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vychází 23. července.

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

Č T R N Á C T I d e N í k  S k u P I N y  Č e S k é  d R Á h y

I N F O R M u J e M eNejnovější přírůstek do rodiny šelem národního dopravce 
v podobě první jednotky pro meziregionální a dálkovou 
dopravu – InterPanter – byl slavnostně představen odborné 
veřejnosti a novinářům ve čtvrtek 25. června 2015. V areálu 
Zkušebního centra VUZ podstoupila jednotka 660.101 také 
křest zástupci výrobce i objednatele. V běžném provozu by 
se měla objevit na přelomu září a října letošního roku hned 
poté, co absolvuje letní maraton zkoušek. Už nyní ale 
můžeme prozradit mnoho zajímavostí.

P očasí jako na objednávku panovalo 
nad středočeskou Velimí od samé-
ho rána. Poté, co Česko po dva týd-

ny zahalovala nízká oblačnost a zem 
zkrápěl déšť, kvitovali fotografové mož-
nost zvěčnit historický okamžik za slu-
nečního svitu s velkým povděkem. Dů-
vod byl nasnadě – zbrusu nová jednotka, 
navíc první v historii české provenience 
určená pro dálkovou dopravu, se nepřed-
stavuje každý den. Hlavní hvězdou se stal 
pětivozový InterPanter, první ze čtrnácti 
objednaných pro rychlíkové spoje ČD.

Přízeň s RegioPanterem nezapře
Na první pohled je velmi podobný své-
mu rodovému sourozenci RegioPanteru 
a velká část technických fines byla z té-
to úspěšné elektrické jednotky, předsta-
vené na podzim 2011, převzata. Při bliž-
ším prozkoumání je ale rozdílů více. 
Velká část z nich se týká určení jednotky 
pro delší trasy. Interiér je více rozčleněn, 
ubylo vstupních dveří. Naopak více pro-
storu mají cestující pro svá zavazadla, 
elektronický rezervační systém infor-
muje o obsazenosti každého sedadla. Ta 
jsou ergonomicky polstrována s mož-
ností polohování. V jednotce jsou navíc 
oddělené oddíly pro cestující s dětmi, ne-
chybějí držáky pro jízdní kola a místa pro 
dětské kočárky. 

K dispozici je audiovizuální informač-
ní systém nebo wi-fi. České dráhy chtějí 
jednotky vybavit také zjednodušenou 
verzí palubního portálu. Další novin-
kou je systém AVV, tedy automatického 

vedení vlaku. Trakční výzbroj – opět 
umístěná kompletně na střeše – umož-
ňuje provoz na obou napájecích sousta-
vách, což vozidlo předurčuje k využití 
na rychlíkových linkách kdekoli pod 
měděnou pavučinou.

Zacíleno na komfort pro všechny
O tom, kde konkrétně to bude, se zatím 
vedou s Ministerstvem dopravy ČR inten-
zivní jednání a zástupci Českých drah, 
přítomní na slavnostním křtu, nechtě-
li předbíhat výsledkům. „Slibujeme si 
od jednotek novou fázi určitého rozvoje 
a další vylepšení služeb pro cestující. Při-
tom jsme rádi, že v soutěži, ze které In-
terPanter vzešel, zvítězila česká firma, 
což pro České dráhy přináší výhody na-
příklad v zajištění servisu a zároveň pod-
poru českému průmyslu,“ uvedl na tis-
kové konferenci předseda představen-
stva ČD Pavel Krtek. 

Michal Štěpán, člen představenstva ČD 
odpovědný za osobní dopravu, jej doplnil 
slovy: „InterPanter je důkazem, že se ja-
ko národní dopravce nesoustředíme na 
jednu linku, ale činíme vše pro to, aby-
chom vysoký standard nabídli plošně. Ta-
ké proto jsme požadovali, aby se v jednot-
ce, ve které náš zákazník stráví tři nebo 
čtyři hodiny, cítil opravdu komfortně.“ 
Kromě technických vlastností chce ná-
rodní dopravce tohoto cíle dosáhnout mi-
mo jiné také instalací automatů pro pro-
dej nápojů a občerstvení, které se v čes-
kém vozidle objeví vůbec poprvé.  

 VÁCLAV RuBeŠ

Letní novinky na jihu Čech: 
ČD Bus Šumava i parní vlaky 

V edle tradičního Léta s párou obo-
hatí letošní turistickou sezonu 
v jižních Čechách nové ČD Busy 

Šumava i srpnová jízda railjetu na osla-
vu 190 let od zahájení stavby první koně-
spřežné dráhy v Evropě.  

ČD Bus Šumava je projekt, který nabíd-
ne propojení železnice s řadou míst, kam 
dosud nejezdila pravidelná veřejná do-
prava. Novinka začne platit 4. července 
a autobusové linky pojedou až do 30. srp-
na vždy o sobotách a nedělích. „V posled-
ních letech zaznamenáváme trvalý růst 
počtu přepravených cestujících v turis-
ticky atraktivních oblastech Šumavy. 
Proto jsme připravili projekt, který je uni-
kátní rozsahem i vzájemnou provázanos-
tí s našimi vlaky,“ vysvětlil Jiří Kafka, 
ředitel Regionálního obchodního cent-
ra ČD v Českých Budějovicích.  

Vyrazí celkem šest linek
V nabídce ČD Bus Šumava je šest linek: 
Nové Údolí – Třístoličník, Lipno nad Vlta-
vou – Svatý Tomáš, Lipno nad Vltavou – 
Černá v Pošumaví, Lenora – Kvilda, Ho-
lubov – Krasetín a Kaplice – Český Krum-
lov. Každá z linek má své „nej“, například 
nejkratší Holubov – Krasetín umožní do-
stat se od vlaků ze směru od Českých Bu-
dějovic i Českého Krumlova pohodlně 
k nástupní stanici lanové dráhy na Kleť. 
Nejžádanější je dlouhodobě linka Lipno 
nad Vltavou – Černá v Pošumaví. Zajis-
tí návaznost mezi Lipnem nad Vltavou 
a vlaky ČD v Černé v Pošumaví. Obslou-
ží i další turistickou destinaci ve Frym-
burku s možností použití přívozu do 
Frýdavy. V Černé v Pošumaví je zajiště-
na návaznost na vlaky ve směru Nová 
Pec a Nové Údolí s možností přestupů na 
autobusy do Bavorska či na Zelené auto-
busy národního parku. 

Na projektu ČD Bus Šumava spolu-
pracují České dráhy právě s Národním 
parkem Šumava a bavorskou železnicí 
Ilz talbahn. „Jde nám hlavně o komfort 
návštěvníka Šumavy a o to, aby maxi-
málně využil našich Zelených autobu-
sů. To by nikdy úplně nefungovalo, aniž 
bychom se domluvili především s Český-
mi drahami, na něž jsme přímo navázá-
ni,“ konstatuje mluvčí Správy Národního 

SLOuPek

Naším cílem jsou 
kvalitní služby
Představení nové jednotky Inter-
Panter je dalším krokem pokračují-
cí obnovy vozidlového parku. Za-
tím jsme do vlaků od roku 2008 in-
vestovali 37 miliard korun. Desítky 
nejmodernějších souprav na tu-
zemských kolejích tak jezdí v bar-
vách Českých drah, a to v dálkové 
i v regionální dopravě. 

Každý velmi dobře zná Pendolina 
a railjety, ale lidé v krajích denně 
využívají RegioSpidery, RegioShar-
ky nebo RegioPantery. V příměst-
ské dopravě Středočeského či Mo-
ravskoslezského kraje jezdí CityEle-
fanty a na další regionální spoje na-
sazujeme vozidla modernizovaná. 
Zkrátka chceme zákazníkům po-
skytovat stejně kvalitní službu na 
koridorových tratích i v jednotli-
vých regionech. 

Jako je všem občanům dostupná 
státem garantovaná zdravotní 
péče nebo sociální služby, musí mít 
všichni možnost důstojně cestovat 
za prací, k lékaři nebo k příbuzným. 
Právě v tom vidíme úlohu národní-
ho dopravce, který je zřízen ze zá-
kona, aby zajistil plošnou dopravní 
obslužnost. 

V souladu s průběžně aktualizo-
vanou strategií obnovy vozidlové-
ho parku proto budeme dál pokra-
čovat v modernizaci, abychom do-
kázali, že své závazky plníme. Záro-
veň je však důležité důsledně dbát 
na kvalitu servisu a na bezchybné 
poskytování služeb. I sebemenší 
pochybení může být v době inter-
netu a sociálních sítí záminkou pro 
veřejnou kritiku, která může, byť 
by se nezakládala na objektivní 
skutečnosti, vážně poškodit jméno 
společnosti a dehonestovat práci 
všech zaměstnanců Českých drah. 
A to by byla škoda, protože jsme za 
poslední léta ušli opravdu velký kus 
cesty vstříc našim zákazníkům.

Pavel krtek
předseda 
představenstva ČD
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parku Šumava Jan Dvořák. Zavedením 
ČD Bus Šumava se podařilo vytvořit do-
pravní systém, který zahrnuje vlakové 
i autobusové linky v celé oblasti Šumavy 
bez ohledu na státní hranici. Cestovat 
lze na jednu jízdenku, kterou si cestují-
cí koupí v jakémkoli vlaku ČD či v osob-
ní pokladně. Takže lístek z Brna na Kvil-
du není fikce koupit si najednou jízden-
ku na vlak i na ČD Bus Šumava.  

Nejrozsáhlejší nabídka jízd historic-
kým vlakem v České republice tradičně 
zahrnuje trasu z Černé v Pošumaví po bře-
hu Lipna přes Novou Pec a Stožec až do 
Nového Údolí. Ve vlaku budou historické 
vozy 3. třídy s plošinkami, bufetový vůz 
a otevřený vyhlídkový vůz. V čele pojede 
parní lokomotiva 310.093. Poprvé se par-
ní vlak vydá na šumavské tratě v sobotu 
18. července a pojede každou sobotu a ne-
děli až do neděle 9. srpna. Navíc je pro tu-
risty připraven zvláštní noční parní vlak 
v pátek 7. srpna. Zájemcům nabídne mož-
nost pozorování noční oblohy v prostře-
dí Národního parku Šumava.

Lahůdka v podobě railjetu
Jízdou railjetu a dalším doprovodným 
programem České dráhy oslaví výjimeč-
né výročí: 190 let od zahájení stavby ko-
něspřežné dráhy u Netřebic. V sobotu 22. 
srpna přijede do Českých Budějovic mo-
derní souprava railjet a bude pokračovat 
přes Kaplici až do Summerau, kde se se-
tká se stejnojmennou rakouskou jednot-
kou. Vlak s názvem „Oslava koněspřež-
né dráhy“ vyjede z Prahy v 6.44 a pojede 
přes Plzeň do Českých Budějovic, kam do-
razí v 10.33 a bude pokračovat do Summe-
rau. Doprovodný program včetně přehlíd-
ky historických i současných kolejových 
vozidel je připraven na nádraží v Kapli-
ci a defilé lokomotiv návštěvníci uvidí 
v Bujanově. RAdkA PISTORIuSOVÁ

Premiéra InterPanteru ve Velimi
Na okruhu byla slavnostně pokřtěna nová šelma dálkové dopravy

        INTeRPANTeR V ČíSLeCh
 Třívozový Pětivozový

Trakční systém 3kV/25kV 50 Hz 3kV/25kV 50 Hz

Max. rychlost 160 km/h 160 km/h

Výkon 6 x 340 kW 8 x 340 kW

Délka jednotky 79,4 m 132,4 m

Počet sedadel (z toho 1. třída) 200 (25) 350 (42)

Počet míst pro vozíčkáře 2 2

Počet míst pro kola a kočárky 10 + 6 15 + 8
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První veletržní den začal prosluně-
ným ránem za hudby a pochodu 
mažoretek, které již tradičně ten-

to tuzemský železniční svatostánek za-
hajují. Po úvodních proslovech a zdra-
vicích se odborné delegace a skupiny 
studentů vybraly na obhlídku vystave-
ných vozidel, jejich příslušenství, sta-
vebních strojů pro údržbu či moderni-
zaci železničních tratí a dalších mecha-
nismů. Současně probíhaly v ostravském 
hotelu Clarion odborné semináře a kon-
ference. Již tradičně veletrh sloužil také 
k jednání s partnery, čehož národní do-
pravce vy užil beze zbytku. 

„Vedli jsme dialogy nejen s kolegy ze 
ZSSK, ale i s olomouckým koordináto-
rem, respektive s kolegy z Moravskoslez-
ského kraje,“ říká člen představenstva 
Českých drah Michal Štěpán. Hojně se 
diskutovalo i v kuloárech, zejména o ak-
tuálních problémech dopravní obsluž-
nosti i situaci na předčasně otevřeném 
trhu osobní železniční dopravy. Ten to-
tiž přináší mnoho problémů a nelze do-

P R O  Z A M ě S T N A N C e

Generální ředitel SŽDC Pavel Surý spo-
lečně s Michalem Štěpánem zase slav-
nostně představili speciální hnací vozi-
dlo pro diagnostiku železničních zabez-
pečovacích systémů, jež vzniklo z mo-
torového vozu řady 851.014. Přestavby se 
ujala dceřiná společnost Českých drah 
DPOV, která vůz osadila nejmodernější 
technikou pro měření rádiových sítí, di-
agnostiku ERTMS, ale i testování indi-
kátorů horkoběžnosti či kontrolu vidi-
telnosti návěstidel. Motorový vůz dostal 
navíc klimatizaci, několik lůžek pro 
technický personál, nový motor Cater-
pillar a sofistikované stanoviště stroj-
vedoucího. Detaily přestavby vysvětlil 
na tiskové konferenci přítomný šéf fir-
my DPOV Roman Kott.

Svůj um předvedli drážní hasiči, kte-
ří připravili ukázku záchranných prací 
a techniku. K vidění byla i dvě vozidla 
další dceřiné společnosti Českých drah 
– společnosti VUZ Praha. Prvním z nich 
byl měřicí vůz MV1 pro elektrotechnické 
a brzdové zkoušky, který vznikl – obdob-
ně jako motorový vůz ERTMS – přestavbou 
staršího hnacího vozidla. Jeden vůz pů-
vodní střídavé elektrické jednotky řady 
560 byl loni přestavěn pouze na stejno-
směrnou proudovou soustavu a umožňu-
je zkoušky krátkodobého přerušení napá-
jení nebo zkraty v okruhu elektrického 
vytápění vozů a lokomotiv. Současně je 
s vozem MV1 možné provádět stacionár-
ní a jízdní brzdové zkoušky. Druhým vo-
zidlem VUZ byla historická motorová lo-
komotiva T 499.002 zvaná Kyklop.

Lákadlem byla premiéra 
dieselového Vectronu 
Jedním z největších taháků se stala die-
selelektrická lokomotiva Vectron od fir-
my Siemens. Stranou zájmu nezůstala 
ani její sestra – vícesystémový elektric-
ký stroj typu Vectron MS či lokomotiva 
Traxx od firmy Bombardier. Dieselový 
Vectron, který měl letos v Ostravě navíc 
premiéru, splňuje přísné požadavky na 
čistotu výfukových zplodin a disponuje 
také velmi slušným výkonem 2,4 MW. 
Podle sdělení výrobce patří ve své kate-
gorii k nejtišším evropským motorovým 
strojům. Společnost Alstom přivezla 
moderní motorovou jednotku Coradia 
Lint 41, která začne jezdil od poloviny ro-
ku 2016 v Německu především v želez-
niční síti Oberpfalzbahn či Länder-
bahn. Zasáhnout by ale měla i do provo-
zu v ČR na spojích Marktredwitz – Pome-
zí nad Ohří – Cheb. 

