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Na jižní Moravu přijela nová vozidla pro regionální dopravu.

Brněnsko vítá RegioPantery
V pátek 20. června předal generální ředitel Českých drah
Daniel Kurucz k užívání hejtmanovi Jihomoravského kraje
Michalu Haškovi první jednotku RegioPanter. Tento krok
je vyvrcholením loňské smlouvy se společností Škoda
Vagonka na dodávku sedmi dvousystémových jednotek
právě pro tuto oblast republiky.

S

érii nových RegioPanterů nasadí
České dráhy do provozu na integ
rované regionální lince S2 Křeno
vice – Brno – Letovice – Březová nad Svi
tavou. První souprava vyjela ještě před
prázdninami, zbývajících šest jednotek
– jedna dvouvozová a k tomu pět třívo
zových – bude nasazeno ihned po jejich
dodání v průběhu letošního roku. Ge
nerální ředitel Českých drah Daniel
Kurucz na slavnostním předání první
jednotky na brněnském hlavním ná
draží zdůraznil, že Jihomoravský kraj
patří po Praze a Středočeském kraji
k regionům s největším objemem vla
kové dopravy.

Nákup zaplatily kompletně ČD

„Na jižní Moravu postupně mířila mo
dernizovaná vozidla, ale vzhledem
k potřebě zvýšení komfortu, zpříjemně
ní cestování imobilním cestujícím nebo
maminkám s kočárky, je potřeba na
nejvytíženějších linkách nasadit oprav
du nové a nízkopodlažní vlaky. V Jiho
moravském kraji jsme bohužel nemohli
využít, na rozdíl od ostatních krajů, ev
ropské prostředky, a tak nákup sedmi
souprav RegioPanter za necelou miliar
du korun uhradily České dráhy v plné
výši. Pro tento účel jsme nechali vyro
bit vylepšené jednotky RegioPanter,
které nabídnou vyšší počet míst pro
cyklisty. Dvouvozové vlaky poskytnou
čtrnáct a třívozové dvaadvacet míst pro
kola, jejichž přeprava je v tomto regionu
velmi populární,“ informoval Kurucz.
Člen představenstva Českých drah
Michal Štěpán doplnil, že nové RegioPantery částečně nahradí čtyřicet let
staré „pantografové“ jednotky řady

560. „Přejeme si, aby RegioPantery při
lákaly další cestující. V praxi to bude
znamenat, že víkendové spoje budou
na lince S2 ze 70 procent vedeny ještě le
tos novými vlaky. V pracovních dnech
plánujeme vzhledem k pravidelné frek
venci některé vlaky zdvojovat, přesto
podíl nových moderních vozidel na tra
se z Křenovic přes Brno do Letovic do
sáhne až 45 procent vlaků,“ vysvětlil
Michal Štěpán.

Po prvních jízdách přijdou další

První dvouvozová jednotka RegioPanter
najela v pondělí 23. června do běžného
provozu po páteční premiéře a následu
jící sobotě, kdy zajišťovala zvláštní jízdy
na Dni otevřených dveří v Depu kolejo
vých vozidel v Brně-Maloměřicích. Do
konce června se naplánovalo nasazení
tohoto vlaku na ranních spojích v pra
covních dnech z Křenovic, resp. Rájce-Jestřebí do Brna. Odpoledne zajede na
opak dvakrát z Brna do Blanska a zpět.
Po dodání druhé dvouvozové jednotky
a jejím spojení s touto první soupravou
budou nové vlaky jezdit ráno z Březové
nad Svitavou do Brna, odpoledne z Brna
do Sokolnic-Telnice či Křenovic a také do
Skalice nad Svitavou a Letovic.
Během letních prázdnin dodá ost
ravská Škoda Vagonka již i první třívo
zové jednotky, které posílí flotilu mo
derních vlaků na této integrované lin
ce. „Poslední třívozová jednotka, která
bude uvedena do provozu během podzi
mu, se předtím ještě představí na reno
movaném mezinárodním veletrhu že
lezniční techniky InnoTrans v Berlí
ně,“ doplnil Michal Štěpán.
MARTIN HARÁK


Oboustranný plakát pro
všechny předplatitele
Na čtenáře, kteří si platí odběr
Železničáře, čeká v tomto čísle
bonus s tematikou railjetu.

sloupek

Finance pro regionální
vlaky jsou prioritou

Pro Jihomoravský kraj znamená
nasazení nových jednotek Regio
Panter naplnění dlouhodobých
oprávněných požadavků na moder
nizaci vozidlového parku na želez
ničních linkách provozovaných
v rámci IDS JMK. Nejvíce oceňuje
me bezbariérovost vozidel. Nejen
seniorům, ale i rodičům s kočárky
nebo cyklistům se nyní bude nastu
povat snadněji. Železniční dopravu
v našem kraji ale trápí nejen zasta
ralá vozidla. Za významný problém
považuji rovněž kritický stav uzlu
v Brně a dlouhé čekání na realizaci
několika menších staveb. Před něko
lika dny se podařilo udělat první krok
k naplnění našich záměrů. Společně

Michal Hašek
hejtman
Jihomoravského kraje
a předseda Asociace
krajů ČR

s ministerstvem dopravy, SŽDC, sta
rosty Židlochovic, Hustopečí a Bos
kovic a společností KORDIS JMK
jsme podepsali memorandum o roz
voji železniční dopravy na regionál
ních tratích. Jsem přesvědčen, že
tak, jak se nám podařilo prosadit
pořízení nových jednotek ČD, se
nám podaří obnovit a modernizovat
potřebná spojení těchto tří význam
ných regionálních center s Brnem.
Problémem, který je společný pro
všechny kraje, je financování regio
nálních železnic. Peníze ke krajům
putují na základě platného memo
randa mezi kabinetem a kraji.
Memorandum o dopravní obsluž
nosti uzavřely kraje s vládou Jana
Fischera a Českými drahami. To sta
novilo pro rok 2010 dotace ve výši
2,649 miliardy korun s tím, že částka
by měla být do roku 2019 krajům
poskytována s inflačním navýšením.
K němu ovšem fakticky nedocháze
lo. Po jednáních hejtmanů s minist
rem dopravy i vládou v uplynulých
týdnech věřím, že se podaří v roz
počtu najít peníze na navýšení
o inflaci. Cestující na regionálních
tratích si to zaslouží.

INFORMUJEME

Zavádíme EC/IC kvalitu
do rychlíkových spojů

O

d léta nabízíme cestujícím v rych
lících z Prahy přes Plzeň do Chebu
kvalitu vlaků EuroCity a InterCi
ty. Na tuto linku se postupně přesouvají
uvolněné klimatizované vagony z mezi
státních vlaků EuroCity do Rakouska.
Modernizované klimatizované a navíc
bezbariérové vagony doplnily od druhé
poloviny června také přibližně polovinu
spojů na lince R8 Bohumín – Ostrava –
Přerov – Brno a R9 Brno – Havlíčkův Brod
– Praha. Komfortní klimatizované sou
pravy již vypravují České dráhy také na
rychlících Praha – Plzeň – Domažlice –
Mnichov nebo Praha – Tábor – České Bu
dějovice – Linec. V dalších rychlíkových
spojích zařazují jednotlivé modernizo
vané vozy.

líčkův Brod – Praha. Tyto vozy 2. třídy
nabízejí cestujícím klimatizovaný inte
riér s několika oddíly o šesti místech
s čalouněnými sedačkami, většími stol
ky, vhodnými pro práci např. na note
booku, a jsou vybaveny elektrickými zá
suvkami 230 V. Vozy jsou upraveny pro
pohodlné cestování vozíčkářů včetně
bezbariérového WC a vybaveny háky pro
uložení až 12 jízdních kol.

Posila pro mezinárodní vlaky

České dráhy již nasadily modernizova
né klimatizované soupravy kvality Eu
roCity/InterCity na rychlíky Praha – Pl
zeň – Domažlice – Mnichov a Praha – Tá
bor – České Budějovice – Linec. V dal

Trasa Praha – Plzeň – Cheb

Postupně od 15. června začaly České drá
hy nahrazovat dosavadní starší vozy na
rychlíkové lince R6 Praha – Plzeň – Cheb
modernizovanými vagony, které do
sud jezdily především ve vlacích Euro
City z Prahy do Vídně. Linka Praha –
Cheb přes Plzeň je první rychlíkovou
trasou, kde během léta nahrazujeme
u všech spojů celou kmenovou soupravu
starších vozů novými vagony. Vlaky tak
nabídnou cestujícím klimatizaci, elek
trické zásuvky 230 V pro napájení drobné
elektroniky a cestující ve 2. třídě si mo
hou vybrat mezi oddílovým vozem se
šesti místy v kupé s textilem čalouněný
mi sedačkami nebo velkoprostorovým
vozem, kde jsou u vybraných míst také
větší stolky vhodné pro práci na počítači.
V těchto vlacích je i nadále zařazen mul
tifunkční vůz upravený pro pohodlné
cestování vozíčkářů včetně bezbariérové
ho WC a s místy pro přepravu jízdních
kol. Po obnově kmenových souprav zů
stanou starší vozy na této lince jen jako
posilové vozy v období zvýšené přepravy,
např. na začátku a konci víkendů.

Rychlíkové linky R8 a R9

Od poloviny června se rozšířil provoz
multifunkčních vozů typu Bbdgmee.
Nově obslouží přibližně polovinu běž
ných rychlíků na linkách R8 Bohumín –
Ostrava – Přerov – Brno a R9 Brno – Hav

Od 15. června se rozšířil
provoz multifunkčních
vozů typu Bbdgmee.
ších spojích jsou zařazeny jednotlivé
modernizované vozy, např. multi
funkční vagony typu Bbdgmee nebo ří
dicí vozy typu Bfhpvee, které nabízejí
přepravu také vozíčkářům a jsou vyba
veny zásuvkami na 230 V. Tyto dva typy
vozů jsou již zařazeny např. do běžných
rychlíkových vlaků na linkách R5 Pra
ha – Ústí nad Labem – Karlovy Vary –
Cheb, R7 Praha – Tábor – České Budějo
vice, R11 Brno – Jihlava – České Budějo
vice – Plzeň, R13 Brno – Břeclav – Otro
kovice – Přerov – Olomouc nebo R23 Ko
lín – Mělník – Ústí nad Labem. 
Petr Šťáhlavský


Příští
Železničář
vychází
17. července.
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Století od atentátu
na následníka trůnu

Poslední červnovou sobotu uply
ne 100 let od atentátu na násled
níka trůnu Františka Ferdinanda
d’Este. Při této příležitosti bude
na nádraží v Praze-Dejvicích a na
hlavním nádraží v Brně vystaven
jeho salonní vůz. Salonní vůz (AZA
1-0086) pro arcivévodu Františka
Ferdinanda d’Este byl vyroben
roku 1909 ve smíchovské továrně
Ringhoffer. Následník trůnu ho
používal k soukromým rodinným
a polooficiálním cestám. Poprvé
vůz využil v dubnu 1910 pro cestu
z Puly do Divače, později pro cesty
například na francouzskou Riviéru
nebo k návštěvám německého
císaře Viléma II. Salonním vozem
měl dokonce jet i do Sarajeva
v červnu roku 1914. Kvůli zadřené
mu ložisku nápravy však musel
arcivévoda použít vagon 1. třídy.
V rámci projektu Velká válka
bude salonní vůz vystaven ve vlaku
s parní lokomotivou 464.102 v pátek 27. června od 13 do 18 hodin
v Praze na dejvickém nádraží.
Odtud vlak v 18 hodin odjede na
brněnské hlavní nádraží, kde bude slavnostně přivítán v sobotu
28. června v 15.30 h. Zde si vlak
veřejnost může prohlédnout od
16 do 19 h. Jak v Praze, tak v Brně
si lze při této příležitosti poslech
nout výklad o sarajevském atentá
tu, který se stal záminkou pro
vypuknutí první světové války.

Cyrilometodějské
oslavy na Velehradě
Dny lidí dobré vůle se na Velehra
dě letos konají 4. a 5. července.
Minulého ročníku se zúčastnilo asi
80 tisíc poutníků a i letos organizá
toři čekají obrovský zájem veřej
nosti. Podrobnosti o letošním roč
níku jsou na www.velehrad.eu/
dny-lidi-dobre-vule. Mezi partnery
patří i České dráhy. Na jedno z nej
významnějších poutních míst na
Moravě se ale vyplatí zavítat nejen
ve výše uvedené dny. Z areálu vele
hradského kláštera se stalo kultur
ní centrum s magickou spirituali
tou. K velehradskému klášternímu
areálu se můžete vydat po tzv.
Poutní cestě růžence, a to pěšky
nebo na kole. Jde o čtyři kilometry
dlouhou cyklostezku vedoucí
k Velehradu ze Starého Města
(tr, hop)
u Uherského Hradiště. 

hledáme

Supervizor
České dráhy hledají zaměstnance
na pozici Supervizor.
Požadavky:
◆

úplné SŠ vzdělání s maturitou

◆

 ejméně 3 roky praxe v pracov
n
ním zařazení s odbornou zkouš
kou O-04, O-05 nebo O-06

◆

 ykonání mimořádné odborné
v
zkoušky O-04 do 2 měsíců od
ukončení výběrového řízení

◆

 svědčení o psychologickém
o
vyšetření na schopnost jednání
se zákazníkem

◆

z nalost práce s Microsoft Office
a přenosnou osobní pokladnou

Specifické předpoklady:
◆

 chota k dalšímu vzdělávání,
o
odpovědnost a samostatnost

◆

komunikační a řídicí dovednosti

◆

z ákaznický přístup, asertivita,
zvládání stresových situací

◆

s chopnost reprezentovat České
dráhy jako národního dopravce,
obecný rozhled v oblasti osobní
dopravy a přepravy

Strukturovaný životopis a motivač
ní dopis zasílejte na e-mailovou
adresu carmine@gr.cd.cz do 18. 7.
2014. Předpokládaný termín konání
pohovoru je 21.-27. 7. 2014 v budově
GŘ Praha. Dotazy a upřesnění smě
řujte na adresu zajfrt@gr.cd.cz.