Atmosféru na výstavišti doplňovala 
parní zahradní železnice s mladými 
nadšenci. A když už nebylo zbytí a teplo 
návštěvníky unavilo, bylo možné se po-
sadit (mimo vozy flotily ČD) do osobních 
vozů slovenské společnosti ZSSK, které 
pocházejí z dílny ŽOS Vrútky, či v jejich 
sousedství obdivovat nízkopodlažní mo-
torovou jednotku řady 861, která se stále 
častěji objevuje na slovenských kolejích.

 MARTIN hARÁk

Z P R AV O d A J S T V í

Vtipnou glosu doplnil moderátor výzvou, 
jestli by Ivan Mládek nemohl dát Opava-
nům formou písně další dárek. Prý už 
léta čekají na nový bazén…

Strhující atmosféru akce 
okořenil nezbytný humor
Břitký vtip byl příjemným kořením již 
tak strhující atmosféry, která na opav-
ském východním nádraží panovala až 
do desáté večerní, kdy úspěšná akce po-
zvolna skončila. „Velký dík patří Jiřímu 
Ješetovi a týmu schopných lidí kolem 
něj,“ vyjádřil spokojenost Michal Štěpán 
pochvalou na adresu šéfa Odboru obcho-
du osobní dopravy, jehož tým odvedl ve 
velmi krátkém čase skvělou práci. 

O tom, jak se cestuje přímým spojem 
do hlavního města, se řada Opavanů 
přesvědčila již následujícího rána, kdy 
přesně v 5.55 vyrazil opět plně obsazený 
IC Opava do Prahy podruhé. A abychom 
nezapomněli, naplnila se i další sloka 
písně. „Stopadesátjednička“ si na cestu 
pískala opravdu vesele.  VÁCLAV RuBeŠ

Opavané se dočkali, šlágr Ivana Mládka už není fikce

Téměř dvě stovky vystavovatelů z celé Evropy, odborníci, ale i nadšenci 
do železniční techniky využili možnosti dát si dostaveníčko na 
šestnáctém veletrhu železniční techniky Czech Raildays, který se 
uskutečnil v tradiční destinaci. Odborná i široká veřejnost si 
v ostravském Přívoze mohla od úterý 16. do čtvrtka 18. června zblízka 
prohlédnout různé lokomotivy, osobní nebo nákladní vozy, ale 
například i prostředky městské hromadné dopravy. 

předu říci, že je to pro občany České re-
publiky krok správným směrem.  

Národní dopravce předvedl 
flotilu modernizovaných vozů
Expozice Českých drah letos nabídla 
průřez zejména parkem tažených vozi-
del, z nichž některá se objevila již na 
loňském ročníku. „V současné době ná-
rodní dopravce realizuje řadu projektů 
v oblasti nových či modernizovaných vo-
zidel a s ohledem na naše zákazníky po-
třebujeme tato vozidla co nejdříve dostat 
na koleje. Proto jsme letos kvůli závaz-
ným termínům dodávek upřednostnili 
výrobu vozidel před jejich vlastní prezen-
tací a všechny nové vozy a vlaky pro dál-
kovou dopravu bychom chtěli jako celek 
představit na Czech Raildays 2016. I pře-
sto jsme letos přivezli ukázat do Ostravy 
flotilu našich modernizovaných osob-
ních vozů řad ABpee, Bbdgmee či Bmz 
s dětským kinem a také jeden inovova-
ný restaurační vůz řady WRmee,“ dopl-
ňuje Michal Štěpán.

Pokřtěn byl měřicí speciál 
i bezbariérová tramvaj
První veletržní den se nesl ve znamení 
několika křtů. Pro pražský dopravní pod-
nik byla představena nová bezbariéro-
vá nízkopodlažní tramvaj EVO1, která je 
společným projektem Škody Electric, Kr-
novských opraven a strojíren a Doprav-
ního podniku hlavního města Prahy. 

ZOpavy, z Opavy, rychlík jede do Pra-
hy, vůbec nikde nestaví…, zpívá 
Ivan Mládek v legendárním songu. 

Přes třicet let to byla jen jeho autorská 
licence, od poloviny června se však text 
písně stal realitou. Sice ne doslova – mís-
to rychlíku jezdí spoj InterCity a zasta-
vuje i v Ostravě, Olomouci a Pardubicích 
– jinak se ale Ivan Mládek trefil mistrov-
sky. Samotní Opavané přišli v první den 
provozu nového spoje, v pondělí 15. červ-
na 2015, přivítat nejen autora písně, ale 
zejména první IC 513 Opava z Prahy. 

Nádraží vřelo,  
přišlo na dva tisíce lidí
Historický okamžik nastal pár minut 
po osmé večerní, když se k peronu do-
slova obleženého lidmi přiblížila sou-
prava v čele s bohumínským strojem 
151.008. Na dvě tisícovky lidí úspěšně vy-
burcoval moderátor akce, herec Roman 
Vojtek, takže příjezd vlaku za obrovské-
ho aplausu byl doslova epický. Spoj, ve 
kterém nechybí dětské kino, bistrovůz 
nebo wi-fi připojení k internetu, do Opa-
vy dovezl nejen běžné cestující, ale i re-
alizátory projektu – Michala Štěpána, 
člena představenstva ČD odpovědného 

Změny v předpisech 
a tarifech od 14. 6.
Červnová změna jízdního řádu při-
nesla i novinky na úseku předpisů, 
tarifů a odbavování cestujících. 
Největší změny nastaly ve Smluv-
ních přepravních podmínkách 
(SPPO), kde byly například nově 
nastaveny podmínky používání če-
káren ČD Lounge, kam mají nově 
přístup cestující s platným jízdním 
dokladem a místenkou pro vlak 
vyšší kvality, místenkou SC/railjet 
Business nebo lůžkovým či lehátko-
vým příplatkem pro vlak vyšší kvali-
ty, dále cestující s aplikací IN 100  
a IN Business, cestující s dětmi do 
10 let, těhotné ženy a cestující s plat-
ným průkazem ZTP nebo ZTP/P. 
U přepravy zavazadel se upřesnilo, 
že bezplatné vyhrazení místa pro 
kola je možné v rámci objednávko-
vého systému pouze pro cestující se 
slevou pro skupinu a jen do pravidel-
ně řazených vozů. Zavádí se i mož-
nost změny jména nebo čísla průka-
zu při bezplatné výměně eTiketů 
(tedy přenos na jiného cestujícího)  
a také bezplatná výměna vnitrostát-
ních místenek i v první den platnosti.

Nejdůležitějšími změnami u vnit-
rostátního tarifu (TR 10) je doplnění 
tabulky s kilometrickou vzdáleností 
na státní hranici a upřesnění pod-
mínek objednávky přepravy skupin 
cestujících se slevou pro skupinu na 
základě zkušeností v pilotním pro-
vozu této novinky. V cenících byl 
vrácen poplatek 20 Kč za vyhrazení 
místa pro 6 a více osob ve vlacích, 
nezařazených v rezervačním systé-
mu, pokud skupina využije jiné jízd-
né, než je sleva pro skupinu, sníženy 
byly některé ceny lehátkových a lůž-
kových příplatků ve vozech ČD 
a ZSSK a nově byly uvedeny vlaky 
444/445 (povinně místenkové v 
úseku Žilina - Praha a zpět), kde se 
platí přirážka za nepovolený nástup 
bez místenky ve výši 35 Kč i při jízdě 
přes více úseků. Velkou změnou je 
zahájení používání multiaplikační In 
Karty 2. generace – MAP, která 
umožňuje propojení In Karty s více 
dopravci. Upravily se tratě, na kte-
rých se přiznává IN 25 a IN 50 bez 
prokazování nároku (automaticky 
se nepřiznává sleva IN 25 na trati 
Cheb – Františkovy Lázně a naopak 
trať Bečov nad Teplou – Horní Slav-
kov-Kounice byla zařazena do sys-
tému IN 50 bez prokazování nároku).

V mezinárodní přepravě se rozší-
řila akční nabídka Včasná jízdenka 
Evropa pro oddíly na sezení a u lůž-
kových vozů do oddílů Double na 
vybrané noční vlaky, uvolnění mož-
nosti nákupu Včasné jízdenky Evro-
pa v relaci Praha – Poprad-Tatry – 
Košice až do 24.00 dne před dnem 
odjezdem u vlaků 442–445, sníženy 
byly některé ceny lehátkových 
a lůžkových příplatků ve vozech ČD 
a ZSSK v přepravě Česko – Sloven-
sko a zlevněny byly Včasné jízdenky 
Evropa mezi ČR a Lublaní o 10 eur.

Další novinky se chystají a jed-
nouz nich je i zahájení pilotního 
provozu mobilních terminálů POS 
pro platby platební kartou ve vlaku 
přes vybrané POP IT 9000 z SVČ 
Břeclav, Olomouc a Cheb. 

 ROMAN ŠuLC

bude. Národní dopravce totiž letos pro-
vádí úpravy těchto vozů podle závěrů jed-
nání s Národní radou osob se zdravotním 
postižením, proto příslušný vůz aktuál-
ně není pro náš nový spoj k dispozici,“ 
zaznělo mimo jiné na setkání s mnoha 
fandy tohoto spojení. 

Po slavnostním křtu vozů spoje sek-
tem už na nažhavený dav čekal zlatý 
hřeb večera. Ivan Mládek zahrál se svým 

Ostrava byla po šestnácté hlavním
městem drážní techniky   

Banjo Bandem, přičemž šňůru šlágrů 
„vykopl“ pochopitelně písní o „rychlíku 
z Opavy“. Během vystoupení došlo i na 
téměř skandální odhalení, ve kterém se 
mistr přiznal, že když píseň v sedmde-
sátých letech napsal, absolutně netu-
šil, že přímý vlak z Opavy do Prahy vů-
bec nejezdí, a „duchovním otcem“ pro-
jektu – jak ho nazval Roman Vojtek – se 
tak vlastně stal neprávem a náhodou. 

za osobní dopravu, a Martina Vítečka, 
primátora statutárního města Opava. 
Sekundoval jim ředitel opavské společ-
nosti Mondelez Czech Republic, sušen-
kového giganta a producenta mimo jiné 
i známých Fidorek. Ostatně tuto cukro-
vinku během akce rozdávaly sličné hos-
tesky prvním cestujícím nového spoje.

Během slavnostních projevů, ve kte-
rých došlo nejen na poděkování za opera-
tivní a bezvadnou spolupráci mezi vede-
ním města Opava a Českými drahami, 
bez níž by se přímý spoj nemohl stát rea-
litou, zaznělo i přání a výzva Opavanům, 
ať je novinka nejen oblíbená, ale i vyhle-
dávaná. Podle Michala Štěpána, který se 
během večera několikrát ocitl v palbě 
otázek, odkdy bude jezdit IC Opava i o ví-
kendu, proč je spoj na několik dní zcela 
vyprodán, a pokud zájem přetrvá, zda je 
národní dopravce připraven nabídku vla-
ků mezi Opavou a Prahou dále rozšířit, 
se České dráhy chovají jako národní do-
pravce v pravém slova smyslu. „Nejde 
nám o vyzobávání rozinek, ale řešíme ce-
loplošnou obsluhu pro všechny katego-
rie našich zákazníků. Spoj nyní nemá 
vůz pro přepravu imobilních, ale již od 
prosincové změny jízdního řádu jej mít 

Více fotografií a video  
najdete na zeleznicar.cd.cz.

www

Předvedli jsme flotilu 
modernizovaných 
osobních vozů řad 
ABpee, Bbdgmee  
či vagon Bmz 
s dětským kinem.

foto AuTOR

f
o

to
 JA

N
 C

h
A

LO
u

P
k

A

Více fotografií  
najdete na zeleznicar.cd.cz.
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kRÁTCe

do Velimi přijel 
velvyslanec Francie

Zkušební okruh ve Velimi navštívil 
v úterý 19. června francouzský 
velvyslanec v ČR Jean-Pierre Asva-
zadourian. Francouzští hosté se 
zajímali jak o historii a rozvoj Vý-
zkumného Ústavu Železničního 
a zkušebního okruhu ve Velimi, tak 
o možnosti dalšího rozvoje spolu-
práce s francouzskými subjekty. 
S historií a možnostmi zkušebního 
centra francouzskou delegaci se-
známil člen představenstva VUZ 
Miloš Klofanda. Hosté si vyzkoušeli 
jízdu po okruhu na palubě testova-
né soupravy Bombardier pro regio-
nální dopravu SNCF. Předseda 
představenstva Českých drah Pa-
vel Krtek seznámil hosty s obchod-
ními záměry národního dopravce 
a s dalšími možnostmi spolupráce 
s francouzskou stranou.  ( jha)

další nemocnice má 
od Čd monitory dechu
Dvacet nových monitorů dechu zís-
kalo v polovině června od Českých 
drah dětské oddělení Vítkovické 
nemocnice v Ostravě. Přístroje 
ochrání novorozence před syndro-
mem náhlého úmrtí, který je jed-
nou z nejčastějších příčin úmrtí ko-
jenců do jednoho roku života. Již 
poněkolikáté podpořil národní do-
pravce činnost brněnské Nadace 
Křižovatka. ČD podporují činnost 
nadace od roku 2009 a zakoupily již 
více než stovku monitorů v hodno-
tě tří set tisíc korun. Vedle nemoc-
nic v Jihlavě, Havlíčkově Brodě, Pel-
hřimově a Třebíči střeží dech novo-
rozenců monitory od ČD i na gyne-
kologicko-porodnických klinikách 
FN v Olomouci, U Apolináře a v Po-
dolí v Praze nebo Fakultní nemoc-
nice Brno v Bohunicích. (mh)

Můj vlak je druhou 
nejoblíbenější aplikací
Mobilní aplikace Můj vlak získala 
stříbrnou příčku v soutěži Aplikace 
roku 2015, kategorii Klientský ser-
vis. Výborné umístění je o to více 
potěšující, že k němu národnímu 
dopravci pomohli sami uživatelé 
počtem hlasů, nikoli porota odbor-
ným hodnocením, a to i přesto, že 
nominovaní konkurenti patří mezi 
silné hráče – např. banky, O2, Škoda 
Auto a další. Tvůrci aplikace Můj 
vlak se hodlají zúčastnit dalšího 
ročníku. Do aplikace budou již za-
pracovány nové  požadované funk-
ce, například kreditové platby, za-
pamatování dokladů a personifika-
ce. Podle týmu vývojářů to zvyší 
šanci nejen na obhajobu v soutěže, 
ale i na první místo.  (rub)

Železničáře, stejně jako 
magazín ČD pro vás 
a webové projekty, 
připravujeme v pražské 
redakci, která se v rámci 
struktury GŘ ČD ukrývá 
pod názvem oddělení 
tištěných a internetových 
periodik. V jeho čele stojí 
člověk, jenž redakční tým 
vede už pátým rokem 
nejen administrativně, 
ale zejména koncepčně. 
Před vydáním každého 
Železničáře nás zahltí 
detailními připomínkami 
a tvrdě vyžaduje dodržení 
kvality titulů. Nastal čas 
na „odvetu“. Jak je 
Zdeněk Ston spokojen  
se „svými dítky“? 

P ř e Č e T L I  J S M e  Z A  V Á S

„Budeme interně řešit  
co s tím. Pokud bude 
transakce oceněná 
znalcem, neměl by to být 
problém.“ Milan Feranec, 
náměstek ministra 
dopravy, předseda 
dozorčí rady ČD a člen 
správní rady SŽDC, 
o částce 2,93 mld. Kč, 
kterou při prodeji 
nádraží Českých drah 
SŽDC nebude Evropská 
komise považovat za 
nedovolenou veřejnou 
podporu.  

ZAuJALO NÁS

SŽDC MuSí zAPlAtit MiliArDu 
FirMě ČEz zA ElEKtřinu

Více než miliardu korun musí najít mi-
nisterstvo dopravy pro železnici. SŽDC 
totiž prohrála po pěti letech soudní spor 
o neodebranou elektřinu s polostátní fir-
mou ČEZ. Když cena elektřiny na trhu 
klesla, začala ji SŽDC kupovat od jiných 
dodavatelů. Správce železnice musel po-
slat elektrárenské firmě 1,131 miliardy 
korun. „Peníze už byly odeslány,“ potvr-
dil člen správní rady SŽDC a náměstek 
ministra dopravy Milan Feranec. SŽDC 
zvažuje odvolání. Peníze však musela 
podle rozhodnutí vrchního soudu zapla-
tit teď. Ze sporu mají největší prospěch 
právníci: jen k advokátovi ČEZ Radku Po-
kornému putovalo od SŽDC téměř 9 mi-
lionů korun jako náhrada nákladů soud-
ního řízení. SŽDC už peníze zaplatila, 
ale budou jí chybět v rozpočtu, který s ta-
kovým výdajem nepočítal. Ministerstvo 
dopravy přemýšlí, jak výpadek pokrýt. 
„SŽDC požaduje speciální dotaci,“ uvedl 
náměstek ministra dopravy Tomáš Čo-
ček. Podle něj by bylo možné využít pe-
níze, které měl stát připravené na do-
pravní stavby financované pouze z ná-
rodních zdrojů, ale později na ně získal 
evropské dotace.  MFd 12. 6. 2015

rESort vyBrAl vAriAntu 
SPojEní nA ruzyŇSKé lEtiště

Ministerstvo dopravy vybralo variantu 
železničního spojení z centra Prahy na 
ruzyňské letiště a do Kladna. Mělo by 
vést po povrchu z Masarykova nádraží 
přes Negrelliho viadukt do Stromovky 
a dál tunelem do Dejvic. Poté preferuje 
úřad mezi Dejvicemi a Veleslavínem vést 
trať částečně v tunelu a dále do Kladna 
s odbočkou na letiště na Dlouhé Míli. Po 
jednání s premiérem Bohuslavem Sobot-
kou (ČSSD) a pražskou primátorkou Ad-
rianou Krnáčovou (ANO) to řekl minis-
tr dopravy Dan Ťok (za ANO). Stavba má 
vyjít zhruba na 18 miliard korun. Stále 
se jedná o podobě trasy mezi Dejvicemi 
a Veleslavínem, kde šestá městská část 
požaduje, aby železnice vedla kompletně 
pod povrchem. „Navrhujeme tam smíše-
ný stav, to znamená, že část by byla pod 
zemí a část nad zemí,“ uvedl Ťok. Ceno-
vý rozdíl mezi oběma variantami před-
stavuje částku 3 až 3,5 miliardy korun. 
Kvůli neshodě o podobě trasy na Velesla-
vín přichází podle Krnáčové v úvahu roz-
dělení projektu do dvou částí, kdy by se 
v první fázi začalo se stavbou v úseku 
z Veleslavína na letiště a do Kladna, u níž 
žádný rozpor není.  ČTk 17. 6. 2015

ČEši vE vElKéM PřESEDAjí 
z AutoMoBilů Do vlAKů

Auta stojí, vlaky jedou. Málokterý re-
klamní slogan Českých drah byl tak vy-
smívaný a zvlášť v časech kalamit na že-
leznici tak nevěrohodný. V celkovém 
srovnání je ovšem heslo pravdivé. Vlaky 
začínají Češi upřednostňovat před auto-
busy i jízdou vlastním autem. Vyplývá to 
z Bílé knihy veřejné dopravy, jejíž schvá-
lení má dnes na programu vláda. Podle 
dokumentu z dílny ministerstva dopra-
vy, který má určit obrysy dopravní poli-
tiky do roku 2020, přepravila železnice 
v roce 2013 celkem 175 milionů cestují-
cích. To je o 10 milionů více než v roce 
2009. Při přepočtu na osobu a ujetý kilo-
metr srovnání dopadá ještě o něco lépe 
– dráhy si tak polepšily téměř o pětinu. 
Boom na železnici si odborníci vysvětlu-
jí nástupem konkurence na vybraných 
tratích nebo zdlouhavou opravou dálni-
ce D1. Železnice boduje také lepším pro-
pojením integrované dopravy ve velkých 
městech, kde lze s jednou jízdenkou ces-
tovat městskou hromadnou dopravou 
i příměstským vlakem. „Zlepšila se pro-
vázanost s městy a jezdí nové soupravy,“ 
soudí Petr Šlegr, ředitel Centra pro efek-
tivní dopravu.    LN 15. 6. 2015

Stát PřiSPějE DoPrAvCůM nA 
vlAKy Do výšE 100 ProCEnt

Česko bude v následujících letech popr-
vé v novodobé historii přispívat želez-
ničním dopravcům na vlaky až do výše 
sta procent ceny. Ministerstvo dopravy 
připravuje program, v rámci něhož bu-
dou firmy peníze čerpat. Resort bude pro-
plácet pouze vlaky, které jezdí v závazku 
veřejné služby, tedy za dotace. Ty nyní 
v rychlíkové dopravě pobírají pouze Čes-
ké dráhy, ministerstvo už ale začalo s ote-
víráním trhu, v běhu je první soutěž o do-
tované vlaky na lince Plzeň – Most. Dal-
ší tendry na tratě Pardubice – Liberec – Ús-
tí nad Labem a Praha – Ústí nad Labem 
– Chomutov – Cheb by měly být vypsány 
na podzim. Pokud v tendrech uspějí sou-
kromníci, dostanou se i oni k vlakům 
zdarma. Smlouvy na dotované linky ale 
budou kratší, než je životnost nových 
souprav. Ta se počítá na desítky let. Po-
kud tedy dopravce získá smlouvu napří-
klad na patnáct let a po jejím uplynutí 
o trať přijde, bude muset předat vlaky 
svému nástupci. První výzvu má minis-
terstvo vypsat ještě letos. Za dotacemi 
na nákup vlaků je i snaha ministerstva 
dopravy vyčerpat co nejvíce peněz z ev-
ropských fondů.  e15 19. 6. 2015

MFd 15. 6. 2015

Hnacím motorem týmu 
je soutěživost a nespokojenost

ZdeNěk STON
Ihned po ukončení studia v roce 2003 
na Dopravní fakultě Univerzity Pardu-
bice díky ocenění Institutu Jana Perne-
ra nastoupil jako elév do tehdy nově 
vznikajícího Odboru strategie na úrov-
ni GŘ ČD. Postupně se stal garantem 
vnitropodnikové legislativy, účastnil 
se řady racionalizačních a strategic-
kých projektů, podílel se na vytváření 

středně- a dlouhodobých vizí holdin-
gu. Následně působil na úseku osobní 
dopravy a v roce 2009 přešel na Odbor 
marketingu jako PR specialista. Kon-
cem roku 2010 se postavil do čela re-
dakce ČD, současně je také šéfredak-
torem reklamního magazínu ČD pro 
vás, který již dvakrát získal titul Firem-
ní médium roku.

firmu má. Naší prioritou zatím zůstá-
vá kvalitní původní obsah tištěné ver-
ze rozvinutý o možnosti elektronické-
ho světa. Ale vývoj v této oblasti jde do-
předu a my musíme včas zareagovat. 

Jakou roli hrají periodika v komunikač-
ní strategii Čd?
Jde o jeden z článků mnohem delšího 
marketingově-komunikačního řetězce. 
Žádný nefunguje efektivně sám o sobě, 
izolovaně, každý má svou úlohu, své mož-
nosti i praktické mantinely. Ať už jde 
o weby, outdoorovou reklamu, eventové 

akce nebo třeba vlakové průvodce. Spo-
jením do souvislého celku vytvoří jed-
notku, která může být silná a účinná. 
Časopisy obecně jsou přijímány pozitiv-
ně, kromě z principu nezbytného PR to-
tiž přinášejí pro čtenáře i nepopiratel-
nou přidanou hodnotu. Nezůstávají jen 
reklamním letákem.

Čd pro vás se může pyšnit několika 
cenami, každý měsíc si ho přečte přes 
jeden milion čtenářů. existuje vůbec 
ještě způsob, jak být lepší? Nebo se 
blíží pomyslný vrchol a sestup (pád)…

zaměření na určitou cílovou skupinu, 
jde o takový mix. Noviny začaly vychá-
zet čistě jako interní periodikum, nyní 
čím dál víc sklouzávají do segmentu B2B 
či dokonce B2C. Podle mě chybí na jedné 
straně větší důraz na komunikaci se za-
městnanci a na druhé straně na péči o fa-
noušky, prosté železniční nadšence, kte-
ří mají titul předplacený nebo by si ho 
mohli předplatit. Myslím si, že vzhle-
dem k této trochu schizofrenické diver-
zitě nezasahuje Železničář stoprocentně 
ani jednu cílovou skupinu řádně a nevy-
užívá plný potenciál. Je čas na změnu.

Máš nějaký vzor v zahraničí, kterým 
se necháváš inspirovat? 
Občas se nám do ruky dostávají exotické 
zahraniční tituly, například čínské „ČD 
pro vás“. Asi nepřekvapí, že je celé čín-
sky, tudíž mu nerozumíme. Třeba ale DB 
vydávají velmi kvalitní koncernové novi-
ny, v případě zákaznických periodik nás 
však výtvory dopravců v okolních státech 
už tolik nadchnout nedokážou. Inspira-
ci spíše hledáme v jiných firemních titu-
lech, které nesouvisejí se železnicí. Alfou 
a omegou pak zůstávají kvalitní autoři.
 
Traduje se, že zatímco Čd pro vás se 
čte zepředu, Železničář od konce. Co si 
o tom myslíš?
A také se traduje, že Železničář je hlásná 
trouba. To, o čem mluvíš, bude mít příči-
nu v tom, kde je v jednotlivých titulech 
umístěno těžiště PR komunikace. Buď-
me rádi za každého čtenáře. A je jedno, 
zda čte odzadu a dočte až dopředu nebo 
naopak. Bylo by naivní myslet si cokoli ji-
ného. Spíš by mě zajímalo, odkud čteš ty?

Já čtu mezi řádky. 
A tak to má být. VÁCLAV RuBeŠ

Klíčem k úspěchu je kvalitní původní 
obsah. Stále se snažíme něco vylepšit – 
strukturu, grafiku, zkoušíme nové auto-
ry. Pravdou ale je, že asi před dvěma le-
ty, po ustálení koncepce, kdy nám výraz-
ně vzrostla odezva od čtenářů a třeba do 
soutěží přišlo i 25 000 odpovědí za měsíc, 
jsem měl za to, že v rámci mantinelů ad-
ministrativních i rozpočtových jsme na 
vrcholu a bude těžké z něho nespadnout. 
Zvlášť když mediální průzkum tenkrát 
odhalil milionovou čtenost. Zdravá sou-
těživost a nespokojenost schopných lidí 
v týmu byla ale motorem k dalšímu zlep-
šování. Pomáhá i současné vedení, kte-
ré nám nesvazuje ruce. Loňský průzkum 
potvrdil nárůst zájmu o dalších 25 pro-
cent. Pokud to tak zůstane, můžeme se 
opět o něco posunout. 

Železničář prošel několika změnami, 
stále si však drží svůj „novinový“ ráz. 
Nedozrál už čas ke změně?
Železničář vychází od roku 1994 a každá 
doba na něm zanechala svůj otisk. Mů-
že se pochlubit původním obsahem i vý-
raznou grafikou; formátem, kvalitou 
zpracování a tisku se v zásadě Železničář 
přibližuje časopisu. Bohužel chybí jasné 

Mají v době „tabletové“ a „smartfou-
nové“ ještě své místo tištěné tituly?
Když v červenci 1969 udělal Armstrong 
první krok na Měsíci, zdálo se, že lid-
stvo má dveře do vesmíru otevřené a na 
dovolenou se bude brzy létat k soused-
ním planetám. Podobné je to s interne-
tem. Před deseti, patnácti lety, tedy v do-
bě masivního rozvoje výpočetní techni-
ky, mnozí předpovídali brzký zánik tiš-
těných titulů. Dnes se ukazuje, že tomu 
tak úplně nebylo. Stejně jako kniha pře-
žila staletí, časopisy tu určitě ještě dlou-
ho budou. Internet je fenomén a nabízí 
úžasné možnosti co do interaktivnosti, 
pružnosti a propojení obsahu, ovšem 
i tištěné tituly mají své výhody. Čtenářo-
va pozornost je totiž výrazně ukotvena 
a efektivita tohoto způsobu komunikace 
poměrně vysoká. V komerčním prostře-
dí dosud neexistuje mnoho úspěšných 
projektů, kde by si čistě elektronická ver-
ze časopisu sama na sebe vydělala. Na-
bízí se ale možnost využít výhod a sy-
nergií tištěné verze časopisů a elektro-
nické komunikace. 

V tomto ohledu tedy nezaostáváme?
Železničář má například svou elektro-
nickou podobu s rozšířenými fotogale-
riemi některých článků, ČD pro vás za-
se svůj soutěžní web, spravujeme dva 
YouTube kanály, pro které natáčíme vi-
dea z akcí, projekt bluetrains.cz má 
svůj facebookovský profil apod. Dnes 
není problém vymyslet mnoho dalších 
projektů, jde spíše o časové možnosti 
a lidské zdroje. Žádný web totiž nepa-
dá shůry, musí se nejen vytvořit, ale 
i opečovávat. Týden neaktuálnosti vám 
nikdo na zpravodajském portálu neod-
pustí. Jde tedy o to zvážit, jakou efekti-
vitu ten který komunikační kanál pro foto MIChAL MÁLek 
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tím asi nejatraktivnějším vlakem 
byla souprava čtyř „ypsilonových“ 
vozů v nátěru 70. až 80. let taže-

ných Bardotkami T 478.2065 a 1215. Prá-
vě tato souprava vyjela v pátek jako slav-
nostní „protokolár“ z pražského Masa-
rykova nádraží po levobřežní labské tra-
ti do Lovosic, hosty od Ústí nad Labem 
dopravily Kredence řady M 262.1 s krát-
kými Balmy. V sobotu to klasická sou-
prava vzala „provozním odklonem“ přes 
Straškov, kde ji protisměrně doplnily 
„Dvěstědvaašedesátky“, a v regionu to 
rázem vypadalo skoro jako v období, kdy 
byl dnes již legendární klub založen. 

Vedení a zakladatelům KŽC přijela po-
blahopřát ke kulatinám řada význam-
ných hostů. Náměstek hejtmana Ústec-
kého kraje Stanislav Rybák, starosta 
Roudnice nad Labem Vladimír Urban, 
starosta Lovosic Milan Dian a starosta 
Litoměřic Ladislav Chlupáč kromě gra-
tulací poděkovali za to, že se KŽC daří 
zachraňovat tratě v regionu. Člen před-
stavenstva ČD Michal Štěpán připomněl 
spolupráci s KŽC na poli osobní dopravy. 
„Nostalgie se musí dělat srdcem, přeji 
všem lidem z KŽC, aby sklidili, co zase-
li,“ řekl a vyslovil se pro další propojení 
know-how v nostalgii. Antonín Blažek, 

generální ředitel VUZ, si také nenechal 
ujít příležitost popřát klubu mnoho zda-
ru při záchraně vozidel a vyzdvihl přínos 
soukromého muzejníka na poli želez-
niční nostalgie. Na dění okolo založení 
klubu zavzpomínal jeden ze zakládají-
cích členů "projížděčů" tratí Pavel Surý, 
dnes generální ředitel SŽDC. 