SPOLUPRÁCE. Generální ředitel ČD Daniel Kurucz (vpravo) a zástupce firmy Siemens pro ČR Roman Kokšal oslavují novou soupravu railjet.
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Ostravský veletrh Czech Raildays

s railjetem v hlavní roli

Jubilejní patnáctý ročník veletrhu drážní techniky Czech Raildays, na němž se pravidelně setkává
odborná i laická veřejnost, byl letos především ve znamení nové soupravy ČD railjet. Ta dorazila na
ostravské výstaviště vlastní silou na zvláštním nedělním spoji. Návštěvníci si mohli navíc prohlédnout
celou řadu dalších exponátů, mezi kterými nechyběla například dvousystémová jednotka RegioPanter
nebo modernizovaný rakouský vůz řady Bmz.

D

o Ostravy přijel v předstihu o dva
dny v pořadí již třetí vlak ČD rail
jet. Ten se stal hlavní ozdobou
veletrhu Czech Raildays. Moderní sou
prava od firmy Siemens ale nesloužila
jen jako statický exponát, protože cestu
jící se s ní mohli svézt jak při cestě na se
verní Moravu, tak při cestě zpět. „Jsem
velmi rád, že jsme na ostravském vele
trhu mohli široké veřejnosti představit
vlaky jak pro regionální, tak dálkovou
dopravu. Dálková doprava je mo
mentálně ve znamení ČD railje
tu, proto jsme v neděli 15. června
tuto soupravu ukázali cestujícím
přímo v provozu. A po skončení
veletrhu se railjet 19. června vrá
til zase do Prahy. Při obou ces
tách mohli tento spoj využít běž
ní cestující bez povinných rezer
vací,“ řekl člen představenstva
Českých drah Michal Štěpán.

České dráhy zakoupily od rakouského
národního dopravce ÖBB celkem 25 po
užitých vozů řady Bmz, které pocházejí
z druhé poloviny sedmdesátých let. Vy
robila je strojírenská firma SimmeringGraz-Pauker AG na podvozcích doda
ných firmou Fiat Torino. Většina těchto
vozů projde před uvedením do provozu
na spojích Českých drah zásadní moder

Modernizované vozy ČD

České dráhy, ČD Cargo, DPOV,
Výzkumný Ústav Železniční,
ČD - Telematika nebo ČD - In
formační Systémy jsou pravidelnými
účastníky tohoto veletrhu. Největším
lákadlem jsou tradičně samotná vozi
dla. Mimo zmíněného railjetu si ná
vštěvníci veletrhu mohli prohlédnout
dvouvozovou elektrickou jednotku Re
gioPanter řady 650 od společnosti Ško
da Vagonka, která je určena pro jižní
Moravu, nebo modernizovaný osobní
vůz druhé třídy.

Jeden z nakoupených vozů Bmz od
ÖBB, který prošel modernizací.

nizací. Na ostravském výstavišti si bylo
možné prohlédnout jeden oddílový vůz
s novým interiérem a polohovatelnými
čalouněnými sedačkami, který je nově
vybaven klimatizací. Cestující mají na
víc k dispozici elektrické přípojky 230 V.

Technická chlouba VUZ

Mezi nesporně zajímavé exponáty patřil
měřicí vůz pro elektrotechnické a brzdo
vé zkoušky MV 1 dceřiné společnosti VUZ
Praha. Elektrické vozidlo vzniklo z pů
vodní skříně elektrické jednotky řady
560. Skříň byla vyrobena v roce 1970, ale
při tehdejší pevnostní zkoušce došlo
k deformaci, takže po dohodě s výrob
cem byla vozová skříň využita pro stav
bu netrakčního měřicího vozu určené
ho pro provádění elektrotechnic
kých zkoušek. Tomu také odpoví
dala vysokonapěťová elektrická
výzbroj, která sestávala ze stej
nosměrné a střídavé části.
„Vůz slouží nepřetržitě od roku 1973 a před dvěma lety byl
v tak opotřebovaném stavu, že
jsme jej museli nechat opravit
v dílnách DPOV v Nymburce. Bě
hem opravy prošel vůz i moder
nizací, takže je dnes například
možné stejnosměrnou část silo
vé výzbroje napájet oběma sbě
rači proudu, zatímco dříve měla
každá napájecí soustava svůj
vlastní pantograf. Současně došlo ke
změnám v uspořádání interiéru a roz
šíření pneumatické výzbroje,“ řekl na
tiskové konferenci generální ředitel
VUZ Antonín Blažek.

Krokodýl i měřicí drezína

rový vůz ETCS 99 54 9165 001-7 společ
nosti AŽD Praha, který vznikl komplex
ní modernizací původního motorového
vozu 851.026, přezdívaného Krokodýl.
Modře zbarvený vůz, který může dosáh
nout maximální rychlosti až 110 km/h,
je určen k přezkušování traťové části za
bezpečovače ETCS a ověřování vlastních
výrobků společnosti AŽD Praha urče
ných pro kolejová vozidla. Slavnostním
křtem prošla v první den veletrhu i malá měřicí drezína MMD.1 vyrobená spo
lečností CZ LOKO pro Správu železniční
dopravní cesty. Speciální drážní vozi
dlo je určeno pro měření geometrických
parametrů koleje na dopravních stanič
ních kolejích. Dvounápravové vozidlo
disponuje hydrostatickým přenosem
výkonu a může dosáhnout maximální
rychlosti 75 km/h.
Letos se na ostravském výstavišti pre
zentovalo okolo 170 firem zabývajících
se nejen vlastní výrobou vozidel, ale
i různými komponenty, informačními
technologiemi či antivandalskými ná
těry. Nechyběly ani exponáty z oblasti
městské dopravy včetně několika elek
trobusů. Mimo samotnou výstavu se le
tos konala v rámci doprovodného pro
gramu například dvoudenní konferen
ce pro odbornou veřejnost, a to na téma
Budování vysokorychlostního železnič
ního systému v České republice.


Mezi další zajímavé exponáty, které
přitahovaly pozornost malých i velkých
návštěvníků, patřil nesporně moto

MARTIN HARÁK
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Další fotografie najdete
ve webové verzi Železničáře.

Na semináři v Soči o novinkách v odbavování

A

ni na východě evropského konti
nentu se nezapomíná na nové
technologie v odbavování cestu
jících. Právě o možnostech, které tyto
technologie nabízejí, byl mezinárodní
seminář v ruském Soči konaný ve dnech
13.–14. května pod patronací Organizacie
sotrudničestva železnych dorog (OSŽD)
a pořádaný společností Russkie želez
nyje dorogi (RŽD) a jejich dceřinou spo
lečností pro osobní přepravu Federalna
ja pasažirskaja kompanija (FPK). Akce
se zúčastnilo na 170 expertů železnič
ních dopravců z Evropy a Asie.

Prověrka na zimní olympiádě

Seminář se konal pod vedením vice
prezidenta RŽD a generálního ředitele
FPK Michaila Akulova, který všechny
přítomné seznámil s tím, jak se tyto or
ganizace vypořádaly s přípravou a orga

nizací letošních 22. zimních olympij
ských her v Soči. Během her totiž hrála
železniční doprava zcela zásadní roli,
a to jak při přepravě mezi olympijský
mi vesničkami a letištěm, tak i při pře
pravě k jednotlivým sportovištím ve
středisku Krásná Poliana. Zdůraznil,
že budoucnost v odbavování cestujících
je právě ve využívání inovačních tech
nologií, které nabízejí internet a mo
derní komunikační prostředky. Připo
menul však, že při vší modernizaci se
nesmí zapomínat na komfortní obslu
hu všech nových zařízení nebo inter
netových obchodů, tedy aby cestující
mu nevznikly problémy při plánování
cesty a odbavování díky nepochopení
často stále složitějších postupů.
V následné moderované diskuzi vy
stoupili zástupci Českých drah a před
stavili způsob organizování osobní do

pravy v České republice ve vztahu k pro
vozování komerční a závazkové dopravy
(i s ohledem na konkurenční linku Pra
ha – Ostrava). Popsali rovněž stav vozi
dlového parku ČD, odbavovací systémy
(zejména UNIPOK a POP), prodej jízde
nek přes eShop s vysvětlením kontrol

Smlouvu s FPK za České dráhy podefOTO čd
psal Roman Šulc (vpravo). 

ních mechanismů a také systém rezer
vace míst.

Strategické partnerství

V rámci semináře bylo podepsáno ně
kolik klíčových partnerských smluv
a dohod. Jednou z nich bylo i ujednání
o strategické spolupráci v oblasti me
zinárodní osobní železniční dopravy
mezi společnostmi ČD a FPK, které bylo
připraveno v relativně krátké době čtyř
měsíců. Jeho hlavní cíl spočívá v zafixo
vání vzájemné spolupráce ve vozbě dál
kových spojů mezi Českou republikou
a Ruskou federací s cílem zkvalitnění
jak samotné přepravy (např. připojení
k wi-fi na území ČR), tak i rozvoje dal
ších forem odbavování (např. eShop)
a zavedení nových tarifních pobídek
(jízdenky na první/poslední chvíli).


Roman Šulc
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Čtvrtý železniční balíček

krátce

Asistenční servis na
pražském hl. nádraží

začne platit nejdříve v roce 2017

Pro cestující spojů vyšší kvality
(EC/IC) byla od neděle 15. června
spuštěna nová informační a asis
tenční služba. Na pražském hlav
ním nádraží jsou jim u 36 spojů
(u všech odjíždějících EC/IC vlaků
s výjimkou EC 141, EC 71 a EC 121)
k dispozici dvě stevardky či stevar
di, kteří cestujícím pomohou se
zavazadly nebo poskytnou důleži
té informace přímo u vlaku. Jejich
úkolem je usnadnit zákazníkům
Českých drah nalezení jejich místa
ve vlaku, poskytnout informace
nejen o jízdách vlaků, ale i doplňko
vých službách, nebo vypomoci
s nástupem včetně zavazadel.

Jaké jsou výhrady vůči čtvrtému železničnímu balíčku od dopravců v zemích, kde proběhla dezintegrace železnice, kde není holding a kde podle
návrhu balíčku holding vzniknout
nemůže? Jako je třeba Česko?
Na postoj českých firem, dopravců nebo
vlády by bylo samozřejmě lépe se otázat
přímo jich. Já zastupuji společenství,
které musí předkládat celkový pohled,
i když samozřejmě bedlivě sleduji po
stoje Českých drah a Správy železniční
dopravní cesty. Malí a středně velcí do
pravci nejsou proti zachování možnosti
holdingového uspořádání za předpokla
du, že bude legálně existovat možnost
již oddělenou železnici reintegrovat.

Připomínáme si 175 let
vlaků na našem území

V evropském železničním prostředí se nyní hojně debatuje o čtvrtém železničním balíčku,
který představuje významnou regulaci osobní dopravy a jehož schvalovací proces míří do finále.
V posledních týdnech se také více mluví o vzniku nové asociace, která má radikálně podpořit
železniční výzkumnictví a do níž by se měla zapojit Evropská komise. Obě tato témata jsme
podrobně probrali s výkonným ředitelem organizace CER Liborem Lochmanem.

V jaké fázi je vlastně dnes projednávání čtvrtého balíčku?
V březnu proběhlo první čtení na plenár
ním zasedání Evropského parlamentu.
Určitými pozměňovacími návrhy k balíč
ku, včetně těch, které CER navrhoval, se
přispělo v technické části k podobě, se
kterou jsme víceméně spokojeni, proto
že nám dává možnost zkrácení procesu
pro bezpečnostní certifikace železnič
ních podniků a autorizace kolejových
vozidel. K druhé části, jež se týká oteví
rání trhu v domácí osobní dopravě, pa
nuje neutrální pozice. Tam jsme původ
ně zásadně protestovali proti návrhu
Evropské komise, protože šel radikálně
přes meze stanovené současnou regula
cí pro zakázky ve veřejném zájmu. Úpra
vy, které parlament provedl, to poněkud
změkčily. Uvidíme, co s tím dál provede
Rada EU. A ve třetí části, která se týká
modelů systémů fungování železnice,
Evropský parlament zvrátil původní ná
vrh, který jednoznačně požadoval oddě
lení manažera infrastruktury od do
pravců za všech okolností, tedy legálním
a nikoli pouze organizačním způsobem,
a na místo toho umožnil větší flexibilitu
modelů v rozsahu, který nám stanovuje
první železniční balíček. Tam jsme s pra
cí europarlamentu spokojeni.
A jaký vývoj očekáváte?
Následovat bude projednávání v Radě
EU. I když technická část byla už téměř
ukončena, politická část, tedy modely
fungování systému železnic a pooteví
rání trhu, se nejspíše bude řešit během
italského předsednictví. Každopádně
nelze očekávat, že veškerá jednání skon
čí před koncem roku 2014. Projednávání
balíčku se pravděpodobně protáhne do
roku 2015. O finální podobě rozhodne
trialog mezi Radou EU, Evropskou komi
sí a Evropským parlamentem. I nadále
budeme lobbovat za zájmy našich členů
včetně českých firem.