Zachránili celkem  
36 kolejových vozidel
V současnosti, jak uvedl Bohumil Augus-
ta, jednatel a spolumajitel KŽC Doprava, 
má klub 220 členů, jejichž aktivitou je 
stále poznávání domácích a nově i za-

hraničních drah. Podle metodických po-
kynů KŽC je pravidelně udělován titul 
Mistr dráhař. Bohumil Augusta se v pro-
jevu svěřil s pocitem zadostiučinění po 
překonání třech krizí rozpadu přes dis-
kuze, zda jen projíždět tratě a publiko-
vat, anebo se posunout dál, do profesio-
nální podoby až po současné fungování 
zájmového sdružení, dopravce a obchod-
ní společnosti. „Děláme železniční nos-
talgii a od roku 2005 úspěšně bojujeme 
za záchranu regionálních tratí. Výsled-
kem je 33 provozních vozidel, 63 zaměst-
nanců a také 23 zachráněných regionál-
ních tratí z 26, které měly skončit v ob-
dobí let 2010 až 2012,“ uvedl. Hosté se pak 
zvláštním vlakem vydali na vlečky Lovo-
chemie a čížkovické cementárny coby 
věrné připomínky projížděčství.

Motoráky nabídly výlety  
po lokálkách Středohoří
Projížděči tratí si přišli na své v sobotu. 
Osmsetdesítkami bylo možné zajet na 
obě zmíněné vlečky. Motorové vozy řa-
dy 810, 830 a 831 vyrazily také do Třebe-
nic města, Litoměřic města nebo do Cho-
timěře, tedy na trať, která je aktuálně 
vyloučena kvůli obřímu sesuvu půdy 
v úseku Chotiměř – Radejčín. V Lovosi-
cích bylo možné zajít do Kinematovlaku 
ČD či detailně prozkoumat většinu vozi-
del KŽC Doprava. Ve vedru přišlo vhod 
občerstvení v pojízdné „Bixovně“ či ná-
dražní restauraci, v níž také zájemci 
mohli zalistovat kronikami, které bo-
hatou historii sdruženou do tří písmen 
zaznamenávají. MARTIN NAVRÁTIL

Na začátku bylo neformální setkání několika lidí, kteří rádi projížděli tehdejší  
tratě. Dnes je tu KŽC, kde vedle sdružení cestovatelů funguje i obchodní 
společnost v oblasti osobní železniční dopravy a nostalgie. Kulaté třicáté 
výročí si v Lovosicích v pátek 5. června připomněly desítky hostů, 
zakládajících a významných členů. Sobotní zvláštní jízdy byly připraveny pro 
širokou veřejnost. České dráhy byly jedním z hlavních partnerů oslav.

Česká a slovenská 
vozidla ve světě
Malé atlasy lokomotiv vydané spo-
lečností Gradis Bohemia hojně vy-
užívám při práci. K praktickým ka-
pesním knížkám nyní přibyla další 
šikovná pomůcka nazvaná České 
& slovenské lokomotivy & tramvaje 
ve světě. Poslední slovo v názvu je 
důležité. Autoři Jaromír Bittner, Bo-
humil Skála a Milan Šrámek zachy-
cují kolejová vozidla všech trakcí ex-
portovaná z ČR, Slovenska, resp. 
Československa. Jak praví v úvodu, 
naše vozidla jsou ve světě výborně 
zapsána, a tak se ptají: Která země 
kromě těch největších „železnič-
ních“ vyprodukovala tolik vozidel na 
export, že mohou pokrýt samostat-
nou publikaci? Čtenář na 206 stra-
nách najde i podrobné přehledy 
označení, napájecích soustav a roz-
chodů, samostatnou kapitolku se-
condhandových vozidel, a pak už 
postupně vyjíždějí portréty všech 
vozidel od elektrických lokomotiv 
přes metro až po tramvaje. (mn)

30 let kŽC
Stručný titulek sice evokuje jinou 
třípísmennou zkratku z dob socia-
lismu, ale lokomotivy a motoráky 
v retro barvách na přebalu nene-
chají nikoho na pochybách, že silná 
kniha formátu A4 za 494 Kč se týká 
železnice a ohlíží se za třiceti lety 
Klubu železničních cestovatelů. Ma-
puje vývoj KŽC od skupinky projíž-
děčů tratí až k dnešnímu zájmové-
mu sdružení, úspěšné obchodní 
společnosti a nakonec i dopravci, 
který patří k významným zachrán-
cům a provozovatelům historických 
vozidel trakce 70 a 80. Mírný kult 
osobností, který tu z řádků občas 
zavane, je naštěstí překryt spous-
tou faktů a snímky z jízd vozidel KŽC 
upravených ve stylu 60.–80. let. Jde 
o zajímavé i poučné čtení. Emocemi 
nabité jsou statě, kde si současné 
vedení KŽC vyřizuje účty s odpadlí-
ky a jinými spolky a vzpomíná na 
rozkoly, krize a hledání cest. (mn)

kNIhy

ČESKÉ & SLOVENSKÉ

LOKOMOTIVY & TRAMVAJE
 VE SVĚTĚ
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Ě České & slovenské  
lokomotivy & tramvaje ve světě 
J. Bittner, B. Skála, M. Šrámek

Nové netradiční vydání „tradičního“ Malého atlasu rekapituluje český a slovenský export po 2. svě-
tové válce až do současné doby. Zahrnuje nejen tradiční drážní (železniční) kolejová vozidla, ale 
i exportní aktivity výrobců tramvají a vozidel pro metro.

Úvodní přehledy (značení vozidel, rozchody kolejí a napájecí soustavy) srovnávají, jak je železnice 
chápána ve světě oproti poměrům ve střední Evropě. Celá kniha je rozdělena do kapitol dle druhu 
vozidel (elektrické lokomotivy, motorové lokomotivy, motorové vozy, tramvaje a metro). Publikace 
zahrnuje i tzv. „Second-hands“ zabývající se vývozem modernizovaných vozidel. Součástí je i víceja-
zyčné resume (AJ, NJ).

Vázaná publikace, Formát B6, 224 plnobarevných stran

Cena 340,- Kč

NOVINKA

Objednávky přijímá: 
Gradis Bohemia, s.r.o., Drnovská 41, 161 00 Praha 6
telefon/fax: 233 341 260, e-mail: obchod@gradis.cz

Využijte náš E-SHOP

http://www.gradis.cz
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Jednou nahoře, podruhé dole. Tak se 
zjednodušeně v průřezu minulých let 
dá popsat osobní železniční doprava 

     na trati mezi Dolní Lipkou a Hanušovi-
cemi. Před pár lety tudy ještě jezdily pří-
mé rychlíky Praha – Jeseník. Pak se veške-
rá osobní doprava zastavila, aby ji před 
časem aspoň v minimální míře Pardubic-
ký kraj obnovil. Letos v létě dráha zažije 
svůj opakovaný comeback a pravidelně 
každou sobotu tu v rámci krajského pi-
lotního projektu pojede nostalgický vlak.

Na tiskovce pořádané stylově v parním 
vlaku to oznámili hejtman Martin Ne-
tolický, náměstek pro dopravu Jaromír 
Dušek a ředitel ROC Pardubice Tomáš 
Netolický. České dráhy, přesněji DHV, 
poskytnou historická vozidla – jak „míst-
ní“ parní lokomotivu 423.009 VUZ, tak 
Ušatou 464.008 (ta pojede 22. srpna), ne-
bo třeba motorový vůz z roku 1962 ozna-
čovaný M 286.0001 a přezdívaný Kroko-
dýl. Kraj pak zajistí finance. První vlak 

Pardubický kraj zaplatí parní vlaky v regionu

tažený hradeckou Ušatou 464.008 vyjel 
v sobotu 13. června.

Jízdné bude symbolické
„Inspiraci jsme hledali nejen u nás, ale 
také v zahraničí. Loni jsem navštívil 
Skotsko, West Highland Lines v Glasgo-
wě s viaduktem, kudy jezdil Harry Pot-
ter, a viděl jsem tam nádhernou lokomo-

tivu. Tak jsem si řekl, proč by něco po-
dobného nemohlo fungovat i u nás. Za 
kanálem jezdí parní lokomotivy pravi-
delně a zájem mezi cestujícími je obrov-
ský,“ uvedl hejtman Martin Netolický. 
Vysvětlil, že kraj na nostalgické vlaky 
uvolní zhruba milion korun, a to i díky 
dobrému hospodaření v loňském roce. 
Proto se mohlo nastavit jízdné velice pří-
znivé pro cestující. Ceník jízdného odpo-
vídá aktuálnímu tarifu Českých drah 
TR 10 s tím, že cestující navíc zaplatí jen 
příspěvek na obnovu a údržbu historic-
kých lokomotiv v symbolické výši 15 ko-
run. Neplatí jízdní výhody. Tyto nostal-
gické vlaky se staly unikátem – budou 
součástí dopravní obslužnosti a vedle 
linky Břeclav – Lednice jde o jedinou pra-
videlně jezdící nostalgickou linku.

Otevře se i nová zastávka
Cestujícím napomůže propagační sklá-
dačka s mapkou trasy ilustrující počet-

né zajímavosti a tipy na letní výlety. 
Hejtmanství, jež letos slaví 15 let vzni-
ku, chce zatraktivnit opomíjenou oblast 
Králicka s jeho pevnostním systémem 
a zejména odpočinkově-sportovní resor-
ty Dolní Morava a Buková hora. Cestu-
jící mířící po sousední „štítecké“ lokál-
ce se v rámci zatraktivnění 26. září do-
čkají také otevření zcela nové zastávky 
v Červené Vodě – Pod rozhlednou. 

Jízdní řád historických vlaků 20017/16 
Králický Sněžník je nastaven tak, aby 
cestující od Letohradu měli až po Pro-
střední Lipku, kde se nachází Muzeum 
opevnění Králický řopík, mezi příjezdem 
a odjezdem vlaku dvě hodiny času. Právě 
třeba k návštěvě některého z objektů po-
hraničního opevnění. Zástupci Pardu-
bického kraje věří, že se jim investice do 
nostalgie vrátí. A pokud by měly jízdy 
parním vlakem úspěch, tak by v příštím 
roce nemusely být jen v sobotu.  

 MARTIN NAVRÁTIL

foto AuTOR

JAk TO ZAČALO
Vše odstartoval rozhovor s Mirosla-
vem Hrdličkou otištěný v prosinci 
1984 v tehdejším Mladém světě. 
Ten se vyznal ze své lásky k železnici 
a svěřil se s cílem projít všechny tra-
tě provozované osobní dopravou 
v tehdejším Československu. Reak-
ce na sebe nenechaly dlouho čekat. 
Koncem dubna 1985 se v Uherském 
Hradišti sešlo několik nadšenců (Jiří 
Pechač, Petr Mitáček, Pavel Surý, 
Karel Stepek, Mirek Hrdlička) a další 
setkání tamtéž v červnu bylo spoje-
no s prohlídkami LD Přerov a TSS 
Hulín a projížďkou lokálky do Vizo-
vic. Milan Kubíček se stal prvním 
předsedou KŽC. V dubnu 1987 vyšlo 
první číslo tiskového orgánu Dráhař.

Železniční cestovatelé 
oslavili třicátiny   

hLedÁMe

Mediální specialista 
nákupu on-line médií
České dráhy, Odbor provozu osobní 
dopravy, hledají zaměstnance na 
pozici Systémový specialista – me-
diální specialista nákupu on-line 
médií. Místo práce je v Praze.

Požadavky:
◆   SŠ s maturitou

◆   minimálně 5 let v oblasti plánová-
ní a nákupu médií, resp. v reklamě 

◆   komplexní znalost mediálního 
trhu elektronického i tištěného

◆   zkušenosti s mediálním plánová-
ním a nákupem médií

◆   analytické a strategické schop-
nosti a dovednosti

◆   výborné vyjednávací a komuni-
kační dovednosti

◆   flexibilita, odpovědnost

◆   základní znalost anglického nebo 
německého jazyka

◆   znalost práce na PC, dobrá zna-
lost programů MS Office, znalost 
práce s databázovými a analytic-
kými programy.

Pracovní náplní je mediální pláno-
vání, nákup médií s důrazem na 
on-line oblast, analytická činnost 
v oblasti médií. Termín nástupu je 
1. 8. 2015 nebo dle dohody.

Životopis a motivační dopis zasílej-
te na adresu: carmine@gr.cd.cz. 
Termín zaslání je 15. 7. 2015. 



5z e l e z n i c a r. c d . c z Č d  C A R g O

kRÁTCe

Podílíme se na opravě 
tratí ve Slezsku
ČD Cargo se podílí na optimali-
zaci tratě Bystřice nad olší – 
Český těšín, respektive želez-
ničního uzlu Český těšín. na po-
čátku dubna společnost převza-
la po technické kontrole u ex-
terního dopravce v ostravě dal-
ší soupravu 20 vozů ua (Dump-
car). na základě požadavku od-
boru obchodu byla souprava 
odeslána na nakládku štěrku do 
lomu EuroviA Kamenolomy, 
a.s. – lom jakubčovice nad od-
rou. Prázdná souprava odjela 
z ostravy hlavního nádraží 
8. dubna, po cestě přistoupila 
ve stanici Studénka posunová 
četa Provozního pracoviště os-
trava, která se pak podílela na 
nakládce vozů na vlečce. Po šesti 
hodinách pobytu na vlečce kame-
nolomu odjel první vlak o hmot-
nosti 1 600 tun do stanice Český 
těšín, kde probíhá rozsáhlá výlu-
ková činnost související s akcí 
SŽDC „optimalizace traťového 
úseku Bystřice nad olší – Český 
těšín“. následující den zajišťovali 
pracovníci Provozního pracoviště 
Český těšín pro zákazníka iDS – 
inženýrské a dopravní stavby 
olomouc noční vykládku. zaško-
lení a praktickou ukázku pneu-
matického klopení výše uvede-
ných vozů zajišťoval zástupce 
Provozní jednotky ostrava lubo-
mír Mrózek. Po noční vykládce 
v Českém těšíně odjela prázdná 
souprava 10. dubna ihned na dru-
hou nakládku do jakubčovic. 
A také druhý ložený vlak dojel do 
svého cíle v pořádku a včas. 
 TOMÁŠ PILCh

Trestní oznámení  
kvůli pronájmu skladu
na základě forenzního auditu se 
vedení ČD Cargo rozhodlo podat 
trestní oznámení na neznámého 
pachatele ve věci porušení po-
vinnosti při správě cizího majet-
ku. „Podle všech zjištěných sku-
tečností někdo účelově uzavřel 
nevýhodnou smlouvu. jsme 
dlouhodobě poškozováni place-
ním nepřiměřeně vysokého ná-
jemného za objekt, jehož dispo-
ziční řešení objektivně dostateč-
ně nemůžeme využít“, řekl ivan 
Bednárik, předseda představen-
stva společnosti ČD Cargo. „na-
víc s největší pravděpodobností 
došlo i k porušení zákona o ve-
řejných zakázkách, jelikož ná-
jem ani smlouva nebyly trans-
parentně vysoutěženy. i přes 
zvýšenou obchodní aktivitu 
nám příjmy za skladování a další 
činnosti pokrývají jen zhruba 
třetinu nákladů,“ dodal.   
 (čdc) 

Obnovená vlečka 
v Chotěšově
v dnešní době se bohužel neděje 
příliš často, že by se probudila 
léta nepoužívaná vlečky. jeden 
takový případ se stal o letošním 
velikonočním víkendu, kdy do 
malého venkovského nádraží 
Chotěšov pod Hazmburkem do-
razila zásilka hnojiv z Polska, 
resp. Běloruska. tato malá stani-
ce leží na místní dráze lovosice – 
libochovice na pomezí středních 
a severních Čech v malebné kra-
jině pod Českým středohořím 
a vrchem a hradem Hazmburk. 
zásilka dvanácti vozů ložených 
močovinou z pohraniční stanice 
Kuźnica Białostocka na pomezí 
Polska a Běloruska dorazila jako 
ucelená skupina do lovosic, kde 
pak byla rozdělena na čtyři části. 
z lovosic pak byla postupně ve 
dnech 4. až 7. dubna přistavena 
k vykládce na vlečce příjemce, 
firmy A.G. Service s.r.o. v do-
pravně Chotěšov.  (čdc)

N Á k L A d N í  d O P R A V A  V  k R A J í C h

Plzeňský kraj: 
kombinovaná doprava na vzestupu
Další pokračování našeho seriálu nás zavede na západ Čech – do Plzeňského 
kraje. Prochází tudy mimo jiné III. tranzitní koridor a díky mnohým lesům 
patří mezi hojně přepravované komodity dřevo či dřevní štěpka. Nákladní 
vlaky ale ve velkém vozí i uhlí pro teplárnu či zásilky z plzeňské Škodovky. 

MOdeRNIZACe. rozsáhlé stavební práce výrazně komplikují i situaci v plzeňském „ranžíru“.  foto MIChAL ROh ML.

nebo se železným šrotem, který se také 
nakládá v celé řadě míst.

Zmínit musíme i úspěšnou realizaci 
přeprav mimořádných zásilek vyrobe-
ných v plzeňské Škodovce, například 
transformátorů, strojních kompletů, tro-
lejbusů či tramvají. Řada z těchto pře-
prav je uskutečňována na speciálních 
hlubinových vozech. Tyto přepravy po 
železnici mají dlouholetou tradici. Na 
železničních vozech odjížděly z Plzně re-
aktorové nádoby, elektrárenské komple-
xy a další zařízení do celé Evropy.

Vozy s hutními výrobky  
na vlečce do Mirošova
Významným zákazníkem je i firma ROS-
SO STEEL, která po železnici odebírá hut-
ní výrobky a plechy. Přípojnou stanicí 
pro firmy ROSSO STEEL je Mirošov leží-
cí na regionální trati Rokycany – Nezvěs-
tice. Z té odbočuje i vlečka do bývalých 
Železáren v Hrádku. Nakládka nerost-
ných surovin z bohatých ložisek v Plzeň-
ském kraji bohužel v posledních letech 
výrazně poklesla. V omezeném množství 
se přepravuje kaolin z Kaznějova, štěrk 
z Mladotic a živec z Poběžovic. U staveb-
nin stojí za zmínku nakládka keramic-
kých dlaždic v Chlumčanech u Dobřan. 

Zmínit se zcela určitě musíme o kom-
binované dopravě a logistických služ-
bách. Ve stanici Plzeň-Křimice bylo v ro-
ce 1979 aktivováno kontejnerové překla-
diště, které až do roku 2002 provozovala 
akciová společnost ČSKD-INTRANS. Po-
tenciál přeprav z oblasti Plzeňska se té-
to společnosti ale nepodařilo podchytit 
a překladiště zaniklo. Přepravy v kontej-
nerech byly obnoveny až v novém tisícile-
tí, kdy operátor METRANS otevřel nový 
terminál kombinované dopravy v Nýřa-
nech. Ten má každý den spojení s termi-
nálem v Praze-Uhříněvsi s napojením do 
severomořských přístavů a dalších desti-
nací. Služby spojené s logistikou nabíze-
lo ČD Cargo v nákladovém obvodu želez-
niční stanice Plzeň hlavní nádraží. Ten 
však musel ustoupit nové výstavbě a část 
činností byla přemístěna do Plzně-Kote-
rova. Zde se nakládaly trolejbusy do Bul-
harska nebo letáky do Švýcarska.

Dalším centrem překládky, i když ne 
v režii ČD Cargo, jsou Domažlice. Sem je 
z Německa naváženo různé zboží z kami-
onů do železničních vozů, které pak mí-
ří na východ – do Ruska, Kazachstánu 
a dalších zemí. Tyto přepravy zajišťuje 
naše dceřiná společnost ve Frankfurtu 
nad Mohanem. MIChAL ROh

Rozlohou cca 7 560 km2 je třetím 
největším krajem, počtem obyva-
tel – přibližně 575 tisíc – však až de-

vátým. Hustota zalidnění je tu druhá 
nejnižší v zemi. Největším městem je sa-
mozřejmě krajská Plzeň, mezi další vět-
ší sídla patří Klatovy, Rokycany, Tachov 
a Domažlice.

Nákladní dopravu značně 
omezuje modernizace uzlu
Železniční síť se skládá z cca 490 km tra-
tí celostátních a cca 210 km tratí regio-
nálních. 103 km tratí je dvoukolejných, 
223 km tratí je elektrizovaných střídavou 
proudovou soustavou 25 kV. Plzeň leží 
na trase III. tranzitního koridoru vedou-
cího od česko-slovenských hranic přes 
Prahu k hranicím s Německem u Chebu. 
V současné době se modernizuje želez-
niční uzel Plzeň, což bohužel výrazně 
omezuje možnosti nákladní dopravy.

Se zahraničím má Plzeňský kraj po 
kolejích spojení na dvou místech – v Že-
lezné Rudě a v České Kubici. V Železné 
Rudě-Alžbětíně prochází státní hranice 
středem budovy, ale s mezinárodními 
nákladními vlaky se zde již nesetkáme. 
Z Domažlic přes Českou Kubici do bavor-
ského Furth im Waldu ale vlaky stále jez-
dí. Kvůli přechodu německé elektrárny 
Schwandorf na spalování zemního ply-
nu byla v březnu 2002 ukončena vozba 
uhelných vlaků do této elektrárny. Jed-
nalo se až o tři ložené vlaky denně. Loni 
ztratilo ČD Cargo i další uhelné přepra-
vy přes tento přechod – černé uhlí do tep-
lárny v Mnichově – a nyní na přechodu 
převažují vlaky s osobními automobily 
do terminálu v bavorském Kelheimu. 

Innofreighty do plzeňské  
teplárny plné uhlí
Vraťme se ale zpět do krajského města. 
Plzeň byla vždy průmyslovým sídlem. Co 
se však po roce 1989 změnilo, byla struk-
tura průmyslu. Výrazně narostl podíl 
elektrotechnického průmyslu na úkor 
strojírenství. Tato změna se samozřejmě 
promítla i do skladby přepravovaného 
zboží. Dnes v krajském městě jednoznač-
ně převažuje vykládka. Největším zákaz-
níkem je tak společnost Plzeňská teplá-
renská zásobující krajské město teplem 

pírny ve Štětí. Planá u Mariánských Láz-
ní je po Plzni stanicí s největší nakládkou 
v kraji. Kromě již zmiňované dřevní štěp-
ky se zde nakládá i řezivo z pily Stora En-
so Wood Products Planá a také poměrně 
velké množství kulatiny a vlákniny. Dře-
vo se s ohledem na lesnatý charakter úze-
mí nakládá i v řadě dalších stanic a ná-
kladišť. Za všechny můžeme jmenovat 
Holoubkov, Sušici, Mirošov nebo Stupno. 
Většina zátěže manipulačních vlaků na 
Plzeňsku je tvořena právě vozy se dřevem 

a teplou vodou a řadu výrobních provozů 
také technologickou párou. Uhlí do Plz-
ně nově putuje nejen ve výsypných vo-
zech řady Falls, ale také v kontejnerech 
Innofreight. Ty jsou využívány rovněž 
pro návoz dřevní štěpky – alternativního 
paliva dodávaného do teplárny z mnoha 
nakládacích míst v Plzeňském, Karlo-
varském a Jihočeském kraji. 

V Innofreightech je také odvážena štěp-
ka z pily Stora Enso Timber v Plané u Ma-
riánských Lázní k dalšímu využití do pa-

Nakládka za rok:  
cca 1,2 mil. tun zboží (včetně vstupu na PPS)

Vykládka za rok: 
cca 1,9 mil. tun zboží (včetně vstupu na PPS)  

Kaznějov
Planá u Mariánských lázní

Holoubkov

Mirošov

Sušice

Domažlice
Klatovy

Železná ruda-Alžbětín

nýřany
Plzeň

Poběžovice

Chlumčany u Dobřan

kudy jezdí  
nákladní vlaky v regionu
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Hliníkové odlévané tabulky jsou nahra-
zovány již jen samolepkami. 

P R O V O Z  A  T e C h N I k A

Smaltované tabulky byly v hojné míře 
vyměňovány od roku 1977. 

od roku 1988 jsou používána odlévaná 
čísla s mezinárodním označením. 

Udělejte si radost! Nabízím stopro-
centně originální tabulku s čís-
lem ze stroje 753.302. Takový inze-

rát jsem našel v době vzniku tohoto člán-
ku na jednom českém aukčním serveru. 
Cena? Lidových 5 999 Kč. Myslíte si, že 
je stará lokomotivní cedule za tyhle pe-
níze neprodejná? Nenechte se zmýlit, 
obchodovat s tímto artiklem se rentuje, 
jak dokazuje počet podobných nabídek. 
Ovšem jen máte-li originál a nikoli ko-
pii, jejíž cena je ve sběratelských kruzích 
řádově nižší. Nasnadě jsou dvě otázky: 
kde k originálům prodejce přišel a jak ře-
ší situaci, kdy se vozidla stále častěji oci-
tají „znenadání“ bez tabulek, majitel, 
kterým jsou nejčastěji České dráhy.

Od bronzu přes smalt k hliníku
Se zavedením označování systémem, 
jehož autorem byl legendární Vojtěch 
Kryšpín, se od roku 1923 začaly na hna-
cích vozidlech objevovat odlévané bron-
zové tabulky. Po válce, přesněji po roce 
1948, byly k označování použity levněj-
ší smaltované tabulky. Jejich nevýho-
dou však bylo, že se v případě poškoze-
ní nedaly v depech či dílnách opravit 
a nové se nevyráběly. Poškozené nebo 
ztracené tak byly nahrazovány tabul-
kami natíranými. Roku 1975 začala pla-
tit nová oborová norma a o dva roky poz-

Plechové smaltované, později odlévané tabulky s číslem patřily po desítky let neodmyslitelně na čela 
a boky vozidel. V poslední době je ale nahrazuje označení samolepicími číslicemi aplikovanými přímo 
na skříň stroje. Důvod? Sběratelská horečka a náklady na nahrazení stále častěji mizících tabulek nově 
odlitými. Cena za materiál a práci na jednu tabulku se pohybuje v řádech tisíců korun. Nastává 
soumrak klasických lokomotivních „cedulí“?

mén. A také solidní kšeft. Čísla začala 
z vozidel mizet neobvyklým tempem 
a pro depa začalo být čím dál složitější 
a hlavně nákladnější zcizené označení 
nahrazovat. Cena za výrobu nové tabul-
ky byla až tři a půl tisíce korun. Na pod-
zim 2014 došla národnímu dopravci tr-
pělivost a vydal opatření, které umož-
ňuje nahradit tabulku označení samo-
lepicími čísly s normalizovaným fontem 
a velikostí (podobně jako u zcela nových 
vozidel), na jejichž výrobu stačí počítač 
a plotter. Číslice se objevují v čelních 
partiích na obvyklých místech, na bo-
cích jako součást dvanáctimístného čís-
la podle pravidel TSI. Postupně budou 
samolepicí čísla aplikována na všechna 
vozidla, která projdou velkou opravou 
spojenou s novým lakováním. Po více 
než 90 letech tak nastává soumrak kla-
sických cedulí a nadšencům, kteří si bu-
dou chtít v budoucnu vyzdobit zeď něja-
kým tím číslem, nakonec nezbyde nic 
jiného než platit nesmyslné částky ne-
bo se uchýlit k pořízení kopie, jejichž vý-
robu už dnes nabízí několik sléváren. 
Ostatně kdyby tuto „potupu“ akcepto-
vali již nyní, ušetřila by se zajímavá su-
ma a fanouškovská diskusní fóra by se 
nemusela plnit stesky, jak ohyzdné jsou 
stroje bez původních tabulek. Jenže ori-
ginál je originál… VÁCLAV RuBeŠ

ději proto Ústav vývoje a racionalizace 
Železničního průmyslového opraváren-
ství v Nymburce vypracoval dokumen-
taci pro výměnu dosavadních převážně 
smaltovaných tabulek za normalizova-
né lité, načež docházelo k jejich osaze-
ní. „Není bez zajímavosti, že se tak dělo 
s velkou důsledností – během oprav, kdy 
byly nové tabulky na stroje instalovány, 
docházelo například i k zaslepení ple-
chem původního prosvíceného označe-
ní na řadách T 435.0, T 458.1, T 669.0 a 1,“ 
říká Vladimír Menšík z Odboru kolejo-
vých vozidel GŘ ČD, který tehdy na pro-
jektu spolupracoval. Protože odlévané 
tabulky byly větší než smaltované, bylo 
třeba i drobných konstrukčních úprav 

1988 vstoupila v platnost nová směrnice, 
podle které se všechna vozidla přeznačo-
vala do mezinárodního formátu UIC, kte-
rý je platný dodnes. A tak se opět osazo-
valy nové tabulky, byť tato změna byla 
jednodušší. Byly sice opět delší, ale měly 
rozšířené nálitky, kam se daly vyvrtat ot-
vory pro uchycení s původními rozteče-
mi. S výjimkou např. řad 110, 111 nebo 113, 
kam se na původní místo už nevešly, 
a byly proto umístěny na čelní zábradlí.

kov nahrazují samolepky
V posledních letech se ale tabulky sta-
ly nejprve vyhledávaným suvenýrem 
železničních nadšenců, později se ze 
sbírání těchto trofejí stal doslova feno-

žilo, podobně jako jména Baba Jaga či 
Dlabaný ingot), bylo zařazeno do pravi-
delného jednodenního turnusu, v němž 
denně urazilo průměrně 363 km. Jezdilo 
do Třebíče (o víkendu až do Jihlavy), v ne-
děli do Nemotic a v pracovní dny na tra-
ti Brno – Oslavany, kde přenocovalo, se 
zájezdy Moravské Bránice – Ivančice, re-
spektive Oslavany.

Jednotka zůstala majetkem firmy 
Elektromechanika Úvaly a byla pronaja-
ta ČD na dobu zkušebního provozu. Před 
jeho zahájením byly provedeny napří-
klad aktualizace softwaru řídicího sys-
tému Lokel Intelo a oživení informační-
ho systému, prověření zabezpečovače LS 
90 a doplněny piktogramy. S koncem JŘ 
2004/2005 byl provoz zastaven a jednot-
ka se vrátila majiteli. V květnu 2007 by-
la dopravena do Maďarska, kde poslou-
žila jako zdroj náhradních dílů pro jed-
notky téhož typu, tam provozované pod 
označením 63-41. MARTIN NAVRÁTIL
 S využitím informací M. Haráka a D. Rektora

Motorová Marfuša před deseti lety Česko nedobyla

hISTORIe. legiovlak zatím tvoří deset zrekonstruovaných vozů včetně obytné-
ho, který je jediný zelený a neslouží k prohlídkám veřejnosti. foto AuTOR

Hned zkraje roku 2005 se na kole-
jích ve zkušebním provozu objevi-
la ruská motorová jednotka typu 

RA 731, v Česku vedená jako 835. Prona-
jaté vozidlo prošlo testy na tehdejším Že-
lezničním zkušebním okruhu a na tra-
tích v okolí Prahy a zejména Brna, kde 
také zakotvila. První vlak řízený strojve-
doucím Miroslavem Trávníčkem odjel 
druhé únorové pondělí (14. 2. 2005) po 
poledni z Brna hl. n. do Bohutic a mohl 
začít zkušební provoz s cestujícími. 

Hned v pondělí 28. února se na pozvá-
ní ruského výrobce Metrovagonmaš 
Mytišči a obchodního zástupce v Česku 
uskutečnila prezentační jízda z Brna do 
Vranovic a zpět, které se účastnili na-
příklad generální ředitel Metrovagon-
maše Andrej Andrejev či ředitel Odbo-
ru kolejových vozidel Rostislav Novák. 
Ten také tehdy redaktorovi Železničá-
ře prozradil, že o jednotky 835 prozatím 
České dráhy nemají zájem, protože ná-
kup vozidel nezapadá do koncepce ob-

ní dluhu bývalého SSSR. V prosinci za-
mířila na cerhenický zkušební okruh, 
kde absolvovala zkušební jízdy, stejně 
jako na tratích SŽDC.

novy vozidel pro regionální dopravu. Ar-
gumentovalo se zejména tím, že dvou-
dílná motorová jednotka z Mytišči ne-
ní nízkopodlažní. Proto se naplánovala 
modernizace řady 810 a 010 na známé 
Regionovy, které doběhly v podstatě 
přednedávnem.