Kdy balíček začne platit?
Pokud bude publikován ve Věstníku EU
v první polovině roku 2015, což je opti
mistický výhled, pak budou mít členské
státy pravděpodobně dva roky na jeho
transpozici do národního práva. Realis
ticky nelze očekávat jeho platnost před
polovinou roku 2017.
Co říkáte na klíčovou výhradu, že
železniční firmy s holdingovým
uspořádáním si ho budou moci
ponechat? Tím získají nesporně
konkurenční výhodu.
K tomu, co se stalo v nových
zemích EU ze střední a výhod
ní Evropy, došlo pod tlakem
Evropské komise v době pří
stupových jednání. To rozhod
nutí nebylo založeno na ekono
mické analýze a dopadech, ale
šlo spíše o vyhovění předpo
jatému názoru Evrop
ské komise. Mohou
existovat negativ

Libor Lochman
Vystudoval Žilinskou univerzitu
a získal doktorát v oboru Elektro
nika na Západočeské univerzitě
v Plzni. Působil rovněž jako ředitel
Výzkumného Ústavu Železniční
ho. Později pracoval v mezinárod
ní organizaci The Community of
European Railway and Infra
structure Companies (CER)
jako zástupce ředitele
a vedoucí technických
záležitostí (2007–
–2011). V lednu 2012
se stal výkonným ře
ditelem CER.

foto autor

ní názory na nerovnoměrné možnosti
přístupu na trhu holdingových společ
ností, to nijak nepopírám, ale na dru
hou stranu v přístupu na trh hraje vel
kou roli regulátor, který má odpověd
nost dohlížet, že nediskriminační pří
stup na síť bude zaručen v jakémkoli
uspořádání. V ČR do role regulátora stá
le ještě nebyla ustanovena jedna insti
tuce, to je nepochybně potřeba dořešit.
Čtvrtý balíček, tak jak je připomínko
ván parlamentem, ale neomezí mož
nost změny systému jak z holdingu na
separovaný systém, tak i zpátky.
Pojďme se nyní věnovat vzniku asociace v oblasti železničního výzkumnictví, průmyslu a technologií SHIFT-2RAIL (S2R). Jak tato asociace bude
fungovat a komu poslouží?

S2R bude společný podnik Evropské ko
mise a firem ochotných podílet se na
evropském železničním výzkumu. Cí
lem bude zintenzivnit využití prostřed
ků, které jak EU, tak i členové společné
ho podniku vloží do technologického
vývoje. Výsledky vývoje se mají projevit
v kratší době s větší efektivitou v oblas
tech jako vozidla, zabezpečovací zaříze
ní a infrastrukturní komponenty. Chce
me, aby železnice měla větší podíl na
pozemní přepravě.
Firma bude mít svého výkonného ře
ditele, vlastní administrativní struk
turu a hlavně pravomoc rozhodovat
o rozdělení prostředků pro železniční
výzkum. A chceme dosáhnout takové
ho rozdělení, aby v porovnání s minu
lostí byly prostředky pro výzkum využity daleko efektivněji a mířily tam,

kam chceme, tedy k jednotnému evrop
skému železničnímu prostoru, k har
monizaci podmínek infrastruktury, ke
standardizaci, k efektivnějším želez
ničním vozidlům.
Když hovoříme o 800 milionech eur na
10 let, je těch finančních prostředků
více než dříve, nebo méně?
Bude jich více. Někteří by si samozřej
mě přáli ještě větší objem, ovšem pod
statné je jejich lepší využití. Výsledky
výzkumu a vývoje musí přispět k tomu,
aby byla železnice atraktivnější a kon
kurenceschopnější. A to jak v nákladní
tak i v osobní dopravě.
Líbil se mi v souvislosti s prodražováním železniční dopravy a obavami ze
snižování konkurenceschopnosti
termín „nepřezabezpečovávat železnice“. Jak jste to myslel?
Nikdo nezpochybní, že železnice je tím
nejbezpečnějším pozemním dopravním
modem, a samozřejmě vše, co můžeme
dále zlepšovat, budeme. Moje poznám
ka směřovala k tomu, že nemůžeme na
stavovat parametry způsobem typu „vy
musíte ještě zvýšit bezpečnost dvakrát,
třikrát“. Úroveň bezpečnosti železnič
ní dopravy snížena být nesmí. Možnos
ti jejího dalšího zvyšování je ovšem tře
ba posuzovat z ekonomického hlediska
a dopadu na konkurenceschopnost že
leznice. Zvýšení bezpečnosti na železni
ci, které by se odrazilo ve znatelně vyš
ších cenách pro zákazníky, by zname
nalo jejich odliv a přesun na silnici, jež
má nižší úroveň bezpečnosti. Takže by
chom vlastně sekundárně zhoršili bez
pečnost cestujících v dopravě.
Co se s projektem S2R začne dít, jakmile jej Evropská komise schválí?
Především musí být schválen strategic
ký plán, mělo by dojít k výběru asociova
ných členů, k výběru výkonného ředite
le, jmenování nové řídící rady, která bude inkorporovat asociované členy. To vše
by mělo proběhnout před koncem letoš
ního roku, a pokud se tak stane, tak na
začátku roku 2015 už musí firma fungo
vat. S2R bude disponovat prostředky
k úhradě nákladů spojených se svou čin
ností a vybranými projekty.
Myslíte, že bude mezi členy bitva
o finanční prostředky?
Bitva o peníze byla, je a bude. Co by
chom si ale přáli, je, aby byla rovnová
ha mezi stranou průmyslu, která bude
hlavní silou, a stranou uživatelů, kteří
budou výsledky projektů potřebovat
každodenně ke své činnosti.
Martin Navrátil
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zaujalo nás

Společnost Grandi
Stazioni aktuálně přehodnocuje své plány na
obnovu historické Fantovy budovy na pražském
hlavním nádraží. Ráda
by využila především
přízemí, rekonstrukci
ostatních prostor chce
oddálit a přenechat
Českým drahám.

E15 17. 6. 2014

Výjimka o náhradách za
zpoždění se prodlužuje

Nymburské nádraží se snad
příští rok dočká terminálu

Pokračuje soudní líčení
k tragédii u Studénky

Poslanecká sněmovna by mohla o pět
let prodloužit výjimku pro železniční
dopravce, která jim například umožňu
je nevyplácet cestujícím náhrady při
zpoždění vlaku delším než jednu hodi
nu. Prodloužení až do roku 2019 by do
pravcům ulevilo i od některých dalších
povinností, které jim ukládá příslušné
evropské nařízení. Výjimka má skončit
letos v prosinci.Pozměňovací návrh ve
Sněmovně vznesl poslanec Martin Kolo
vratník při projednávání novely dráž
ního zákona s tím, že dopravci nemají
šanci ovlivnit vznik zpoždění, a to pře
devším kvůli stavební činnosti na tu
zemských tratích. Nařízení Evropského
parlamentu z roku 2007 ukládá doprav
cům na železnici mimo jiné, aby v pří
padě zpoždění nad 60 minut vraceli ces
tujícím 25 až 50 procent jízdného. Při
zpoždění nad 60 minut už by železniční
dopravce musel zdarma zajistit občerst
vení, ubytování a náhradní dopravu.
České dráhy navzdory této výjimce již
náhrady cestujícím vyplácejí. 
DENíK.cz 18. 6. 2014


Plánovaný terminál v Nymburku má
zvýšit komfort cestování vlakem a auto
busem a s tím spojené nové parkoviště
pro osobní vozy. Vyrůst by mohl v příš
tím roce. Záleží na tom, za jakou cenu
nabídnou dráhy pozemky městu. Čtyři
roky se město snaží dohodnout s draha
mi. Původně přislíbená dotace ve výši
80 milionů korun neprošla přes Evrop
skou komisi, která v tom viděla zvýhod
ňování jednoho dopravního subjektu.
Peníze totiž měly přijít drahám. „Všech
ny složky Českých drah označily pozem
ky mezi podchodem a nadjezdem na Bo
leslavské za zbytné a souhlasí s prode
jem. Nyní čekáme na rozhodnutí před
stavenstva drah, za jakou cenu nám je
nabídnou,“ popisuje situaci místosta
rosta Nymburka Zdeněk Vocásek. Ve
chvíli, kdy pozemky získá město, může
okamžitě žádat o evropské dotace. Stá
vající odbavovací prostor Českých drah
zůstane na původním místě ve staré
budově, měl by se ale více otevřít veřej
nosti a celkově působit více přátelsky.
Nymburský deník 19. 6. 2014


Výslechem experta na problematiku
bezpečnosti práce pokračovalo v No
vém Jičíně hlavní líčení v případě zří
cení mostu ve Studénce, do jehož trosek
v srpnu 2008 narazil vlak. Osm lidí při
nehodě zemřelo, desítky dalších utrpě
ly zranění. Soudní znalec Vladimír Bur
da uvedl, že selhal například i koordi
nátor stavby. Za příčinu pádu mostu
označil nedodržení zásad bezpečnosti
práce. Údajně selhaly špatně navržené
podpůrné konstrukce, které se zbortily.
„Kdyby byly vypočítány správně, zatí
žení by vydržely,“ řekl. Tvrdí, že selhal
koordinátor stavby, který měl dohlížet
i na dodržování bezpečnosti práce. Pod
le stavebního deníku se velmi často ne
účastnil kontrolních dní. „To je bohu
žel běžné. Máme zákon o veřejných za
kázkách, podle kterého vítězí nejnižší
cena. Podle toho se vybere i koordinátor.
Ten pak nemá třeba na benzin, tak na
stavbu ani nejezdí. Za jedno ze zásad
ních porušení považuji i to, že na trati
nebyl omezen provoz,“ uvedl znalec. 
Aktuálně.cz 12. 6. 2014
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Česká železnice letos oslavuje 175.
výročí příjezdu prvního parního
vlaku na naše území. Stalo se tak
6. června 1839, kdy dorazil do Břec
lavi. Slavnostní zahájení pravidel
ného provozu na trati Vídeň – Brno
se konalo o měsíc později, 7. čer
vence. „Jsme pokračovatelem tra
dice vlakové dopravy na území
Moravy a Čech, chceme proto
letošní výročí náležitě oslavit a při
pomenout lidem naši železniční
minulost. Oslavy výročí se promít
nou do plánu letních jízd historic
kých vlaků, do oslav Dne železnice
a vyvrcholí 27. září oslavami příjez
du prvního vlaku do Břeclavi,“ říká
člen představenstva Českých drah
Michal Štěpán. Komu se nechce

čekat do oficiálních oslav, kde
národní dopravce předvede své
nejnovější vlaky i parní babičky,
může začít už nyní v Muzeu ČD
v Lužné u Rakovníka. Najde tam
kolem třicítky parních lokomotiv
a nově také salonní vůz Tomáše
Garrigua Masaryka.

Nový měsíční tarif
pro zaměstnance
Od pondělí 16. června si zákazníci
VPN Family s Vodafonem mohou
na portálu http://family.cdt.cz/
objednat neomezený tarif POVÍ
DÁM SI, se kterým budou neome
zeně telefonovat a posílat SMS do
všech sítí v rámci České republiky.
Neomezený tarif za 490 korun
měsíčně platí pro stávajíc SIM karty
i nové karty s novým nebo přenese
ným telefonním číslem. Zákazníci,
kteří si mobilní hlasové a datové
služby VPN Family objednají, se
smluvně nezavazují k mnohaleté
mu odebírání služeb. V nabídce
benefitního programu zaměstnan
ci najdou mobilní tarify s měsíční
platbou od 29 korun a také mobilní
služby v síti Telefónica O2. Mimo
jiné mají možnost nakupovat
v partnerských e-shopech.

Den otevřených dveří
v Maloměřicích lákal
Oslavy 50 let depa Českých drah
v brněnských Maloměřicích, které
byly současně Dnem otevřených
dveří, byly v sobotu 21. června ve
znamení tisíců návštěvníků. Sou
časně se v depu připomněla firma
KORDIS desátým výročím trvání
jihomoravské dopravní integrace.
Zájemci využili při své cestě do depa
nejen nejmodernější jednotku
RegioPanter, která jezdila v hodino
vém taktu, ale i historické autobu
sy. Prvním RegioPanterem odjel
z brněnského hlavního nádraží spo
lu se stovkami zájemců i člen před
stavenstva Českých drah Michal
Štěpán. Vlak doslova praskal ve
švech. Zájem byl tak velký, že se na
některé ani při první jízdě nedosta
lo. Návštěvníci mohli v areálu depa
využít komentované prohlídky
a podívat se na moderní vozidla
v čele s novými vozy řady ABpee. Na
své si přišli milovníci historických
vozidel i modeláři, kteří obdivovali
modelovou soupravu strojvedoucí
ho Emila Urbánka.  (rub, mh, čdt)

4
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pr o z a m ě s t n a n c e

Pracovní setkání: cesta
k lepšímu vzdělávání
V Praze na Smíchově proběhlo
2. června pracovní setkání mezi lek
tory DVI a zástupci Českých drah
z Odboru obchodu osobní dopravy,
Odboru ekonomiky a Odúčtovny
přepravních tržeb. Účastníky přiví
tal za DVI předseda představen
stva Jan Bitter a za České dráhy
ředitel O16 Jiří Ješeta. Následovalo
představení více než třicítky účast
níků. Každý krátce pohovořil o své
práci, úkolech a předpisech, které
má na starosti. DVI prezentoval
svoji vybavenost technikou, která
je určena k výuce z osobní přepra
vy. Každé z šesti regionálních cen
ter vzdělávání má UNIPOK, při
čemž u dvou jsou i terminály POS
pro přijímání platebních karet. Pro
účastníky školení z řad posluchačů
se zkouškou O 04 a O 04a má DVI
k dispozici čtyři přenosné osobní
pokladny IT 3000. (Tyto přístroje by
už ale potřebovaly obměnit za
novější řadu.)
Dále byla na programu témata
z osobní přepravy. O aktuálních
změnách z předpisu TR 10 infor
moval Roman Šulc. Následovala
prezentace nového způsobu zpra
cování technologických pokynů
pro zaměstnance ČD (dnes předpi
sy KC 1 a KC 3 a různá další opatře
ní, vyhlášky a pilotní projekty) do
takzvaných procesních listů. Před
nášky se realizovaly pomocí nové
interaktivní tabule, kterou má
každé Regionální centrum výcviku
k dispozici. Ukázku možností prá
ce s interaktivní tabulí prezentova
la paní Pecháčková, lektorka Regionálního centra vzdělávání pro
Prahu. Po přestávce následovala
moderovaná diskuze, do které se
zapojili všichni účastníci. Jednotli
vé problematiky z osobní přepravy
přítomní posuzovali z různých
úhlů pohledu – provozu, školy,
předpisů a zpracování případu na
OPT. Doufáme, že se nám podařilo
nastartovat větší spolupráci mezi
DVI a odbory Generálního ředitel
ství ČD. Vše týkající se školení
a kurzů pořádaných DVI najdete
na stránkách www.dvi.cz.