Proč zabloudila Marfuša  
na Moravu?
Jednotka byla sestavena ze dvou moto-
rových vozů, z nichž každý měl svůj mo-
tor výrobce MTU (2  315 kW) a převodov-
ku a také samostatné označení 835.001 
a 835.201, ač provozně byla nedělitelná. 
Osmdesátitunový kolos pro 104 míst 
2. třídy k sezení mohl jet až 120 km/h. 
Za prvních 14 dní provozu jednotka na-
jezdila celkem 4 150 km a kromě jediné-
ho dne, kdy se do ní montoval infosys-
tém, byla každý den na trati a vše probí-
halo zcela bez závad. 

Souprava dorazila do Česka už v září 
2003 coby jedna z možností na vyrovná-

NA ZkOuŠku. nezaměnitelným „lesem“ mechanických návěstidel stanice Mo-
ravské Bránice projíždí v srpnu 2005 jednotka 835.001/201.  foto LeOŠ TOMANČÁk

konec v tichosti
Vozidlo, kterému se neřeklo jinak než 
Marfuša (paralelu s příšernou postavou 
z pohádky Mrazík si snad ani nezaslou-

Hliníková čísla mizí z lokomotiv, 
nastává soumrak cedulí   
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a nového řešení na čelech menších lo-
komotiv, kde prapůvodně nebyly vůbec. 
„Přesto i tady byly výjimky potvrzující 
pravidlo. Například u řady T 426.0 se mís-
to nenašlo, a tak jezdily bez čelních tabu-
lek. U Rosniček T 334.0 sice výkresy na 
čelní tabulky pamatovaly, ale osobně 
jsem žádnou takto označenou neviděl, 
podobně jako u řad T 211.0 a T 212.0, na 
které se čísla nad kapotu také nedávala,“ 
doplňuje Vladimír Menšík.

Cedulová rošáda v roce 1988 
Normalizovaná odlévaná čísla se ale na 
strojích dlouho neohřála. Tehdy se sice 
nestávala terčem nájezdů nenechavců 
v takové míře jako dnes, ale od 1. ledna 

Tabulky používané  
do roku 1988
Pro motorové a elektrické lokomo-
tivy byla velikost tabulky 200 mm 
(výška), 780 mm (délka), respekti-
ve 890 mm pro dvoupísmenové lo-
komotivní řady (např. ES, TU apod.). 
Obvodový rámeček byl široký 
10 mm se zaoblenými rohy. Druh 
trakčního vozidla a číselné ozna-
čení řady jsou uvedeny nenormali-
zovaným kolmým písmem o roz-
měrech 140  80 mm. Výjimku 
tvořilo písmeno M, které mělo roz-
měry 140  120 mm. Tloušťka pís-
ma byla 25 mm. Inventární číslo 
bylo vyznačeno kolmým širokým 
písmem o rozměrech 100  57 mm 
(podle ČSN 01 0451). Pro motoro-
vé a elektrické lokomotivy byla 
písmena a rámeček vyvedeny 
v barvě kov s podkladem v tmavé 
rumělkové červeni (odstín 8190). 
U motorových a elektrických vo- 
zů a jednotek byla použita pod-
kladová barva červeň rumělková 
světlá (odstín 8140).

Označení pomocí 
samolepicí fólie

Normalizovaná 
odlévaná tabulka
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PORTUGALSKO

Z A h R A N I Č í

V šechny tyto aglomerace jsou 
středně veliké, na jihu i s turistic-
kým potenciálem, ale přesto ne 

tak velké, aby se vyplatila jejich častěj-
ší spojení s Madridem. Několik miliard 
eur bude v tomto roce investováno do ko-
ridorů AVE – Galicia, Cantabria/Baskic-
ko a podél Středozemního moře. Mimo 
jiné má být konečně uveden do provozu 
7 km dlouhý městský tunel v Madridu, 
který jako třetí linka ADIF spojí madrid-
ská nádraží Atocha a Chamartin. Hru-
bá stavba byla dokončena již před něko-
lika lety, ale ještě v roce 2014 zde chyběl 
železniční svršek. Tunel spojí AVE sítě 
sever (z/do Valladolidu) a jih. Až dopo-
sud jsou spojení, jako například Gijón 
– Madrid – Alicante, možná pouze TAL-
GO vlaky se změnou rozchodu. 

Projede se i bezmála 
25kilometrovým tunelem
Rovněž velkou důležitost má připravova-
né zahájení provozu na novém 50 km 
dlouhém úseku „Variante de Pajares“ se-
verně od Leónu. Jeho základem je 24,6 km 
dlouhý základní tunel pod kantabrický-
mi Kordillerami. V budoucnu tento tu-
nel ušetří jízdu po staré trati, která vede 
až do výšky 1 200 nad mořem. Kvůli ne-
ustálým průsakům vody by měla být uve-
dena do provozu nejdříve pouze jedna 
„roura“ tunelu. Jízda do Ovieda a Gijónu 
po novém úseku se pak zkrátí o 33 km 
a samozřejmě i zrychlí. Třetí kolejnice 
pak umožní, že úsek budou moci použí-
vat i nákladní vlaky.

Ne všechny projekty jsou však vysoko-
rychlostní a ne vždy se jedná o zcela no-
vá tratě. Například úseky Valencia – Cas-
tellón a Alicante – Murcia jsou prodlou-
žením stávajících širokorozchodných 
tratí AVE.  Zároveň jsou částí „Corredor 
Mediterráneo“, který bude sloužit ná-
kladní dopravě. Tento koridor by měl být 
v celé délce, to znamená od francouzsko- 
-španělských hranic (Perpignan) až po 
Almerii na jihu země, použitelný jak pro 
normální, tak i pro široký rozchod. Stát 

kRÁTCe

BElGiE 

Vlaky zvětší kapacitu 
na 400 tisíc míst 
Belgické státní dráhy SNCB průběž-
ně modernizují a doplňují svůj vozid-
lový park. V letech 2025 až 2030 
chtějí disponovat soupravami o cel-
kové kapacitě 400 000 míst k sezení. 
Souvisí to s významným růstem po-
čtu cestujících v řádu desítek pro-
cent. Belgičané v uplynulých letech 
nakoupili množství elektrických jed-
notek Desiro Clasic a patrových vozů 
M6. Nyní plánují flotilu doplnit o pa-
trové vozy M7 a modernizovat „pat-
ra“ typu M5 a 44 elektrických jedno-
tek AM75 za 147 milionů eur. V plá-
nu je také zvýšit disponibilitu vozid-
lového parku z 80 na 86 procent.  
 (PeŠŤ) 

izrAEl

Nový rekord v počtu 
cestujících 
Izraelské železnice již potřetí za se-
bou překonaly historický rekord 
v počtu přepravených cestujících, 
když loni využilo jejich služeb 48,5 
milionu osob, o 7,5 % více než v roce 
2013. Letos se očekává překročení 
hranice 50 milionů cestujících 
a v roce 2020 dokonce 70 milionů 
zákazníků. Počet spojů se navýší ze 
současných 450 na 860. Růst souvi-
sí s výstavbou nových železničních 
tratí (ve výstavbě je pět nových tra-
tí). Připravuje se také elektrizace 
420 km tratí a nákup elektrických 
lokomotiv a dvoupodlažních elek-
trických jednotek.  (PeŠŤ) 

inDiE

Vláda do železnice 
naleje 121 miliard eur
Indická vláda předložila rozpočet na 
letošní rok, který počítá s reforma-
mi i u největšího zaměstnavatele v ze- 
mi, jímž jsou tamní železnice. Ty se 
zároveň považují za největší na svě-
tě. Vláda rozhodla, že do roku 2019 
investuje do železnice okolo 121 mi-
liard eur. Ceny jízdenek se však pro 
začátek nezvýší. Přeprava nákladu 
ale vzroste o 10 procent. Již v prvním 
roce se mají investice zvýšit o 52 % 
na bilion rupií. V příštích pěti letech 
kapacita osobní dopravy vzroste 
z 21 milionů cestujících denně na 
30 milionů. Železniční síť se rozšíří 
o 20 % na 138 000 km. Kapacita ná-
kladní dopravy se má zvýšit o 50 % 
na 1,5 miliardy tun.  (sh)

něMECKo

Siemens vyhrál 
zakázku na jednotky
Siemens se může v Německu těšit na 
velkou zakázku. Vyhrál výběrové ří-
zení na dodávku 82 jednotek, které 
by měly být dodávány od roku 2018 
pro Rhein-Ruhr-Express (RRX). Mělo 
by se jednat o čtyřdílné jednotky 
(dva patrové vložené a dva čelní 
vozy). Zakázka zahrnuje i jejich údrž-
bu na 30 let. Maximální rychlost má 
činit 160 km/h. Vlastníky jednotek 
bude pětice dopravních svazů v Po-
rýní, Porůří, severním Hesensku, 
které je pronajmou tomu dopravci, 
jenž vyhraje výběrové řízení na jejich 
provozování. Plánována je rychlá do-
prava s 15minutovým taktem napří-
klad mezi Dortmundem a Kolínem 
nad Rýnem.  (sh)

se tak má buď za pomoci zabudování tře-
tí kolejnice, nebo vybudováním úseků 
tratí s normálním rozchodem.

Nově má být postavena také odbočka 
Antequera – Granada, přičemž u rozvět-
vení Sevilla – Cádiz se jedná o předběž-
né zpřístupnění stávající širokoroz-
chodné tratě, jež by měla být přestavě-
na na trať normálně rozchodnou s re-
konstrukcí elektrického napájení. 

Výstavbu ovlivnila politika
Normálně rozchodná, prozatím neelek-
trifikovaná nová trať z Plasencie, která 
vede neobydleným územím Extrama-
dura, do Badajozu je čistě politickým 
projektem regionálního významu, pro-
tože Portugalsko další pokračování tra-
tě do Lisabonu odmítlo z finančních dů-
vodů. Také prosazovaná další výstavba 
do Galicie (v roce 2015 bude zprovozněn 
úsek do Zamory), jakož i „Atlantické 
osy“ Santiago de Compostela – Vigo, ma-
jí rovněž politický rozměr: španělský 

Tisícovka nových 
kilometrů tratí pro vlaky 
kategorie AVE (Alta 
Velocidad Española) má 
být ještě letos uvedena 
do provozu na území 
Španělska. Dalších 
čtrnáct velkých měst se 
tak brzy napojí na síť 
legendárních rychlovlaků. 
Těšit se z tohoto 
komfortního druhu 
železniční dopravy mají 
například ve Valencii 
a Vigu či Zamoru ležícím 
severně od Madridu. 
Nové rychlovlaky propojí 
také Badajoz, Cádiz, 
Granadu v Andalusii, ale 
i Murcii a Castellón.  

Španělská města spojí  
nové tratě pro rychlovlaky AVE

V současnosti v provozu slouží 229 jed-
notek AVE ve 13 typových provedeních. Ty 
by měly bez problémů zajistit provoz i na 
rozšiřující se síti. Připravované nové jed-
notky AVE „Avril“ od společnosti Talgo 
a „Oaris“ od CAF nebyly zatím objedná-
ny. Španělská ministryně dopravy Aňa 
Pastor však upozornila, že v brzké době 
dopravce podepíše smlouvu na 40 vysoko-
rychlostních vlaků, z toho 10 v provedení 
s nápravami měnícími rozchod.

Díky rozšiřovaní sítě a výhodným ta-
rifům by se měla v následujících letech 
postupně zvyšovat frekvence jízd vlaků, 
jak tomu bylo i v roce 2014. Noví cestují-
cí jsou ve většině ti, kteří přešli z leta-
del a autobusů. O čem se nemluví, je sku-
tečnost, že mnoho cestujících pochází 
rovněž ze zrušených dálkových vlaků na 
širokém rozchodu. Zatím se o likvidaci 
nevyužívaných širokorozchodných tra-
tí neuvažuje. STANISLAV hÁJek

Zdroj: E-R 3/2015

Speciální odplevelovací a postřikova-
cí vlaky vyrážejí zpravidla v několikavo-
zových soupravách, kde jsou zařazeny 
i cisternové vozy a několik speciálně upra-
vených železničních vozů. Samozřejmě 
nesmějí chybět ani speciální pomůcky 
jako třeba nástavbové postřikovače. Vět-
šinou jsou tyto vlaky taženy lehkotonáž-
ními motorovými lokomotivami, v Ma-
ďarsku velmi rozšířenými Daciemi, ma-
lými dvounápravovými motorovými lo-
komotivami vyrobenými v Rumunsku. 

Postřiky a odplevelování drážního 
spodku provádějí ve třech etapách, při-
čemž k třetímu ošetření se přistoupí 
pouze v případě, že předchozí dvě ošet-
ření nebyla účinná. To ale neznamená, 
že v případě potřeby nemůže dojít i k ví-
ce postřikům, vždy to závisí na konkrét-
ním místě a růstu plevele. A kolik tako-
vá legrace stojí? Maďarský správce infra-
struktury MÁV Zrt. na tyto účely ročně 
vynaloží cca 830 milionů forintů (74 mi-
lionů korun).  gABRIeL kORCSMÁROS  

Býlí na kolejích v Maďarsku zatápí plevelohubná souprava
Myslíte si, že se jedná o opožděný 

aprílový žert? Vězte, že o něco 
jižněji od České republiky je vla-

ková souprava, na niž jsou připevněny 
nástavbové postřikovače a prostředky na 
hubení plevele, naprostou samozřejmos-
tí. Dokonce se jedná o samostatnou a ve-
lice specifickou oblast drážní dopravy. 
Ucelené vlakové soupravy se speciálním 
náčiním umožňující postřik a odpleve-
lování železničního spodku jsou v Ma-
ďarsku k vidění každý rok. 

Potírají plevel i na lokálkách
S postupem jara a teplejšího počasí je 
samozřejmé, že vegetace bují a hustě 
roste i podél tratě. Aby se zabránilo pře-
množení různých plevelů a porostů, 
Maďarské státní dráhy (MÁV) používa-
jí k udržení železničního náspu i speci-
ální, takzvané plevelohubné vlaky – a to 
po celé zemi, nejen na hlavních tratích, 
ale také na zapomenutých lokálkách. 
Právě na tratích regionálního významu 

nost, která takovou činnost provádí. Pod-
le platné evropské legislativy se uskuteč-
nilo výběrové řízení a kromě MÁV Kert 
Kft. odplevelování a postřikování želez-
ničního svršku a bezprostřední blízkosti 
tratí provádí i G&G Növényvédelmi és Ke-
reskedelmi Kft. Rozdělení výkonů mezi 
oběma hráči je přibližně 65 ku 35 procen-
tům, větší podíl má MÁV Kert Kft. 

jsou mnohdy tyto speciální vlaky jedi-
ným klasickým soupravovým vlakem. 

O tom, že se jedná o velice specifickou 
oblast drážní dopravy, svědčí i fakt, že 
u maďarských železničářů existuje sa-
mostatná organizační složka uvnitř 
Skupiny MÁV, která se o tuto činnost sta-
rá – je to MÁV Kert Kft. (kert = zahrada 
– pozn. autora). Není to ale jediná společ-

PLeVeLOBIJeC. Soupravu tvoří cisternové vozy s pesticidy a vagony s rozstřiko-
vací technologií. Dopravu často zajišťují malé motorové stroje.  foto ATTILA VöRöS

Rostliny mohou poškodit trať
Kvůli bezpečnosti železničního provo-
zu a udržování tratí ve vyžadovaném 
stavu je potřebné odplevelovat a postři-
kovat bezprostřední okolí železniční tra-
tě vhodnými prostředky. V Maďarsku se 
takové činnosti provádějí několikrát do 
roka podle přesně stanoveného harmo-
nogramu a také na základě přesně da-
ných kritérií. V první řadě mají za cíl vy-
hubit škůdce a plevele podél tratě, aby se 
nenarušil železniční svršek. 

Podle drážních expertů zarostlé tra-
ťové těleso může být nebezpečné provo-
zu především s ohledem na špatné od-
vodnění železničního spodku, čímž se 
kolejové pole stane podmáčeným a nesta-
bilním. Navíc různé přerostlé rostliny 
mnohde překážejí provozování bezpečné 
drážní dopravy – a to nejen na samotné 
trati, ale také na odstavných nádražích. 
V neposlední řadě se kvůli us chlým 
rostlinám radikálně zvyšuje nebezpe-
čí vzniku požáru.   
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AVE (Alta Velocidad Española – 
„španělská vysoká rychlost“, ale 
také španělsky „pták“) je označení 
pro vysokorychlostní vlaky a tratě 
na území Španělska. Provozovate-
lem byl národní železniční dopravce 
RENFE, později Renfe Operadora. 
Maximální provozní rychlost vlaků 
je 300 km/h. Na rozdíl od konvenč-
ních tratí s rozchodem 1 668 mm 
mají tratě AVE normální rozteč. 
V červenci 2009 vlaky AVE na trati 
Madrid – Barcelona poprvé porazily 
v počtu přepravených cestujících 
leteckou dopravu. V červenci cesto-
valo na trase 251 754 osob vlakem 
a 246 654 letadlem.
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premiér Mariano Rajoy pochází ze San-
tiaga de Compostela.

Velký význam pro síť AVE bude mít 
uvedení do provozu nového úseku z Val-
ladolidu do Leónu a Burgosu. Tím se to-
tiž oblasti Baskicko, Kantabrie a Asturi-
as o 1,5 hodiny přiblíží hlavnímu městu 
Madridu. V případě Burgosu a Leónu do-
jde u stávajících širokorozchodných ko-
lejí k jejich přebudování na normální 
rozchod a zároveň vzniknou nová zaříze-
ní pro změnu rozchodu.

Síť může dosáhnout až 3 500 km
Výstavba sítě AVE postupuje v jednotli-
vých etapách. Budují se nové úseky, kte-
ré se uvádějí do provozu jako širokoroz-
chodné, aby se mohly rychle integrovat 
do stávající sítě a v budoucnu se snadno 
daly přebudovat na normálně rozchodné. 
Tabu dokonce nejsou ani tratě AVE bez 
trakčního vedení s motorovým provo-
zem. Když se zohlední i tyto projekty, pak 
se může síť AVE rozrůst až na 3 500 km.

>250 km/h

200–250 km/h

ve výstavbě

ve výstavbě  
nebo plánováno

Jaén

Huelva

Teruel

Soria

Logroño

Pamplona



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

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

Side – hotel La Vitas*** 
21. 8.–1. 9. 2015, 12denní pobyt s odletem Praha nebo Brno, hotel s rodin-
nou atmosférou, na klidném místě, pláž cca 400 m od hotelu, all inclusive.

Cena 14 900 Kč, 3. osoba v pokoji za 11 500 Kč, dítě do 12 let za 4 450 Kč. 
Uvedené ceny jsou po dotaci. 

Turecko

Krkonoše – Harrachov – hotel Svornost  
ZVLÁŠTNÍ AKCE – děti do 13 let zdarma

Pobyt 4 = 3  za 3 180 Kč /os.; 5 = 4 za 4 240 Kč/os.; 7 = 5 za 5 300 Kč/os.

V ceně je ubytování s polopenzí, během pobytu vstup do bazénu zdarma, 
10% sleva na wellness služby, 1x za pobyt káva s koláčk em, stolní tenis 
a biliard, 1x vstupenka na bobovou dráhu, Harrachov Card na čerpání slev.

Česká republika

Hotel Mimosa*** nebo hotel Chrystalla*** 
11 dní letecky s polopenzí

Termín: 10. 8.–20. 8. 2015

Cena: 14 400 Kč po dotaci

Mimosa*** je  hotelový komplex přímo u pláže v romantickém, klidném pro-
středí poblíž střediska Protaras .

Chrystalla*** je rodinný hotel na okraji  rušnějšího střediska Protaras 
100 m od krásné písčité pláže. 

Pomorie – Slunečné pobřeží a Svatý Vlas
Výhodné nabídky v termínech: 

16. 8.–27. 8., 27. 8.–6. 9. a 6. 9.–17. 9. 2015, odlety z Prahy, cena s polopenzí 
od 6 100 Kč po dotaci (SŽDC, Cargo) 

Většinou 2–4lůžkové pokoje s ledničkou, TV, vlastním soc. zařízením a balko-
nem. Všechny pokoje jsou klimatizované. Možnost stravy: all inclusive, polo-
penze nebo snídaně.

Cena zahrnuje: dopravu včetně letištních tax a dalších poplatků, ubytování, 
stravování, transfer z letiště na místo a zpět, služby delegáta, komplexní ces-
tovní pojištění.

Kypr

Bulharsko

NABídkA Čd TRAVeL

Wellness hotel Babylon **** Liberec 
Přicházíme opět s nabídkou pouze pro naše klienty.

1 dospělý + 1 dítě do 12 let 1 300 Kč/1 noc se snídaní

V ceně ubytování, je také neomezený vstup do Aquaparku, Lunaparku, 
iQPARKU a iQLANDIE po celou dobu pobytu. Dynamická zábava vhodná pro 
celou rodinu. V případě, že hledáte relax a pohodu, využijte zvýhodněných 
cen vstupu do wellness centra na ploše 1 000 m². 

Tato nabídka platí v libovolném termínu a libovolném počtu dní 
až do 31. 10. 2015. 

Česká republika
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Česká republika už řadu let spekuluje o možnosti výstavby vysokorychlostního napojení 
na evropskou síť železniční dopravy, ale zatím jen v teoretické rovině. Už na konci 80. let 
se začalo dokonce intenzivně hovořit o vysokorychlostních vlacích, které měla pro ČSD 
vyrábět plzeňská Škodovka. Plány se však nerealizovaly a vlak zůstal nejen na papíře, ale 
i jako model, který je němou připomínkou odloženého projektu.

PROJekT. Model první varianty vysokorychlostního hlavového hnacího vozidla jednotky škoda 100 E.  foto STÁTNí OBLASTNí ARChIV PLZeň

rychlostní železniční dopravy sdružující na 
dvě stě kvalifikovaných odborníků, včetně pro-
fesorů vysokých škol ze všech oborů železnice, 
majících zájem na budování vysokorychlost-
ních tratí, aby tehdejší Československo bylo 
propojeno s evropskými železnicemi.

V roce 1994 česká ministerstva dopravy 
a hospodářství společně s Českými drahami, 
vypsala veřejnou obchodní soutěž na zpraco-
vání územně technických podkladů pro územ-
ní ochranu koridorů vysokorychlostních tratí 
a jejich výhledovou realizaci. V příloze byly 
uvedeny i orientační ceny vozidlového parku: 

První studijní práce na trakčních vozid lech 
pro rychlost 200 km/h v bývalém Česko-
slovensku se rozběhly v plzeňské továrně 

Škoda počátkem 70. let. Už v roce 1972 byl zadán 
tehdejšími Československými státními draha-
mi (ČSD) požadavek na vývoj dvousystémové 
elektrické lokomotivy na rychlost 200 km/h. 
Pro zajímavost – současně si tehdejší sovětské 
železnice (dnes RŽD) objednaly ve Škodovce vý-
voj dvoudílné osminápravové elektrické loko-
motivy o výkonu 8 000 kW rovněž na 200 km/h 
a s nápravovým tlakem 19 tun. Tato lokomoti-
va byla po dokončení v roce 1976 zkoušena v tra-
ťovém úseku Moskva – Leningrad s rychlostí 250 
km/h. A projekčně byla pro RŽD připravena pa-
trová vysokorychlostní jednotka Duplex s vý-
konem 20 000 kW a rychlostí 350 km/h.

Testovat se mělo na okruhu v Plzni
V roce 1989 tehdejší vláda vydala usnesení o za-
hájení prací na projektu vysokorychlostní že-
leznice a železničnímu průmyslu byly přidě-
leny vývojové úkoly tak, aby se již v roce 1996 
mohla zkoušet vysokorychlostní vozidla na 
novém experimentálním úseku Plzeň – Roz-
vadov s rychlostí až 350 km/h. To dnes zní spí-
še jako pohádka. Vše měl řešit Výzkumný ús tav 
železniční pod vedením Akademie věd. Státní 
ústav dopravního projektování (SUDOP) zpraco-
val projekt na trasování vysokorychlostních 
železnic a průmyslové závody v rámci úkolu 
s názvem „Vyhledávací studie“ dodaly vývojo-
vě zpracované dílčí projekty pro všechny po-
třebné práce související s výstavbou vysoko-

rychlostních železnic v býva-

Příběh nesplněného snu

o „TGV“ z Plzně 

ho úkolu vedl Ing. František Palík, který mohl 
částečně navázat na dřívější zkušenosti s vý-
robou lokomotiv na 200 km/h. Nejdůležitější 
bylo zvolit koncepci řešení. V té době byly špič-
kovým řešením vysokorychlostní vlaky TGV 
od francouzské firmy Alstom a německé ICE 
od firmy Siemens, řešené s hlavovými trakč-
ními vozidly a mezi nimi vloženými vozy pro 
cestující. Projekt vložených vysokorychlost-
ních vozů zpracovával Výzkumný ústav kole-
jových vozidel Praha.

V případě vysokorychlostního vlaku Škoda 
se proto rozhodlo jej zrealizovat rovněž v kon-
cepci hlavových vozidel. Pro vlastní řešení pro-
jektu byla nejdůležitější podmínka nízkého 
nápravového tlaku 17 tun a minimum neod-
pružených hmot s ohledem na účinky vysoko-
rychlostního vlaku na kolejový svršek. Tyto 
dvě základní podmínky určují vlastní kon-
strukční zpracování – úsporu váhy a uložení 
trakčních motorů na skříni hlavového trakč-
ního vozidla s přenosem výkonu na hnací dvoj-
kolí. To ovlivnilo projekční řešení vlaku, zpra-
cované ve dvou variantách. První varianta by-
la interně označena jako Škoda 100 E s deseti 
až dvanácti vloženými vozy, druhá „kratší“ va-
rianta s označením Škoda 100 E-M počítala se 
čtyřmi až šesti vloženými vozy. Třísystémové 
vlaky vybavené již asynchronními trakčními 
motory byly plánovány pro max. rychlost 270 
až 300 km/h. Tyto dvě varianty dávaly mož-
nost bývalým ČSD vybrat nejvhodnější řešení 
z hlediska přepravních proudů cestujících. 
Projektová dokumentace na kompletní vyso-
korychlostní vlak od firmy Škoda, odpovídají-
cí tehdejší světové úrovni, včetně výkresové do-
kumentace, modelů, výpočtů, cen a termínů 
vývoje a výroby byla předána Výzkumnému 
ústavu železničnímu v srpnu 1991.

◆    Devítivozová vysokorychlostní 
elektrická souprava pro 450 ces-
tujících s provozní rychlostí  
300 km/h a životností 20 let 
měla stát 800 mil. Kč.

◆   Osobní vysokorychlostní vůz pro 
rychlost 300 km/h s 80 místy 
k sezení měl stát 45 mil. Kč.

◆   Cena za vysokorychlostní jídelní-
vůz měla dosáhnout 60 mil. Kč.

◆   Cena za třísystémovou elektric-
kou lokomotivu pro rychlost  
200 km/h byla 90 mil. Kč.

lém Československu. V té době se předpo-
kládala spolupráce se zahraničními partne-
ry, zejména s francouzskou firmou Alstom. 
Možná to bude znít trochu nadneseně, ale čes-
koslovenský železniční průmysl byl v 80. letech 
na světové úrovni, takže nic nebránilo zpraco-
vat ve spolupráci se zahraničními firmami 
projekt vysokorychlostního vlaku. 

Rychlovlak až po revoluci
V rámci takzvané vyhledávací studie začala 
Škodovka v roce 1989 zpracovávat projekt vyso-
korychlostního vlaku na provozní rychlost 270 
až 300 km/hod. Projekční tým tohoto náročné-

Naděje svitla  
ještě začátkem 90. let
S prvními skutečnými vysokorych-
lostními vlaky se mohla veřejnost seznámit 
počátkem 90. let, kdy do Prahy dorazila fran-
couzská jednotka TGV Atlantique a o něco poz-
ději španělská souprava Talgo Pendular. V ro-
ce 1992 založil František Palík Asociaci vysoko-

Vysokorychlostní trasy byly navrhovány pro 
smíšenou dopravu, kde měly jezdit jednotky 
rychlostí 300 km/h, vlaky tvořené lokomoti-
vou a vozy rychlostí 200 km/h a nákladní vla-
ky  mohly dosáhnout 160 km/h. Práce na vy-
sokorychlostních vlacích byly v jednotlivých 
firmách ukončeny v roce 1994 poté, kdy ČD na 
základě takzvané Krétské dohody zahájily pro-
jekt „Modernizace tranzitních koridorů“ a vy-
sokorychlostní železniční doprava se odsunu-
la na vzdálenější časové období. Termín zahá-
jení není znám dodnes.  MARTIN hARÁk

Dochovaný model  
jednotky škoda 100 E-M.
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Dopisy jsou redakčně  
upra veny a kráceny.

POŠTA

Pára byla magnetem 
dnů karviné

V sobotu 13. června staré karvinské 
nádraží opět po roce ožilo. Odha-
dem na tři tisíce lidí se přišlo podí-
vat nebo svézt třemi páry historic-
kých vlaků. V jejich čele stanula 
parní lokomotiva 433.002 z Valaš-
ského Meziříčí. Na postrku pak vy-
pomáhala – po loňském nezdaru 
vyjet Petrovický kopec – lokomoti-
va 742.280. Nostalgické jízdy byly 
uskutečněny v rámci oslav Dnů 
Karviné 2015 s tichou připomínkou 
117. výročí příjezdu prvního vlaku 
do tohoto slezského knížecího 
města. Na příjezd prvního z vlaků, 
ze kterého vystoupilo několik set 
cestujících, jsme si počkali na jeho 
konečné, ve stanici Karviná město. 
Přijel přesně podle jízdního řádu 
v 8.40. Během krátké chvilky se ná-
draží hemžilo davy lidí, kteří atako-
vali především nablýskanou parní 
lokomotivu. My jsme se „veselým 
vláčkem“ projeli až z karvinského 
hlavního nádraží. Do Petrovic 
u Karviné jsme jeli po jednokolejné 
elektrifikované spojce. Po celou jíz-
du ve vlaku a pak i ve stanici nás ob-
veselovala parta milých klaunů, 
a tak nám nezbývá než poděkovat 
nejen jim, ale především statutár-
nímu městu Karviná, Městskému 
domu kultury Karviná, Českým dra-
hám a SŽDC za vydařenou akci.   
 ROMAN LINdNeR 

Je Asynchron opravdu 
odsouzen k zániku?
V čísle 12/2015 jsem si se zájmem 
přečetl článek Martina Haráka o lo-
komotivě Škoda 85 E0. Myslím, že 
by byla škoda, kdyby tento jediný 
exemplář unikátního stroje zanikl. 
Nevíte, komu patří a co by bylo mož-
né učinit pro jeho záchranu? Neplá-
nuje se například jeho transport do 
zastřešeného depozitáře?   
 LeOŠ heřMÁNek

Odpověď redakce: Vozidlo 85 E0 bylo 
podle vyjádření výrobce, firmy Škoda 
Transportation, dlouhodobě využíváno 
k testům. Aktuálně jsou důležité díly 
demontované a uložené a o dalším osu-
du lokomotivy zatím není rozhodnuto. 
Jednou z variant je oprava pro účely vy-
stavení v plzeňské Techmanii. Pokud by 
se objevila skupina nadšenců s konkrét-
ním plánem na její rekonstrukci, existu-
je šance, že se jim vyhoví.