Marie Domská

Platnost jízdních výhod
na peážní trati 083
Informujeme všechny držitele jízd
ních výhod, že od 5. července 2014
zaměstnanecké jízdní doklady
poskytované v souladu s předpisy
ČD Ok 9 a ČD Ok 10 platí pro prů
jezd z České republiky do České
republiky po trati číslo 083 (U 28)
Děčín – Dolní Žleb – Dolní Poustev
na - Rumburk a zpět. Podrobnější
informace jsou k dispozici na perso
nálních útvarech dle evidence drži
tele jízdních výhod nebo v prostředí
intranetu ČD na adrese http://alba
tros.cd.cz/dokumenty/O10Gr/
dokum.nsf v kategorii Jízdní výhody
a pro uživatele Lotus Notes: Soubor/
Databáze/Otevřít/server: Albatros/
České dráhy – dokumenty – O10 GŘ
(šp)
– dokumenty personální. 
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Na ostravské letiště

v Mošnově za necelý rok vlakem

Jistebník

směr Ostrava

trať 325
spojovací dráha
silnice

směr Bílovec

Ostrava
Airport

Studénka
směr Přerov

Sedlnice

Sedlnice

ODBOČKA. Za novou zastávkou
Sedlnice se staví trať na letiště. 
fOTO autor (4x)


NA STAVBĚ. Základy příštího nádraží u ostravského letiště teprve
vznikají.

směr Veřovice

Ostrava se stane v příštím roce prvním českým městem, které bude mít přímé spojení s letištěm
železniční dopravou. Trumfne tak hlavní město Prahu, kde se již minimálně dvě desetiletí o dráze na
letiště spíše mluví, zatím ale bez konkrétních výsledků. Patrové CityElefanty zabezpečí pohodlnou
a ekologickou dopravu přímo od letištního terminálu na dvě největší ostravská nádraží – do Svinova
a na hlavní a dále pak do Bohumína, Českého Těšína, Třince a Mostů u Jablunkova.

A

ktuálně probíhá intenzivní vý
stavba nového traťového úseku
ze zastávky Sedlnice přímo na le
tiště s trojúhelníkovým napojením na
stávající trať Studénka – Veřovice. Pů
vodní stanice Sedlnice slouží od pro
since 2013, kdy byla zmíněná zastávka
zprovozněna, již jen jako výhybna. Tra
sa na letiště je již zčásti připravena díky
dokončené rekonstrukci a zkapacitnění
traťového úseku Studénka – Sedlnice.
Revitalizací a současně z větší části
elektrizací, které zainvestoval manažer
infrastruktury Správa železniční do
pravní cesty, byly vytvořeny podmínky
pro navazující stavbu tříkilometrové
dráhy ze Sedlnice na ostravské Letiště
Leoše Janáčka. Tu financuje Moravsko
slezský kraj. Tato spojovací dráha má
být částečně zahloubena pod úroveň
okolního terénu s ukončením na ost
rovním nástupišti s délkou 170 metrů
ve stanici Ostrava Airport, která bude
dálkově ovládána ze Studénky.

Rekonstrukce tratě
Studénka – Mošnov

Investor 
Délka úseku 
Rychlost po dokončení 

Letiště Ostrava,
kolejové napojení

SŽDC
5 605 metrů
100 km/h

Moravskoslezský kraj

Délka úseku 
Rychlost po dokončení 

2 904 metrů
90 km/h

Rekonstrukce nástupiště 

170 m

Počet výhybek (včetně EOV)	

6

Nové stožáry trakčního vedení 

128 ks

Počet trafostanic

2

Na letiště se pojede až stovkou

Podle údajů SŽDC došlo rekonstrukcí stá
vající tratě ze Studénky do Sedlnice ke
zvýšení traťové rychlosti až na 100 km/h
i ke zlepšení únosnosti tratě a umělých
staveb a také prostorové průchodnos
ti. Větší část rekonstruovaného úse
ku je navíc elektrizována stejnosměr
nou trakční soustavou, podobně jako
trasa druhého tranzitního železniční
ho koridoru, do kterého trať ve Studén
ce ústí. Zvýšení propustnosti jednoko
lejné dráhy ze Studénky do Sedlnice
bylo navíc dosaženo nejen postavením
nové výhybny v Bartošovicích, ale i in

Investor 

Trasa na letiště je již
zčásti připravena díky
dokončené rekonstrukci
a zkapacitnění
traťového úseku
Studénka – Sedlnice.

stalací nového zabezpečovacího, sdělo
vacího a silnoproudého zařízení, které
umožňuje dálkové ovládání. Cílem stav
by je nejen rychlé spojení moravskoslez
ské metropole se samotným letištěm,
ale současně propojení tamní průmys
lové zóny, která byla postavena právě
v okolí vzdušného přístavu.

Zahájení proběhne k mistrovství
světa v hokeji v příštím roce

Otevření nové tratě na ostravské Letiš
tě Leoše Janáčka se plánuje k 1. květnu
2015, kdy začne mistrovství světa v ho

keji, které se bude odehrávat jak v Pra
ze, tak i v Ostravě. Moderní letištní ter
minál doplní tunelová chodba, kudy
se plánuje příchod k novému železnič
nímu nádraží Ostrava Airport, odkud
to bude z odbavovací haly opravdu jen
pár metrů. „Obsluha této tratě měla být
původně zabezpečena nově zavedenou
příměstskou linkou S4 spojující Haví
řov, Ostravu, Studénku a letiště Mošnov
s hodinovým intervalem s nasazením
tří nových elektrických jednotek řady
440 RegioPanter. Kvůli omezeným fi
nančním prostředkům však tyto jednot
ky zatím nebudou v příštím roce k dis
pozici. Prozatím se proto ze Studénky na
ostravské letiště prodlouží stávající pří
městská linka S2 Mosty u Jablunkova –
Bohumín – Studénka,“ říká ředitel ost
ravského KCOD Miroslav Klich.
Zhruba deset párů vlaků mezi Ostra
vou a Letištěm Leoše Janáčka pojede v in
tervalu 120 minut. Dopravu zabezpečí
prozatím osvědčené patrové elektrické
jednotky řady 471 CityElefant každý den
v době od 5 do 23 hodin. Nicméně České
dráhy budou společně s Moravskoslez
ským krajem usilovat o co nejrychlejší
zavedení původně zvažované nové pří
městské linky Havířov – Ostrava – Stu
dénka – letiště Mošnov a také se pokusí
o získání potřebného počtu vlaků Re
gioPanter. Plánovaná jízdní doba z le
tiště na hlavní nádraží do Ostravy má
trvat přibližně půl hodiny. A aby nezů
stalo jen u osobní dopravy, budovaná
trasa na letiště by mohla v budoucnu
sloužit nákladním vlakům. Přilehlý průmyslový park k tomu přímo vybízí.
MARTIN HARÁK


Třináct týmů vlakových čet soutěžilo o fotbalový pohár

N

ěkteří železničáři ve volném čase
chodí do divadla nebo na výlety –
jiní zase pravidelně hrají fotbal.
Tento sport je sice obecně považován za
mužskou záležitost, ale u Českých drah
to zcela neplatí. U vlakového doprovo
du osobní dopravy hrává s velkým na
sazením i několik žen, které své muž
ské protějšky leckdy svým nasazením
trumfnou. Poslední velké klání se ode
hrálo poslední květnový týden ve Va
lašském Meziříčí, pomyslné bráně do
nedalekých Beskyd, kde se opět soutě
žilo o pohár ředitele VDOD.

O atmosféru se staral Syrup

„Ve Valašském Meziříčí jsme se před
několika lety již sešli a letošní klání
pro nás připravili kolegové z místního
regionálního centra vlakového dopro
vodu pod vedením Zdeňka Furmánka.
Na společný mítink, který jsme zakon
čili několika přátelskými zápasy, přije

lo okolo 130 provozních zaměstnanců
z celé České republiky. U nich hlavně
oceňuji nejen jejich chuť se ve svém
volném čase setkat s kolegy třeba
z druhého koutu republiky, ale i jejich
sportovní zapálení,“ řekl na místě Ví
tězslav Fremr, který je pověřený říze
ním VDOD. Ještě dodal, že součástí
sportovního setkání bylo i večerní po
sezení, kde hrála místní vyhlášená ka
pela Syrup zaměstnanci přezdívaná
jako Kabát revival.
Část zaměstnanců se pochopitelně
zná jak z práce, tak i volnočasových ak
tivit, ale vždy je dobré, když se setkají
lidé, kteří se jinak prakticky nemohou
potkat. Tyto neformální večery jsou
proto velmi oceňované a možná táhnou
stejně jako samotný turnaj. Na letošní
setkání se podařilo sezvat zástupce ze
všech třinácti RCVD, což nebývá běžné.
Přece jen se musí brát v úvahu turnusy
a práce v nepřetržitém provozu. „Vzhle

dem k tomu, že se jedná o organizačně
náročnou záležitost a kolegové prů
vodčí a vlakvedoucí se sjíždějí doslova
od Chebu až po Český Těšín, pořádáme
naše společná setkání vždy na dva dny.
Třináct týmů letos opravdu s velkým na
sazením bojovalo o pohár ředitele VDOD
a bylo vidět, že někteří borci a borkyně
se na setkání pečlivě a dlouho připravo
vali,“ vysvětlil s úsměvem Zdeněk Fur
mánek, který nezůstal stranou a sám
si se svým mančaftem zahrál. Ocenil
mimo jiné výkon deseti kolegyň – prů
vodčích a vlakvedoucích –, které se ne
bojácně vydaly na hrací plochu hájit
barvy svých regionálních týmů.

Loňský vítěz svou pozici obhájil

Na hřišti se vystřídala mužstva ze
fOTO autor
všech VDOD. 

Pohár ředitele nakonec zůstal zaslouže
ně v rukou družstva RCVD Hradec Králo
vé, které tento turnaj vyhrálo i v minu
lém roce. Během všech skoro čtyřiceti
zápasů bylo možno zhlédnout enormní

Tabulka výsledků
1. RCVD Hradec Králové
2. RCVD Jihlava
3. RCVD Brno

nasazení, někdy až za hranicí vlastních
sil. Některé zápasy navíc snesly i nej
přísnější měřítka, což uznali sami pro
fesionální rozhodčí, kteří zápasy řídili.
Konečné pořadí možná ale nebylo to
nejdůležitější. Jak komentoval Zdeněk
Furmánek: „Není důležité vítězství, ale
to, že se jako kolegové setkáme i mimo
pracoviště, užijeme si dobrou zábavu
a ještě se u toho trošku proběhneme.“

MARTIN HARÁK
www

Další fotografie najdete
ve webové verzi Železničáře.

čd c a r g o
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Průběh a výsledky
externího auditu ISO
Ve dnech 12.–16. května proběhl
u společnosti ČD Cargo externí
audit systémů managementu
kvality, environmentu a BOZP.
Auditu se účastnilo osm auditorů z certifikační společnosti
SGS Czech Republic. Jednalo se
o kombinovaný audit, kde na
vybraných jednotkách organizační struktury probíhal současně audit podle norem ISO 9001,
ISO 14001 a standardu OHSAS
18001. Na základě auditních zjištění konstatoval tým externích
auditorů, že:
◆

 polečnost ČD Cargo plní požas
davky týkající se zajištění
manažerských systémů ISO
podle výše uvedených norem

◆

i ntegrovaný systém řízení je
dobře zaveden a je funkční

◆

 polečnost ČD Cargo prokázala
s
proces neustálého zlepšování.

Během závěrečného jednání
bylo vedení informováno, že
naše společnost je doporučena
k pokračování registrace dle ISO
9001, ISO 14001 a OHSAS 18001
u centrály SGS – Societé Générale de Surveillance SA v Ženevě
podle podmínek této nadnárodní společnosti. Poděkování patří
všem zaměstnancům, kteří se
podíleli na úspěšném průběhu
letošního externího auditu.


(car)

Přepravili jsme kozlík
pro hru na Žižkově
Neobvyklá přeprava kulisy, kterou tvořil tzv. kozlík pro čerpání
ropy z hlubinných vrtů, proběhla
ve dnech 26.–28. května mezi
Hodonínem a Nákladovým
nádražím Praha-Žižkov. Kozlík
zapůjčilo hodonínské Muzeum
naftového dobývání a geologie
a účinkoval v divadelní hře „Cesty energie: Ropa“ uváděné mezi
5. a 12. červnem přímo v prostorách žižkovského nákladového
nádraží, částečně i v jeho kolejišti. Tato divadelní hra patří mezi
aktivity radnice Prahy 3, která se
rozhodla nádraží – a zejména jeho
konstruktivistickou provozní budovu z první poloviny 30. let dvacátého století – zachránit před
likvidací a naopak mu postupně
vdechnout nový život jakožto
určitému alternativnímu kulturnímu centru této části Prahy. 


Martin Boháč

Putovní pohár ředitele
udělen navzdory dešti
Druhý ročník fotbalového turnaje o Putovní pohár provozního
ředitele ČD Cargo se uskutečnil
27. května. V letošním roce se ho
zúčastnilo 11 týmů (včetně slovenského OZŽ ZSSK Cargo). Lehká přeháňka na počátku dne
nijak neovlivnila zahájení. Ve
skupině A se potkaly týmy SOKV
Ústí nad Labem, SOKV Ostrava,
PJ České Budějovice, PJ Brno,
GŘ ČD Cargo a výběr OZŽ Cargo
ze Slovenska. V druhé skupině B
se pak utkaly týmy PJ Praha,
PJ Ostrava, PJ Ústí nad Labem,
SOKV České Budějovice a PJ Česká Třebová. První silnější průtrž
mračen odložila poslední zápasy
ve skupinách. Vše ale nasvědčovalo tomu, že turnaj dospěje do
zdárného konce. Jenže silná
bouřka nad hostivařskými hřišti
přinesla takový liják, že už nebylo možné dále pokračovat.
O celkových vítězích tak nakonec
muselo rozhodnout postavení ve
skupinách po odehrané základní
části. Na prvním místě se umístil
celek PJ Česká Třebová, který
následovaly týmy SOKV Ostrava
(2. místo) a PJ Praha (3. místo).
Nejlepším střelcem se stal Martin Polívka (PJ České Budějovice)
a nejlepším gólmanem Milan
Dekrét (GŘ ČD Cargo).

Dušan Pouzar

VÝMĚNA INFORMACÍ. O plánovaném výkonu se strojvedoucí dozvídají předem telefonicky. Občas je však třeba reagovat operativně.

FOTO autor (2x)

Strojvedoucí na zavolání

se přizpůsobují přáním zákazníka
Na požadavky zákazníků je třeba reagovat operativně. To v praxi znamená
i rychlé zajištění lokomotiv a strojvedoucích na objednané výkony
v příslušných lokalitách. Pro tyto účely využívají provozní jednotky
ČD Cargo osobní automobily, které v případě potřeby řídí vedoucí posunu
s referentskými zkouškami. Právě on zajišťuje, aby strojvedoucí byl ve
správný čas na správném místě.

J

ak se vypořádávají s nečekanými pře
suny strojvedoucích v brněnské Pro
vozní jednotce? Vedoucí brněnské
Skupiny lokomotivních čet Radim
Cimbálek vysvětluje, že pro mimořád
né vlaky v takzvaných ad hoc trasách se
nedá dopředu nakupovat kapacita do
pravní cesty v ročním jízdním řádu nebo
při jeho řádných změnách. Proto na cen
trálním dispečerském aparátu v České
Třebové pracuje skupina zaměstnanců
produktového plánování, která podle
požadavků zákazníka takřka okamžitě
reaguje zajištěním kapacity. Zaměst
nanci provozní jednotky pak následně
nasazením odpovídajícího personálu
a případně i hnacích vozidel.
Vlaky, které jsou vedeny v režimu ad
hoc, přepravují různé komodity. Od suro
vého dříví, cementu, pohonných hmot,
stavebnin až po obiloviny či chemické
výrobky. Výjimkou nejsou ani intermo
dální spoje s výměnnými nástavbami
(kontejnery). Podle pracovníků ČD Cargo
je nutné umět v současném konku
renčním prostředí pružně reagovat na
různé požadavky zákazníků. Z těchto
důvodů je většina strojvedoucích Pro

V pondělí se objeví zakázka,
ve středu se realizuje

vozní jednotky Brno odborně způsobi
lá pro řízení lokomotiv různých trakcí
a část z nich s traťovým poznáním od
Děčína až po maďarskou Rajku. Někdy
se odveze například jen jeden ucelený
vlak, jindy třeba i několik vlaků za se
bou. To záleží na každém konkrétním
obchodním případu.

Někdy se vyplatí převoz
strojvedoucího autem

Mnohé přepravy ad hoc jsou realizová
ny z odlehlých míst, která nejsou mís
tem pravidelného nástupu strojvedou
cích a dalších zaměstnanců ČD Cargo
z důvodu nepravidelnosti přeprav. „Jako příklad mohu uvést stanice Vyškov
na Moravě, Rakšice či Moravské Budě
jovice. Vhodného strojvedoucího tele
fonicky předem informujeme o pláno
vaném výkonu a po jeho příchodu na
pracoviště, kdy se ohlásí strojmistrovi,
je podle zvolené technologie vyslán na
místo začátku výkonu strojně, režijní
jízdou nebo případně služebním auto
mobilem s vedoucím posunu,“ vysvět
luje šéf brněnské Provozní jednotky
Zdeněk Škvařil.

ské základny z ekonomických důvodů
automobil. „Šetříme tím nejen nepro
duktivní a drahé kilometry při jízdě sa
mostatnou lokomotivou, například z pa
desát kilometrů vzdáleného Vyškova do
Brna a zpět, ale i pracovní dobu zaměst
nanců. Přepravy ad hoc se snažíme řešit
ve spolupráci s Řízením provozu v České
Třebové co nejefektivněji, ale současně
s cílem uspokojit potřeby zákazníků,“
dodává Radim Cimbálek.

Vedoucí posunu a šéf lokomotivních
čet se chystají použít služební vůz. 

Každá přeprava je specifická. V někte
rých případech nechávají lokomotivu
odstavenou ve vzdálené stanici a strojve
doucího na místo výkonu veze z brněn

V praxi vypadá situace například násle
dovně. Provozní jednotka dostane, dej
me tomu v pondělí, pokyn od produk
tového plánovače z českotřebovského
centra, že je ve středu nutné přepravit
ucelený vlak pražců z Uherského Ostro
hu do jižních Čech s termínem dodání
podle požadavku zákazníka. Po projed
nání rámcové trasy vlaku s provozní jed
notkou, kde se zohlední plánované výlu
ky na trase vlaku nebo volné kapacity
ČD Cargo, zajistí u SŽDC produktový
plánovač Řízení provozu v České Třebo
vé kapacitu dopravní cesty, tedy trasu
vlaku. „Na uvedenou informaci násled
ně reaguje produktový strojmistr pro
vozní jednotky zajištěním potřebného
počtu strojvedoucích, popřípadě i hna
cích vozidel, podle nastavené technolo
gie, traťových poměrů a parametrů
soupravy vlaku,“ doplňuje šéf brněnské
Skupiny lokomotivních čet.
MARTIN HARÁK

www

Další fotografie najdete
ve webové verzi Železničáře.

Instruktoři zasedli kvůli předpisům do lavic

V

Dopravním vzdělávacím středis
ku v České Třebové se ve dnech
3. a 4. června uskutečnil seminář
pro zaměstnance, kteří jsou nově zařa
zeni na pracovní pozici „KZAM 83112
Strojvedoucí – Strojvedoucí-instruktor“.
Potřeba zavést tuto pracovní pozici pra
menila především z legislativních změn
souvisejících se zavedením směrnice Ev
ropského parlamentu 2007/59/ES do čes
kého právního řádu.

Na podporu méně zkušeným

Jedním z důvodů, proč se tato pracovní
pozice do systému společnosti dostává,
je zavedení povinnosti průběžné kont
roly a pravidelného ověřování znalostí
zaměstnanců, kteří jsou oprávněnými
držiteli Osvědčení strojvedoucího dle
pravidel určených českou legislativou.
Ta zavádí povinnost s frekvencí nejdé
le jednou za tři roky ověřovat znalosti
u zaměstnanců s oprávněním k řízení
drážních vozidel v rozsahu znalostí ří
zení daných kategorií a druhů hnacích
vozidel na určeném druhu přepravy.

INFORMOVANOST. Novinky z oblasti interních norem a předpisů byly hlavním
tématem semináře, který se uskutečnil v České Třebové. 

Jedná se o oblast dovedností teoretic
kých i praktických na dráze celostátní
a regionální. Dalším důvodem je fakt,
že strojvedoucí-instruktor bude zod
povídat za odbornou přípravu zaměst
nanců na pozici strojvedoucí tak, aby
bylo zajištěno hladké a úspěšné absol
vování zkoušky Všeobecné odborné
způsobilosti a zkoušky ze Zvláštní od
borné způsobilosti.

fOTO autor

Hlídáme novinky v předpisech

Na semináři se účastníci seznámili
s uskutečněnými i plánovanými změ
nami interních norem a dalších souvi
sejících předpisů, které přednesli zá
stupci Odboru organizace a technolo
gie dopravy, Odboru údržby a oprav
kolejových vozidel a Odboru lidských
zdrojů. Velká pozornost byla věnována
IN PTs10-B-2011, která upravuje pravi

dla pro výkon strojvedoucího, a přede
vším pak většině novinek, které jsou
v uvedené normě plánované. Přednáše
jící se na semináři zaměřili také na no
vou koncepci související se zavedením
již zmíněné směrnice Evropského par
lamentu do české legislativy.
„Vzhledem k tomu, že nám od roku
2015 bude průběžně začínat povinnost
periodického ověřování znalostí v rám
ci pravidel pro udržení platnosti Osvěd
čení strojvedoucího, bude nutné pře
nést pravomoci zkušebního orgánu na
větší počet zkušebních komisí. Oproti
současnému stavu tedy počítáme se za
pojením právě strojvedoucích-instruk
torů i jako členů, potažmo předsedů
zkušebních komisí,“ potvrdil Mojmír
Bakalář, ředitel Odboru lidských zdro
jů. Strojvedoucí-instruktoři se i v bu
doucnu nadále budou setkávat na semi
nářích, jejichž obsahem nebudou pouze
odborné znalosti.
Dušan Pouzar
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Dostupné pouze v tištěné podobě

Předplaťte si čtrnáctideník

na telefonu 972 233 090
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Lidé v terénu i u počítače

vyřeší dopady mimořádných událostí

Co je dráha dráhou, stávají se na ní bohužel čas od času takzvané mimořádné události. Ty mohou mít různý rozsah.
Jde třeba o zranění cestujícího ve vlaku či drážního zaměstnance při posunu, střet vlaku se stromem nebo automobilem.
Každopádně se jedná vždy o neplánovanou situaci, která ohrožuje nebo narušuje bezpečnost, pravidelnost a plynulost
provozu. Řešení mimořádností se dotýká zaměstnanců hned několika profesí, včetně těch od Českých drah.

P

rioritou je mimořádným událostem před
cházet. Když už ale taková událost nastane,
je třeba ji ohlásit a zabránit co nejrychleji
případným dalším nepříjemnostem. Ohlášení na
to správné místo má za povinnost každý, kdo na
železnici pracuje. Místem pro ohlášení je zpravi
dla pracoviště výpravčího, dispečera SŽDC či stroj
mistra, pokud situace nastala v depu. Od tzv.
ohlašovacích pracovišť putuje informace po pře
dem dané cestě, která zajistí, aby se na místě sešli
policisté, hasiči, rychlá záchranná služba a další
lidé, kteří se podílejí na vyšetřování nebo odstra
ňování následků mimořádnosti. Zaměstnanci
Českých drah navíc ihned nahlašují takovou udá
lost dispečerům osobní dopravy ČD. Jací lidé se
tedy na řešení mimořádností vždy podílejí?

STROJVEDOUCÍ
Po každém střetu s osobou nebo silničním či drážním vozidlem je pro něj důleži
té zachovat chladnou hlavu. V první řadě je nutné lokomotivu nebo jednotku
pečlivě zabrzdit, v případě potřeby stáhnout sběrač a okamžitě zavolat síťové
mu dispečerovi Českých drah. Poté je hned nutné volat výpravčímu do nej
bližší stanice, aby byl rychle zpraven o nastalé situaci a například nepustil
do sousední koleje další vlak a nezpůsobil tak další neštěstí. Když jsou
všichni zpraveni, jde podle situace pomoci vlakové posádce například
s ošetřením zraněných nebo s jejich resuscitací. Právě z toho důvodu
mají strojvedoucí na stanovišti poměrně dobře zásobený kufr s po
můckami první pomoci.

DISPEČER ČD
Záchytnými body strojvedoucích a vlako
vých posádek jsou regionální nebo síťoví
dispečeři Českých drah, kteří pomáhají
jak provoznímu personálu, tak cestujícím
uvízlým na trati. O mimořádné situaci na
trati se asi v sedmdesáti procentech do
zvědí od vlakového doprovodu. Zbývající
podíl připadá na informace od provozních
dispečerů SŽDC. Po nahlášení mimořád
nosti si dispečer na monitoru počítače
najde v programu DISOD Klient přísluš
nou trať, kde se událost přihodila,
a obratem musí zanalyzovat situaci.
Konkrétní rozhodnutí se odvíjí také
od toho, zda je trať jedno- nebo
dvoukolejná a jak je hustý pro
voz. Na tyto situace není žádný
speciální „mustr“, každý pří
pad je jedinečný. Při vážné
události musí sehnat napří
klad autobusy náhradní dopravy, což
může být o čtvrté ranní docela složitý oří
šek. Větší problém také nastává, když je
nutné vypravit větší počet autobusů
a k dispozici jsou třeba jen dva místo sed
mi. Regionální dispečeři jsou v trvalém
kontaktu se síťovými dispečery, kteří řídí
dálkovou dopravu.

VLAKVEDOUCÍ
V první řadě musí zajistit bezpečí ces
tujících, ohledat místo nehody, a po
kud to situace vyžaduje, poskyt
nout první pomoc a současně za
volat záchrannou službu a poli
cisty. Cestujícím pak zajišťuje,
pokud vlak stojí déle, přísun
pitné vody a ve spolupráci
se síťovými dispečery pří
poje, zvláště u posled
ních spojů. Všichni
z vlakového doprovo
du Českých drah proto
procházejí zdravotním
školením. Záchrana života je vždy ko
lektivní práce, které se zúčastňuje nejen
vlakový personál, ale například i strojve
doucí a zdravotník, pokud je přítomen.
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HASIČ SŽDC

VRCHNÍ INSPEKTOR DI ČR

VRCHNÍ INSPEKTOR SŽDC

POLICISTA

Pokyn k výjezdu drážních hasičů přichází buď
od zaměstnanců obsluhy dráhy, tedy přímo od
výpravčího z konkrétní železniční stanice,
nebo od dispečerů CDP Přerov nebo z krajské
ho operačního střediska Hasičské záchranné
služby, kam mimořádnost nahlásí například
někdo z cestujících na linku 150 nebo 112. Kaž
dá jednotka požární ochrany má určený zása
hový obvod, který ale není striktní a v případě
větší nehody nebo nutnosti spolupráce a po
třeby nasazení většího počtu sil a prostředků
jednotky vzájemně spolupracují. Podle rozsa
hu události si může velitel zásahu operativně
vyžádat další pomoc, například při nakolejová
ní železničního vozidla nebo úniku nebezpečné
látky. Jednotky jsou specializovány na zásahy
na železnici. Ve výbavě mají například hydrau
lické vyprošťovací prostředky, vyprošťovací
tanky a automobily, jeřáby a jako jediní mohou
drážní hasiči zkratovat trakční vedení. U všech
mimořádností zůstávají až do konce šetření
a před obnovením provozu provedou ještě od
klizovací práce. Nejsložitější a také psychicky
nejnáročnější je pro hasiče vyprošťování osob
z havarovaných vozidel, zvláště když ve vozidle
zůstane někdo zaklíněný, velmi časté jsou pří
pady sražených osob či popáleniny po zásahu
proudem z trakčního vedení. Pokud takový člo
věk žije, jde o psychicky velmi náročnou práci.

Vznik každé mimořádné události oznamují provo
zovatelé drah a jednotliví dopravci na Centrální
ohlašovací pracoviště Drážní inspekce (COP DI)
v Praze. Tato povinnost vyplývá z platné legislativy.
Zaměstnanec COP DI podle charakteru mimořádné
události a oznámených skutečností rozhodne
o tom, zda na místo vyšle vrchního inspektora, kte
rý má právě takzvanou nehodovou pohotovost.
Rozhodujícími kritérii jsou především zranění nebo
usmrcení člověka, vykolejení, srážka nebo vznik
škody velkého rozsahu. Případy sebevražd na širé
trati, kam je zakázán vstup a je zřejmé, že takový
člověk vědomě porušil předpisy, Drážní inspekce ČR
nevyšetřuje. Naopak vždy vyjíždí k případům, kdy
dojde ke srážce vlaků a často i ke střetnutí na želez
ničních přejezdech. Zaměstnanci DI vyjíždějí i k mi
mořádným událostem, které se stanou na tramva
jových, trolejbusových a lanových drahách nebo
také v metru. Vrchní inspektoři DI na místě nehody
provádějí mimo vlastního šetření příčin a okolností
vzniku události také státní dozor nad činností pově
řených osob provozovatelů dráhy a dopravců. Po
stupují v úzké součinnosti nejen s vyšetřovateli zú
častněných stran, ale také s velitelem zásahu, což je
zpravidla drážní hasič, a policisty. Při každém výjez
du je podle vrchního inspektora nejdůležitější co
nejdůsledněji zmapovat a zdokumentovat veškeré
souvislosti předcházející vzniku mimořádné událos
ti a samozřejmě i její následky.

Službu konající vrchní inspektor Odboru systému
bezpečnosti provozování dráhy SŽDC dostává na
hlášení mimořádné události od vedoucího směny
na Centrálním dispečerském pracovišti, který ob
držel informaci z ohlašovacího pracoviště, napří
klad od výpravčího. Hned poté vyjíždí s drážními
hasiči na místo vzniku mimořádné události. Vrchní
inspektoři šetří různé druhy mimořádných událos
tí – od vykolejení až po tragický střet jednoho vla
ku s druhým či se silničním vozidlem. Po příjezdu
na místo mimořádné události je podle interního
předpisu SŽDC Dp 17 jedním z úkonů vrchního in
spektora zajistit a zaznamenat všechny dostupné
okolnosti vzniku mimořádné události, například
zdokumentovat polohu drážních vozidel, silnič
ních vozidel, případně i osob. Součástí této práce je
mimo jiné zajištění rychloměrového proužku z me
chanického či stažení dat z elektronického rychlo
měru. Dále inspektor SŽDC zajišťuje i výstupy
z drážních zařízení. Třeba u železničních přejezdů
se jedná o stažení a vyhodnocení dat z takzva
ných černých skříněk, kde zjišťuje, zda zařízení
bylo technicky v pořádku a vykazovalo určenou
činnost. Druhá a neméně důležitá součást práce
inspektora je v kanceláři u počítače, kde musí
všechny podklady pečlivě prostudovat a závěry vy
šetřování elektronicky zanést do podkladového
materiálu s názvem Vyhodnocení příčin a okolnos
tí vzniku mimořádné události.

Primárním úkolem policisty je přesné zjištění
místa a druhu mimořádné události a vyslání
hlídky na místo. Zpravidla se o nehodovém
místě dozví od výpravčího, který má tuto in
formaci od strojvedoucího nebo posádky vla
ku. Druhým neméně důležitým úkolem policej
ní hlídky na místě mimořádné události je zajiš
tění místa události, zjištění počtu zraněných
nebo usmrcených lidí. Důležitým úkolem je ve
spolupráci s výpravčím vyloučení místa mimo
řádné události na trati z dalšího provozu.
Všechny na místě zjištěné informace policisté
předávají na operační středisko PČR. To poslé
ze zajistí vyrozumění například rychlé záchran
né služby či hasičů a dalších policejních složek.
Většina střetů vlaku s člověkem bohužel končí
smrtelným úrazem. Pokud se ale například po
daří zachránit posádku bouraného automobilu
nebo jsou ve vlaku zranění, policisté umějí po
skytnout první pomoc ještě před příjezdem zá
chranky. Problémy bývají hlavně se zjišťová
ním a zajišťováním případných svědků mimo
řádných událostí na železnici. Svědci takových
událostí bývají často traumatizovaní, nejsou
schopni poskytnout relevantní svědectví a vel
mi často potřebují psychickou pomoc, kterou
musí policisté umět zvládnout.
MARTIN HARÁK, LUKÁŠ ZÁSTĚRA
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ákladní doprava v Litvě se odehrá
vá většinou na kolejích. Podíl že
leznice představuje asi 54 procent,
přičemž skoro 90 procent tržeb připadá
na národní společnost LG. Hlavní zdroj
zisku plyne z tranzitní dopravy mezi
Ruskem a Kaliningradskou oblastí nebo
přístavem Klaipeda, litevskou branou
k Baltskému moři a Skandinávii.

krátce
Rakousko/Německo

Pět milionů lidí na ICE
lince Vídeň – Frankfurt

Nemunas a Viking

V době ekonomické krize, která dobí
hala ještě v loňském roce, byl u želez
ničních přeprav zaznamenán pokles
o 2,9 procenta. Snížení objemu přeprav
bylo zapříčiněno ekonomickými pro
blémy v Rusku, na jehož trhu jsou po
baltské státy silně závislé. Aby Litevské
železnice (LG) zmírnily dopad krize, za
hájily koncem roku 2013 provoz kombi
nované dopravy „Nemunas“ z Minsku
do litevského Kaunasu, která funguje
ve spolupráci s běloruskými drahami.
„Kombi“ vlak je vypravován každý týden
a společnost LG plánuje prodloužit tuto
trasu až do přístavu Klaipeda u Baltské
ho moře. Zahájení provozu Nemunasu
bylo výsledkem společné domluvy mezi
litevskými a běloruskými orgány, které
zjednodušily odbavení na hraničním
přechodu Kena poblíž Vilniusu. V dů
sledku toho byla zkrácena doba odbave
ní na pouhých třicet minut pomocí mo
derních počítačových systémů a auto
matizované kontroly.

Riga

Neelektrifikované tratě
Elektrifikované tratě

Lotyšsko

Plánovaná elektrifikace
Výstavba rozchodu 1 435 mm

Baltské
moře

Trať pod Curychem
zkrátila intervaly

Klaipeda

Rusko

Vilnius

Kena
Bělorusko

Kaliningrad
Polsko

PANTOGRAFY. V Litvě jezdí mimo jiné i české jednotky, které u nás známe jako CityElefanty.

FOTO jan lutrýn (2x)

aby cargo i lidi přitáhli do vlaků

Litva je křižovatkou nákladní dopravy mezi Černým a Baltickým mořem a současně mezi Ruskem
a západní Evropou. Přes poměrně nevelkou délku tratí je si země vědoma svého strategického
významu v nákladní železniční dopravě. Osobní železniční přeprava zde hraje naopak relativně malou
roli, i když v současnosti se zvažuje obnovení přímé linky mezi Vilniusem a Rigou.

Rail Baltica jako
příklad velké investice

Důležitým mezníkem ve spojení Litvy
se západní Evropou bude dokončení
první fáze tratě Rail Baltica v roce 2015,
která povede od polských hranic do Kaunasu. Tato dráha umožní další rozvoj
nákladní dopravy mezi Polskem a Lit
vou. Litevské železnice jsou silně zá
vislé na mezinárodní nákladní dopra

A bude se jezdit
vysokorychlostně

MEZISTÁTNÍ. Jeden z mála mezinárodních vlaků spojujících Vilnius s Petrohradem.
vě, a proto pociťují každý dopad ekono
mické krize velmi silně. Litevci plánu
jí do roku 2020 investovat do rozvoje in
frastruktury 5,14 miliardy litů (zhruba
přes 40 miliard korun), z toho přes tři
miliardy litů poskytne Evropská unie.
Tyto peníze mají být použity především
na elektrizaci stávajících tratí. V sou
časnosti se elektricky jezdí jen z Vilniu

su do Kaunasu, resp. do Trakaie nebo
Naujoji Vilnis. Nově elektrizovaný úsek
mezi Naujoji Vilnis a Kenou na bělorus
kých hranicích bude dokončen za dva
roky. V roce 2020 se plánuje dokončení
elektrizace obchvatu Vilniusu a v roce
2027 by měla přijít na řadu trať mezi se
řaďovacím nádražím Radvilškis a pří
stavem Klaipeda.

Litevská vláda navíc vyčlenila prostřed
ky na projekční práce na trati nazvané
Rail Baltica 2, což je nová vysokorych
lostní trať, která spojí polské hranice s li
tevskou metropolí Vilniusem, lotyšským
hlavním městem Rigou a estonským
Tallinnem. Paralelně s modernizací in
frastruktury Litevské železnice plánují
obnovu vozidlového parku. Pro letošní
a příští rok mají v plánu pořídit 16 diese
lových posunovacích lokomotiv a také do
roku 2020 hodlají investovat v přepočtu
osmdesát dva milionů eur na pořízení
980 nákladních vagonů. Stávající osobní
soupravy z dob Sovětského svazu mají
být vyřazeny během pěti let.
V současnosti jsou v Litvě již jako prv
ní vlaštovky provozovány patrové elek
trické jednotky české výroby či polské
moderní motorové vozy. Ve vzdáleném
horizontu LG počítají s nákupem loko
motiv a vagonů pro vysokorychlostní
trať Rail Baltica 2, která se plánuje již na
standardním rozchodu 1 435 mm. Díky
programu trvalých investic a rozšiřová
ní standardního rozchodu, který zlepší
spojení s Polskem a západní Evropou,
získají LG dobrou příležitost zotavit se
z nejhorších dopadů hospodářského
útlumu a oživit železniční dopravu.


HALINA MARŠÁLKOVÁ

Maďarský gastroservis sází na širší nabídku

O

d prvního června letošního
roku osobní dopravce Maďar
ských státních drah, MÁV-Start, opět převzal agendu posky
tování gastronomických služeb ve
vlastních restauračních vozech. Fir
ma Utasellátó (obdoba naší JLV) na
dále zůstane zachována jako dceři
ná společnost Skupiny MÁV, ale své
služby nebude poskytovat přes exter
ní stranu. Podle představitelů drah
tento krok přinese zlepšení poskyto
vaných služeb ve vlaku a přehledněj
ší financování tohoto segmentu. Řadoví
cestující z této organizační změny údaj
ně pocítí lepší služby (obměna menu)
a nižší ceny.

Národní i zahraniční speciality

V novém jídelním lístku restauračního
vozu MÁV-Start se servisem Utasellátó
lze vybrat celkem z deseti až osmnácti
pokrmů. Nechybějí tradiční jídla jako

Od roku 2007 spolupracují dopravci
DB a ÖBB na provozu ICE linky
Vídeň – Frankfurt nad Mohanem.
Roční počet cestujících již přesáhl
5 milionů osob. Spoje jezdí ve dvou
hodinovém intervalu. Dvakrát den
ně je zajištěno také přímé spojení
přes Frankfurt do Kolína nad Rýnem
a Dortmundu a jedenkrát denně
z Würzburku přes Hannover do
Hamburku. V provozu je 9 jednotek
ICE-T, z toho 6 s řadou 411 patří DB
a 3 jednotky s řadou 4011 jsou ÖBB.
Nejlevnější jízdenka SparSchiene
Vídeň – Frankfurt stojí 39 eur.

Švýcarsko

V Litvě se úspěšně snaží,
Viking je další významný projekt in
termodální přepravy, kde litevská želez
niční společnost LG spolupracuje nejen
s běloruskými, ale i ukrajinskými dra
hami. Vlaky spojují přístavy Oděsu, Ilji
čivsk a Klaipedu a přepravují kontejnery
a návěsy, které jsou přiváženy do přísta
vu Klaipeda po moři ze Skandinávie. Od
tud dále putují po kolejích do vnitrozem
ských terminálů v Bělorusku a na Ukra
jině, jakož i do ukrajinských černomoř
ských přístavů za účelem další přepra
vy trajektem do Gruzie a Turecka. Cesta
z Klaipedy do Oděsy trvá téměř 55 ho
din. Společnost LG se také snaží rozvíjet
intermodální přepravu dále na východ.
V roce 2013 založila pobočku v Číně a Bě
lorusku, rozšířila činnost v Rusku a v současné době se snaží otevřít své zastupi
telství v Kazachstánu. Navíc provozuje
kontejnerovou přepravu z Číny a Kazach
stánu do západní Evropy.
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Letošní sezonu zajíždějí i do
Chorvatska a Bulharska

FOTO autor (2x)

například kuřecí paprikáš s noky nebo
bohatá gulášová polévka ve velké míse.
Při sestavování jídelního lístku se při
hlíželo i k specialitám okolních zemí,
kam restaurační vozy jezdí – tak se
v menu objevila i jídla jako brokolicový
krém (polévka), boloňské špagety, ku
řecí prsíčka s majoránkou či hovězí
svíčková na černém pivě s borůvkami
a šťouchanými brambory.

Rozšířila se také nabídka sladkého
a slaného občerstvení – nově v nabídce
najdete brownies anebo maďarskou
specialitu zvanou „császármorzsa“.
Vedle maďarského piva Soproni najde
me i exportní pivo Staropramen, ovšem
za 3 eura. Kromě jídelníčku se obnovila
i výbava restauračních vozů, vylepšili
i vybavenost kuchyně, do vozů dodali
nové skleničky, talíře a příbory.

Modré hospody, zvané „étkezőkoc
si“, jsou dobře známé na meziná
rodních vlacích kategorie EuroCity
na vozebním ramenu od Děčína přes
Prahu a Brno až po Břeclav. V sou
časném jízdním řádu se s maďar
skými restauračními vozy můžeme
setkat na dvou mezinárodních spo
jích EC 170/171 Hungaria a EC174/175
Jan Jesenius, jejichž soupravy vysta
vují právě maďarské dráhy. Kromě
České republiky a Německa jezdí ma
ďarské jídelní vozy pravidelně na mezi
národních vlacích do Rakouska, Rumun
ska, na Slovensko a nově i do chorvat
ského Záhřebu. V letošní letní sezoně se
objeví i na vlaku Nesebar do bulharských
letovisek. Dobrou zprávou je také zařaze
ní jídelního vozu i na některé maďarské
vnitrostátní spoje v okolí Balatonu.
Gabriel Korcsmáros

V polovině června byla otevřena
nová trať mezi curyšským hlavním
nádražím a Oerlikonem včetně tzv.
nádraží Löwenstrasse, tedy kolejí 31
až 34 na hlavním nádraží v Curychu.
Novou trať využijí linky S2, S8 a S14.
Díky nové trase se zkrátila cesta lin
kou S8 do Winterthuru o 4 minuty
na 24 minut a je nyní kratší než
rychlíky. Na některých linkách byl
také zkrácen interval a došlo k pře
sunům jednotek S-Bahnu první
a druhé generace. K 15. červnu se
také měnily jízdní řády EC vlaků
mezi Curychem a Milánem.

Německo

Ženy tvoří u DB skoro
čtvrtinu zaměstnanců
Počet žen u německého národního
dopravce DB stále roste. Příslušnice
něžného pohlaví zaujímají častěji
také typicky mužská povolání, jako
jsou strojvedoucí, stavební inženýři
nebo specialisté v údržbě vozidel.
DB obdržely za uplatnění žen ve
společnosti cenu Strategie-Award
2014 na největším německém vele
trhu pro ženy Women & Work. Ze
196 tisíc zaměstnanců DB je dnes
44 500 žen (23 procent) a do konce
roku 2015 se má jejich počet zvýšit
o dalších 5 000. Pro srovnání: u ČD
představují ženy asi jednu třetinu
všech zaměstnanců.

Slovensko

Díky prevenci je méně
mrtvých na přejezdech
Slovenský provozovatel dráhy ŽSR
se letos účastnil již pošesté Meziná
rodního dne bezpečnosti na přejez
dech. Při té příležitosti byla připra
vena billboardová kampaň, mimo
řádné kontroly policie na přejez
dech a další aktivity. Investice do
prevence se na Slovensku zřejmě
vyplácejí. Podle statistik ŽSR bylo
loni na přejezdech 46 nehod, nej
méně za posledních 10 let. Při
nehodách zahynulo 10 osob, nej
méně od roku 2007.

Turecko

Další evropský úvěr na
tunel pod Bosporem
Evropská investiční banka (EIB)
poskytne Turecku na projekt Mar
mary další půjčku ve výši 200 milio
nů eur. Součástí projektu je pod
mořský železniční tunel pod Bos
porskou úžinou, který spojuje asij
skou a evropskou část Istanbulu.
Tunel byl slavnostně otevřen v říjnu
2013, práce začaly v roce 2004, dél
ka tunelu je 13,6 km a z toho vede
1,4 km pod vodou. V plném provozu
se počítá s přepravní kapacitou až
75 tisíc osob za hodinu v jednom
směru. Se současnou půjčkou činí
celková podpora projektu ze strany
EIB 1,25 miliardy eur.

Finsko

Nákupy vozidel pro
místní i dálkové spoje
Státní operátor VR Group zahájil nabídkové řízení pro zajištění 46 dvou
podlažních osobních vozů pro mezi
městský provoz rychlostí 200 km/h
s opcí dalších 185 kusů. Tyto vozy
by měly nahradit současné osobní
vozy Express ze sedmdesátých
a osmdesátých let, jejichž životnost
se blíží ke konci. Soutěž zahrnuje
i lůžkové vozy, které mají dráhy VR
obstarat na základě dohody s minis
terstvem dopravy a spojů, které
udělilo železnici VR výlučná práva
provozovat dálkovou osobní dopra
(PeŠŤ, oz, acri)
vu do roku 2024. 
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nabídka čd travel
CO SE STALO
Vykolejení lokomotivy ES 499.0010
a sedmi vozů Ex 271 Meridian na nádraží Bratislava hlavná stanica.

NÁSLEDKY
Zahynul strojvedoucí Ex 271, zraněn
pomocník strojvedoucího i strojvedoucí staniční zálohy na lokomotivě
S 458.0004. Zraněno 18 cestujících
z Ex 271 a vlakvedoucí. Hmotná škoda
cca 6,8 milionu korun.

Česká republika

PŘÍČINA

Chodsko – Klenčí pod Čerchovem, hotel Výhledy

Chorvatsko
Drvenik – Zagreb, Plaža, Aroma Botanika
2–4lůžkové pokoje, 7. 9.–16. 9. 2014, autobusem 10 dní s polopenzí
Cena: 4 700 Kč dospělí, dítě do 12 let: 3 800 Kč. (Ceny jsou dotované pro zaměstnance skupiny SŽDC a ČD.)
Cena zahrnuje: ubytování na 7 nocí za osobu, polopenzi, dopravu luxusním autobusem, spotřebu energií, vody, plynu, ložní prádlo, ručníky, pobytovou taxu, služby delegáta, pojištění CK proti úpadku a komplexní cestovní pojištění.

FOTO archiv autora (2x)

Termín: 27. 6.–31. 10. 2014, ubytování v 1–3lůžkových pokojích s vlastním
sociálním zařízením, cena: 585 Kč za osobu a noc s polopenzí.

Překročení maximální povolené rychlosti o 63 km/h a následné vykolejení
na výhybce č. 58 postavené do vedlejšího směru.

ODPOVĚDNOST
Oficiálně strojvedoucí Ex 271 chybnou
manipulací s brzdičem, vlivem které
došlo k vyčerpání zásoby vzduchu
v brzdové soustavě Ex 271.

Bratislava 1977:

Příběh expresu Meridian

Přesně před 37 lety došlo na lamačském zhlaví stanice Bratislava hlavná stanica
k tragické události, jejíž příčiny vyvolávají dodnes mnoho otazníků. Proč vjel Ex 271
Meridian do stanice rychlostí 93 km/h místo nařízené třicítky? Bylo brzdové zařízení vlaku
zcela v pořádku? Došlo snad k technologické chybě při výrobě brzdových hadic? Nebo
udělala fatální chybu lokomotivní četa?

Kypr
Protaras – hotel Mimosa/Crystalla
10. 7.–21. 7. 2014, letecky 12 dní s polopenzí
Lastová cena: 15 300 Kč dospělí, dítě do 12 let: 4 950 Kč. (Všechny ceny jsou
uvedeny dotované pro zaměstnance Skupiny ČD a SŽDC.) Cena zahrnuje: ubytování na 11 nocí za osobu, polopenzi, dopravu včetně letištních tax a transferů,
služby delegáta, pojištění CK proti úpadku a komplexní cestovní pojištění.

O

smadvacátý červen 1977 – horký letní
den na sklonku školního roku byl jako
každý jiný. Ovšem jen do tři čtvrtě na
deset dopoledne, kdy se ze tmy Lamačského
tunelu bezprostředně před zhlavím brati
slavské hlavní stanice začal ozývat zlověstný
hukot. O dvě minuty později z portálu – kde
vlaky nesmí překročit 30 km/h – vyjel ze tmy
tunelu rychlostí 93 km/h Ex 271 Meridian je
doucí z Berlína do (tehdy jugoslávského) Baru.
Expres vjíždí na první výhybku (č. 56) posta
venou doleva, následuje výhybka 57 ve směru
doprava, na které se lokomotiva ES 499.0010
utrhne od soupravy, opouští koleje a po 152
metrech nekontrolovatelného letu naráží do
opěrné zdi. Ani tady se nezastavuje a násled
ně smete stojící staniční zálohu zastoupenou
Žehličkou S 458.0004. Po dalším nárazu do
zdi se nebohá Gorila otáčí o 180 stupňů a ule
há na bok. Tato apokalyptická scéna je jejím
posledním angažmá. „Desítku“ už nikdo ni
kdy nevzkřísí.

Pomocník strojvedoucího přežil

Slovensko

Orava – hotel Studnička
Hotel s rodinnou atmosférou, 1–4lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, TV, cena: od 3 750 Kč za osobu na 7 nocí s polopenzí, dětské a seniorské slevy.

Stejně tragická byla nehoda i pro strojvedoucí
ho Meridianu. Podle zprávy federálního mi
nisterstva dopravy (FMD) vypadl během de
strukce lokomotivy ze stanoviště a na místě
zahynul. Se zraněními přežil jeho pomocník,
takže mohl poskytnout výpověď, jež by vedla
k objasnění příčin nehody. A právě v tomto
okamžiku se začala tvořit spirála nejasností,
snad i záměrně utajovaných faktů, které ne
byly dodnes uspokojivě vysvětleny. V širších
souvislostech byla totiž tehdy ve hře důvěry

inzerce

Vlakový poznávací zájezd
Toskánsko – krajinou vinic a renesančních umělců
Termín: 27. 10.–31. 10. 2014
Cena: 4 290 Kč, 2x ubytování se snídaní
Navštívíme renesanční Florencii, překrásnou Sienu, renesančními hradbami
obklopené městečko Lucca, Pisu se světově známou šikmou věží či vesnici
tisíce věží San Gimignano.
Pojeďte s námi poznat jeden z nejkrásnějších koutů Apeninského poloostrova.
Více informací najdete na www.cdtravel.cz.

ČD travel, s.r.o., Perlová 3, tel. 972 243 051–55
e-mail: obch@cdtravel.cz, lazne@cdtravel.cz, web: www.cdtravel.cz
provozní doba: pondělí–pátek 9.00–17.00 h
pobočka: Praha hl. nádraží 972 241 861
provozní doba:
1. 5.–30. 9.: pondělí–pátek 9.00–18.00 h,
sobota 9.00–14.00 h,
1. 10.–30. 4.: pondělí–pátek 9.00–17.00 h

hodnost socialistických výrobců působících
v rámci RVHP. Konkrétně polského výrobce
dodávajícího brzdové hadice propojující brz
dovou soustavu i soupravy Meridianu.

i před vjezdem Meridianu do Bratislavy, moh
lo to znamenat vytvoření nechtěné „záklop
ky“, která zabraňovala proudění vzduchu
v brzdovém potrubí.

Oficiální verze budila nedůvěru

Gorila sloužila jen dva roky

Jablkem sváru vyšetřovatelů a strojvedou
cích, kteří hájili čest svého zahynuvšího ko
legy, se stal verdikt FMD, který jako hlavního
viníka určil právě muže, jenž seděl za kont
rolérem ES 499.0010. Přestože Ex 271 bez se
bemenšího problému krátce před nehodou
snížil rychlost na 40 km/h při průjezdu sta
nicí Bratislava-Lamač, po následném zvýšení
rychlosti na 96 km/h se ani při použití rychlo
brzdy brzdný účinek nedostavil. Oficiálním
důvodem byla shledána chybná manipulace
s brzdičem, kdy měl strojvedoucí za 26 sekund
třiadvacetkrát přestavit brzdič do krajních po
loh (vysokotlaký švih – rychlobrzda), čímž
mělo dojít k vyčerpání vzduchu z brzdicích jí
mek vozů soupravy. Tragédii však jistě napo
mohl i fakt, že elektrodynamická brzda loko
motivy, která mohla rychlost významně sní
žit, byla kvůli poruše mimo provoz, což neby
la tehdy nikterak výjimečná záležitost.
Schůzka zástupců FMD se strojvedoucími,
kteří se s verdiktem nehodlali smířit, se zvrh
la v konfrontaci, během které se objevil mno
hem pravděpodobnější scénář. Brzdové hadi
ce polského výrobce byly mnohem měkčí vli
vem použití pogumované tkaniny pouze z je
jich vnější strany. Již dříve bylo v provozu zjiš
těno, že z vnitřní strany hadic se odchlipují
kousky netextilní gumy. Pokud k tomu došlo

Tomu by nasvědčoval i fakt, že po vykolejení
a utržení lokomotivy od vlaku vozy zastavily
vlivem úniku vzduchu z hlavního potrubí.
Kdyby byla příčinou nehody oficiální vyčerpa
nost brzdových jímek, vagony by pravděpo
dobně následovaly nehezký osud lokomotivy.
Pro tu životní pouť v Bratislavě skončila, a to
i přesto, že byla do provozu nasazena teprve
před necelými dvěma lety před tragédií – na
podzim 1975. Za svého „života“ ujela pouhých
312 tisíc kilometrů. Její poškození bylo tak veli
ké, že byla takřka okamžitě administrativně
zrušena. Není bez zajímavosti, že podobný
osud postihl i její o číslo nižší sestru. Stroj
350.009 byl zrušen po nehodě u Nových Kopist
v listopadu 1989 (viz Železničář č. 22/2012) při
srážce expresu Balt-Orient s osobním vlakem.
Stejně jako tato nehoda nebyla ani tragédie
Meridianu nikdy věrohodně objasněna a ofici
álně tak leží tíha viny na zahynuvším stroj
vůdci. Teorie o vadě polských hadic, díky kte
ré mohlo dojít k naprosto zásadnímu snížení
brzdného účinku, nebyla podle dostupných
pramenů nikdy prověřována, natož uvažována
jako příčinná souvislost. O něčem však hovoří
fakt, že záhy po nehodě a v naprosté tichosti
byla technologie výroby v Polsku změněna
a další hadice již měly „standardní“ tuhost.
VÁCLAV RUBEŠ
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Expert na železniční historii

pošta

pomáhá s obnovou vozů

Knižní dílo
◆

Z mizelá Praha – železnice a železniční tratě.
Publikace shromažďuje především fotografie
dokumentující proměny železnic. Na prvním
dílu, vydaném v roce 2009, spolupracoval,
druhý díl z roku 2013 vydal již pod svým jménem, třetí díl by měl vyjít letos na podzim.

◆

S alonní vozy Ringhoffer, kniha vydaná
v roce 1999, jejímž spoluautorem byl Ludvík
Losos, shromáždila dostupné informace
o špičkových produktech smíchovské Ringhofferovy vagonky.

◆

K olejová vozidla pražské městské hromadné
dopravy z roku 2005 jsou jakýmsi katalogem
všech tramvají, vozidel metra i pozemních lanovek v Praze.

◆

T ramvaje v České a Slovenské republice, kniha vydaná v roce 1995 v němčině a o tři roky
později v češtině, nabízí souhrnný přehled
o tramvajových provozech na území bývalého Československa.

◆

Historie městské hromadné dopravy v Praze
– kniha, která se dočkala už tří vydání
(1995, 2000 a 2005), shromažďuje historické údaje o vývoji pražského městského dopravního systému.

◆

Historická vozidla MHD ve sbírce Technického
muzea v Brně – přehled exponátů s výkresy
jednotlivých vozidel vydaný v roce 2009.

r e tr o 

Autor grafických nákresů

V porevoluční době se Ivo stal známý
především jako autor precizních grafic
kých nákresů tramvají, vlaků, autobu
sů či dopravních map. Říká, že jeho
tatínek byl vysokoškolským učite
lem deskriptivní geometrie, a tak
doma často rýsoval při přípravě
skript, tehdy samozřejmě klasic
ky tuší a na „pauzák“. Ivo tak
měl možnost okoukat někte
ré fígle, zejména jak na ho
tových výkresech odstra
ňovat drobné vady a napra
vovat chyby. Když v letech
1977 až 1978 dělal redaktora
zpravodaje kroužku měst
ské dopravy, uplatnil již ně
kolik svých výkresů a poté se
na něj začali obracet kolego
vé, když potřebovali výkresy
k nějakému svému dílu.
V devadesátých letech začal
experimentovat s počítačovou
grafikou nejprve na domácím
počítači Atari. Když pak byl
v roce 1998 postaven před úkol
zpracovat do jedné knihy asi třicet
výkresů pražských tramvajových vozi
del během jednoho měsíce, zkusil první
z nich zpracovat na počítači programem
CorelDraw. Protože se tato cesta ukáza
la jako schůdná, od té doby „kreslí“ pře
devším na počítači. Jen doufá, že kla
sické postupy úplně nezapomněl, kdy
by byla potřeba je ještě někdy použít.

Jaký nátěr nebo nápis
patří na vůz?

Asi před patnácti lety se na Ivo Ma
hela obrátili bývalí kolegové z Čes
kých drah s prosbou o pomoc při ná
vrhu nátěru a nápisů pro tehdy opra
vovanou soupravu vozů Bam, původně
Calm. Mnoho podkladů tehdy ještě
k dispozici neměl, ale výsledek jeho
práce byl považován za uspokojivý,
protože pak následovaly další poža
davky k nátěrům mnoha různých
vozů pro nostalgické vlaky a k nápi
sům na nich. Pracoval například na
nápisech pro soupravu motorového
vozu řady 820 s přípojnými vozy
Balm a BFalm či prototypový motoro
vý vůz 810.002 nebo patrovou jed
notku Bp 930. Letos to byla napří
klad elektrická jednotka řady 451
v rámci příprav 50. výročí této řady.

r

do různých tajů polygrafie, technologie
a možností ofsetového tisku. Jenže časo
pis na konci roku 1997 zanikl.“

Po ukončení studií na Strojní fakul
tě ČVUT pracoval necelých patnáct
let u ČSD/ČD v různých technic
kých funkcích; nejprve v Lokomo
tivním depu Praha střed a pozdě
ji na Správě Severozápadní drá
hy. Od roku 1993 se pohyboval
v soukromých firmách. Spolu
pracoval na několika desítkách
publikací, je autorem řady člán
ků v odborných časopisech, ale
i grafických návrhů. Jako konzul
tant pomáhá v oblasti kolejových
vozidel například i Českým drahám.
Podílí se na přípravě výroby růz
ných železničních modelů, ze
jména připravuje podkla
dy k nátěrům a nápi
sům i pro několik
špičkových světo
vých výrobců.

auto

A

si jako většinu železničních fa
noušků ho na začátku přitahovaly
hlavně lokomotivy. Postupně se
ale začal zajímat o vývoj železniční sítě
a staveb nebo vozů. Kupodivu už od dět
ství měl rád drážní předpisy. Jeho ma
minka totiž pracovala na železnici jako
úřednice v kanceláři. Když za ní někdy
přišel do práce, dala mu některý z před
pisů na čtení, aby se nějak zabavil. Důle
žitým mezníkem pro něj bylo i členství
v pražském kroužku městské dopravy.
„Když jsem počátkem osmdesátých
let začal s vlastní stavbou modelů že
lezničních vozů, záhy jsem zjistil, že do
té doby publikované texty, které na prv
ní pohled vypadaly precizně, neobsahu
jí ani zdaleka takové podrobnosti, jaké
jsem potřeboval. Proto jsem se v tu dobu
upnul na vlastní bádání a shromažďo
val a třídil všechny údaje o vozech, foto
grafoval různé vraky nebo vozy upravo
vané pro pomocné účely,“ vzpomíná Ivo
Mahel. Na podzim roku 1994 se stal re
daktorem časopisu Železnice. „Už před
tím jsem byl v redakční radě a v časopi
se publikoval. Postupně jsem pronikal

IVO MAHEL

F O TO

Koleje ho lákaly už v raném dětství. Fotografovat dopravní prostředky
začal v roce 1971, když se stal členem kroužku městské dopravy a koupil
si první fotoaparát. Ivo Mahel se této činnosti začal systematicky věnovat
od jara 1973, kdy se blížil konec parního provozu v Praze. Později ho
zlákaly grafické a redakční práce, ale zůstal věrný bádání
v železniční historii, modelařině a spisovatelskému řemeslu.
Podílí se na grafické podobě rekonstruovaných vozidel.
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„S ohledem na četné re
konstrukce, kterými vozidla
během času prošla, se jen vý
jimečně upravují do původní
ho stavu. Velkým problémem
bývá, že dobových fotogra
fií vozů z běžného provo
zu, na nichž by bylo zře
telné provedení malých
nápisů třeba na podélníku,
se vyskytuje jen velmi málo.
Proto občas nezbývá než historii
dotvořit, pochopitelně aspoň s využitím fotografií jiných vozů ze stejné
doby či podle známých dobových zvyk
lostí. I když některé dílny pro nápi
sy používaly staré šablony, ačkoli
platné normy už po řadu let přede
pisovaly provedení jiné,“ vysvětlu
je Ivo Mahel. Své bohaté zkušenos
ti uplatňuje při odborných kon
zultacích s pracovníky Depa histo
rických vozidel ČD. A to, že nejsou
malé, dokazuje ve svých knihách.
Však se můžete sami přesvědčit.
MARTIN HARÁK


Na kalendář se hodí
přidat technické údaje
Mám váš nástěnný kalendář Želez
ničáře a rád se opakovaně dívám na
lokomotivy, které tam jsou. Pro
příští rok ale navrhuji toto malé
vylepšení: pod dolní lištu, kde je čís
lo stroje, celkový obrázek a přehled
ný měsíční kalendář, by se určitě
vešel rámeček se základními tech
nickými údaji o zobrazeném stroji.
Proč? Kalendář mají podle mě jen
lidé se vztahem k technice a údaje
by jim usnadnily orientaci. Ať se
vám kalendář na příští rok vyvede!


zdeněk Kadlčík

Odpověď redakce: O kalendář Železničáře byl opravdu velký zájem. Co se týče
kalendáře na rok 2015, bohužel nedokážeme říct, zda vzhledem k úsporám
v oblasti marketingu bude možné ho zrealizovat. Pro zájemce se připravuje klasický nástěnný a stolní kalendář ČD.

Ostravská muzejní noc
v drážním muzeu

V sobotu 7. června se uskutečnil
šestý ročník festivalu Ostravská
muzejní noc. Mezi třiceti čtyřmi
organizacemi, které se do akce
zapojily, nechybělo ani Železniční
muzeum moravskoslezské, umístě
né v nádražní budově stanice Ostra
va střed. To pro návštěvníky, kterých
přišlo 552, připravilo od 17 hodin
kromě vlastní expozice i doprovodný
program, z něhož se někteří o čin
nosti muzea dozvěděli poprvé.
V něm nechyběly kvízové otázky
s drážní tematikou pro starší, ale
pamatováno bylo i na menší děti,
které měly k dispozici omalovánky,
vystřihovánky s lokomotivami
a malé vláčky na hraní. Ke zhlédnu
tí byla připravena projekce filmů
a velký zájem byl i o turistické
známky s motivem muzea.


Pavel Sládek

Den dětí se strašidly,
příště s námořníky

Na Mezinárodní den dětí, který se
konal v neděli 1. června, si připravili
organizátoři SŽDC Poběžovice pro
gram pro své nejmenší. Stejně jako
v předchozích ročnících byl den na
určité téma. Letos to byly „Strašidla
a hororové postavy“. Děti a jejich
rodiče přišli stylově oblečeni na
zahradu jednoho z organizátorů, kde
se celá akce konala. Zde byly pro děti
připraveny zábavné soutěže, za kte
ré byly odměněny nejen sladkou, ale
i věcnou cenou. Už se připravuje
i sedmý ročník této oslavy s tématem
„Námořníci a vše, co k moři patří“.
Jan Vydra


Krádeže nafty se
netýkají jen lidí zvenku?
Je mi 55 let a jako strojvůdce jezdím
33 let. Ze své zkušenosti jsem zjistil,
že technologie jízdy strojvedoucích
se značně liší, někdy až o 100 litrů
nafty za směnu, což je zarážející.
Když přebíráte službu po některých
kolezích, skoro žádnou naftu v nádrži
nemáte. Zraje ve mně podezření, že
z nádrží teče nafta někomu „do kap
sy“. Když jsem se o tom zmínil v depu,
moc pochopení se mi nedostalo. Při
vítal bych, kdybyste se tomuto pro
blému někdy na stránkách Železničá
ře věnovali. Diskuze na toto téma je
podle mě potřebná.A. S.
Odpověď redakce: O krádežích nafty
jsme v posledních letech již v Železničáři několikrát informovali. Na možné
zapojení zaměstnanců ČD do trestné
činnosti jsme se ale vyloženě nesoustředili. Nelze vyloučit, že se k tomuto problému vrátíme.
Dopisy jsou redakčně
upraveny a kráceny.
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za poznáním
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Dostupné pouze v tištěné podobě

Předplaťte si čtrnáctideník
na telefonu 972 233 090