Železná Ruda hostila 
výtvarníky FISAIC 

Na konci víkendu se uskutečnil 
v hotelu Ostrý v Železné Rudě se-
minář skupiny výtvarné umění Čes-
kého zemského svazu FISAIC sou-
visející s plenérem (kresba, malba 
v přírodě). Součásí byla přednáška 
vedoucí ho skupiny Pavla Hladíka 
na téma „Akvarel včera a dnes“, 
které se zúčastnil zástupce MO 
OSŽ Ondřej Šmehlík. Účastníci se 
věnovali i kresbě a malbě v plenéru 
v okolí Železné Rudy. Místní zají-
mavý kostel Panny Marie, nedaleký 
vrch Špičák a kaplička na rozcestí 
patřily k nejvyhledávanějším moti-
vům. Proměnlivé počasí sice příliš 
nepřálo, ale přesto se dílo dařilo. 
Výtvarníci si uměli poradit – skici 
dokončili v hotelu, když pršelo. 
V pátek večer, kdy byla vyhlášena 
celonárodní „muzejní noc“, se obo-
hatili o umělecké zážitky při posle-
chu zpěvu místního sboru v želez-
norudském kostele. V neděli se ko-
nala výstavka  děl všech umělců. 
Většina skic, akvarelů, pastelů 
a olejů měla dobrou úroveň. Další 
výtvarný seminář bude v prosinci 
v Litoměřicích.
 JARMILA ŠMeRhOVÁ

výkonná tajemnice ČZS FISAIC

Tým vědátorů z Brna
vyvíjí autopilota pro vlaky
Automaticky řízená vozidla se objevují takřka v každém vědecko-fantastickém filmu. Pokusy 
o počítačově řízené dopravní prostředky ale začaly již před mnoha lety. Vědci to nejprve zkoušeli 
s osobními a později i s nákladními automobily. Bezdrátové příkazy z jednoho řídicího centra by se 
časem mohly stát realitou i na železnici. Právě takové pokusy se odehrávají na brněnské Mendelově 
univerzitě. Jednou z vůdčích osobností zdejšího týmu je Marcel Vytečka.

Vypadá to zatím jako sci-fi
„Zkoušíme něco, co vypadá jako sci-fi, 
ale za pár let se to může stát realitou,“ ří-
ká Marcel Vytečka z brněnské univerzi-
ty, který se automatickým řízením že-
lezničních vozidel momentálně zabývá. 
„Podle mého názoru nejsou v dohledné 
době pracovní pozice jako strojvedoucí, 
výpravčí a dispečer vůbec ohroženy. Hlav-
ní náplní asistenčního systému bude ze-
jména zvýšení bezpečnosti provozu, kdy 
by mohl být uzpůsoben tak, aby ‚viděl‘ 
dále a v jiném spektru než strojvedoucí 
a mohl jej tak včas upozornit na překáž-
ku na trati nebo rozpoznat lidskou posta-
vu v prostoru kolejiště,“ vysvětluje mla-
dý doktorand.

Asistenční systém pro kolejová vozi-
dla je založen na zpracování obrazové in-
formace a provozních dat hnacího vozi-
dla. Počítač vyhodnocuje obraz a vyhle-
dává v něm důležité informace nutné pro 
bezpečný provoz. Nejpodstatnější je ro-
zeznávání dopravních znaků a návěsti-
del, které si mladí vědci „zapůjčili“ ze 
standardních dopravních předpisů ma-
nažera infrastruktury. Systém je již ny-
ní schopen rozeznat konkrétní značení 
a tyto informace odesílat do počítačo-
vého serveru, který zajišťuje komunika-
ci se všemi vozidly na modelovém kole-
jišti. V budoucnu se vědci zaměří na zvy-
šování přesnosti a robustnosti systému 
včetně zaznamenání případných překá-
žek na trati. Momentálně vědecký tým 
připravuje testy i s aplikací evropské-
ho vlakového zabezpečovače ETCS.

spíše okrajově. Díky kamerovému systé-
mu je možné průběžně vyhodnocovat 
spolehlivost detekce té které návěsti. Vy-
užití modelového kolejiště má pro sa-
motný výzkum řadu výhod. První z nich 
jsou náklady na vývoj – v laboratoři lze 
upravit krajinu i osvětlení scény podle 
potřeby konkrétního testu. Tyto změny 
lze provést za zlomek ceny, než by tomu 
bylo v reálném prostředí. 

Další výhodou je bezesporu bezpeč-
nost. Díky použití modelů je možné na-
vodit různé dopravní situace, aniž by se 
ohrozil provoz na trati, došlo k poškoze-
ní vozidel nebo dokonce byla vystavena 
nebezpečí lidská posádka. „Teprve po 
získání uspokojivých výsledků základ-
ním testováním se zaměříme na zpra-
cování dat z reálného provozu na čes-
kých tratích. K tomuto kroku pak bude 
nutné navázat spolupráci alespoň s jed-
ním z tuzemských železničních doprav-
ců,“ dodává Vytečka.  MARTIN hARÁk

Systém je vyvíjen zejména jako asis-
tenční, což znamená, že poskytuje 
informace lidské posádce, aby její 

případná chyba nezpůsobila škodu či ne-
hodu. Řidič nebo strojvedoucí pak pro-
vede konečnou volbu podle svého uváže-
ní. Jednoduše si představme situaci, kdy 
hnací vozidlo jede vyšší rychlostí, než 
jakou se v daném úseku může jet. V ten 
moment se akustickým signálem upo-
zorní obsluha vozidla, že musí zpoma-
lit. Ale tento úkon stále závisí jen na ní. 
V budoucnu by všechno provedl automo-
bil nebo lokomotiva automaticky, zcela 
nezávisle na lidském činiteli. 

Prioritou je asistenční systém
To ale předbíháme, protože prioritou je 
zatím asistenční systém. Jeho nasaze-
ní je podle výzkumného týmu z brněn-
ské univerzity reálné tak do pěti let. Pl-
ně autonomní trakční vozidla bez stroj-
vedoucích však určitě neuvidíme dříve 
než za deset, patnáct let. V tomto ohledu 
prý také záleží na vývoji technického vy-
bavení, jako jsou výkonné superpočíta-
če a kamerové systémy. V dnešní době 
se již testují plně automatická silniční 
vozidla, přičemž na těchto prototypech 
lze dobře sledovat obrovský technický 
pokrok. Nejprve se začala zkoušet osob-
ní vozidla známých světových automo-
bilek jako Volvo či BMW, v poslední do-
bě přišly na řadu i nákladní automobi-
ly. Na loňském mezinárodním veletrhu 
užitkových vozidel IAA v Hannoveru tak 
například firma Mercedes-Benz před-
stavila svůj první Future Truck 2025, 
jenž by měl být v budoucnu schopen sa-
mostatné jízdy v plném provozu bez 
účasti řidiče. Nejdále jsou patrně v USA, 
kde vědci již získali povolení k testová-
ní plně automatických automobilů, ale 
prozatím nikoli v pravidelném provozu.

Modelové kolejiště navozuje 
různé situace 
K tomu, aby se vůbec různé situace moh-
ly odzkoušet, slouží v laboratoři kolejo-
vých vozidel Mendelovy univerzity mode-
lové kolejiště s věrnými modely hnacích 
vozidel. Při zkouškách má vždy jedna 
z lokomotiv v kabině umístěnu minia-
turní kameru, která je schopná vyhle-
dávat předem určené návěsti v okolí tra-
tě. Původně byla na střechu modelu při-
pevňována větší. Ta se dnes ale využívá 

Hlavní náplní 
asistenčního systému 
bude zejména zvýšení 
bezpečnosti provozu. 
Aby „viděl“ dál než 
strojvedoucí a upozornil  
včas na překážku.

MARCeL VyTeČkA

Po nástupu na denní studium v roce 
2008 absolvoval obor Automatiza-
ce řízení a informatika a nyní se 
jako doktorand zabývá ekonomic-
kou informatikou na Provozně eko-
nomické fakultě Mendelovy univer-
zity v Brně. 

LOKÁLKA opět nabídne netradiční zážitky

Kultura se na české železnici zabydluje. Filmové umění 
rozváží Kinematovlak, s divadelním představením ob-
jížděl republiku nedávno Vlak Lustig a akce LOKÁLKA 
jde ještě dál. Na přelomu července a srpna, konkrétně od 
pátku 31. 7. do neděle 2. 8. v určených hodinách, nabíd-
ne na trati č. 018 mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí ces-
tujícím zážitky, které by na kolejích nečekali. Cestu vla-
kem jim zpestří kultura mladých nezávislých umělců, 
a to přímo za jízdy v motorovém voze, na zastávkách 
a stanicích i jinde v okolí tratě. Součástí třetího ročníku 
tohoto hudebně-výtvarně-divadelního tvůrčího sym-
pozia jsou výstavy, performance, divadelní představe-
ní nebo koncerty. Akci LOKÁLKA pořádá občanské 
sdružení Ryba řvoucí a vznikla za podpory Českých drah 
a Pardubického kraje. Aktuální informace najdete na 
webových stránkách www.rybarvouci.cz/aktuality. 

Nejbližší železniční stanice: 
Vysoké Mýto/Litomyšl

Kdy se letos koná Bezdružické parní léto?

Tak jako každý rok i letos budou mezi Pňovany a Bez-
družicemi jeden víkend v červenci a jeden víkend v srp-
nu jezdit historické vlaky v rámci akce Bezdružické par-
ní léto. Tentokrát se nostalgické jízdy uskuteční 18. a 19. 
července a 8. a 9. srpna a vlak s historickými dřevěný-
mi vozy potáhne parní lokomotiva Kafemlejnek 310.072 
z roku 1899. V přípravách je také bohatý doprovodný 
program určený všem věkovým kategoriím. Tradičně 
dojde k přepadení vlaku lupiči a jejich marnému boji 
s četníky. V úseku nedostavěné tratě Bezdružice – Tep-
lá se lze svézt historickými autobusy, fyzickou zdatnost 
si může každý otestovat na historické drezíně a děti jis-
tě potěší Zásmucká zahradní železnice. V Bezdružicích 
také veřejnosti zpřístupní zajímavou expozici železnič-
ního muzea. Podrobný program Bezdružického parního 
léta 2015 najdete na www bezdruzickalokalka.cz.

Nejbližší železniční stanice:  
Pňovany/Bezdružice 

Parním vlakem z muzea v Lužné k Berounce

Nemáte ještě plány na poslední sobotu v červenci 
(25. 7.)? Máme pro vás tip na pěkný prázdninový vý-
let k řece Berounce s příjemnou dávkou železniční nos-
talgie. Po prohlídce železničního muzea v Lužné u Ra-
kovníka se můžete projet parním vlakem taženým lo-
komotivou Všudybylkou 354.195. Vlak odjíždí z Lužné 
u Rakovníka v 11.50 h a vystoupit z něj lze nejen v cílo-
vé stanici, tedy v Berouně (příj. 13.19 h), ale také třeba 
v Křivoklátě a prohlédnout si hrad, v Roztokách u Kř. 
a vykoupat se v řece Berounce nebo sledovat vodácký 
provoz, ve Zbečně a navštívit památku lidové architek-
tury Hamousův statek či v Nižboru a občerstvit se v ná-
dražní výletní restauraci Tomáše Hanáka. Na zpáteč-
ní cestu se parní vlak vydá z Berouna v 15.30 h a do Luž-
né u Rakovníka přijede v 17.20 h. Kde najdete více infor-
mací? Na webových stránkách www.cdmuzeum.cz. 

Nejbližší železniční stanice: Lužná u Rakovníka/ 
Křivoklát/Roztoky u Kř./Zbečno/Nižbor/Beroun

T I P y  N A  V ý L e T

foto AuTOR (2x) 
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Dostupné pouze v tištěné podobě

Předplaťte si čtrnáctideník

na telefonu 972 233 090



C yklostezek vedoucích ve stopě 
bývalých železničních tratí za-
čalo v poslední době přibývat. 

Mnoho cyklistů přitom ani nenapad-
ne, že se vlastně nejedná o nic nového. 
V zahraničí byly takto využity už tisíce 
kilometrů, u nás trvalo prosazení po-
dobných projektů bohužel trochu déle. 

V sousedních zemích však našli pro 
některé opuštěné železniční tratě i jiné 
využití, než je poměrně nákladná pře-
stavba na cyklostezky. Recept má jmé-
no šlapací a ruční drezíny. Pozitiva 
jsou nasnadě. Nemusí se draze likvido-
vat koleje a pokládat asfalt. Navíc je 
v případě potřeby někdy v budoucnosti 
reálnější návrat k původnímu účelu že-
lezniční tratě s provozem vlakové do-
pravy. Turisté si mohou šlapací drezí-
nu půjčit na určeném místě a vydat se 
na úsek opuštěné tratě, který je pro 
speciální provoz drezín určen. Větši-
nou se jedná o drezíny čtyřmístné, kde 
dvě osoby šlapají a dvě se vezou a pak se 
mohou vzájemně vystřídat. Často se 
nabízí možnost kombinace svezení na 

Dříve něco nepředstavitelného, dnes už zcela běžný obrázek. Vysloužilé tratě 
v Česku začínají být využívány pro provoz drezín. Nejen o nich, ale i o mnohých 
dalších zajímavostech a kuriozitách se dočtete v naší speciální letní příloze.

a o víc by se nestaral. Rychlostí 50 km/h 
by se dostal do požadované stanice. Ná-
stupiště ve stanicích by musela respek-
tovat konstrukci automobilu.  

Turistická atrakce
Na Novém Zélandu, v krásné a turistic-
ky přitažlivé krajině, byla uzavřena ne-
rentabilní železniční trať. Netrvalo 
dlouho a už se po ní proháněly dvou- 
nebo čtyřmístné automobily s benzino-
vým motorem. Automobil řídí turisté 
sami. Není to žádná závratná rychlost, 
maximálně 20 km/h. Tam, kde se tu-
risté chtějí pokochat pohledem na tu-
ristické zajímavosti, jsou vyhlídková 
„stanoviště“, kde nepřekážejí ostatním 
projíždějícím lidem. Po projetí stokilo-
metrové trasy se výletník může do vý-
chozí stanice vrátit na kole, autobusem 
nebo lodí. Auta na kolejích se uplatnila 
také v jihoamerickém Ekvádoru na dří-
ve z ekonomických důvodů uzavřené 
železniční trati.  PeTR VOkÁČ

Když se pneumatiky u automobilů vymění za ocelová kola
Velcí vynálezci mají jedno společ-

né, a sice že vlastmi nápady 
předběhli svoji dobu. Díky tako-

vým vizionářům byli lidé na Měsíci, 
uskutečnily se transplantace a použí-
váme satelitní telefon.

Vidět v minulém století na kolejích 
parní nebo elektrickou lokomotivu ne-
bo motoráček nebylo žádné překvape-
ní. Zajímavější však bylo spatřit auto-
mobil nebo autobus. Stačilo vyměnit 
pneumatiky za ocelová kola a klasický 
silniční dopravní prostředek se mohl 
pohybovat jako vlak. Takový automo-
bil se používal pro inspekční službu 
nebo ve zjednodušené formě jako dre-
zína pro dělníky. Automobily dostaly 
benzinový motor a mohly se pohybo-
vat rychlostí až 60 km/h. 

Na vedlejších neelektrizovaných tra-
tích pro přepravu 20 osob se ve světě za-
čaly hojně používat kolejové autobusy. 
Zavazadlový prostor měly přímo v pro-
storu pro cestující nebo na střeše vozi-

požární automobily. Jeho řidič musí 
mít zkoušky jako strojvedoucí. A spěchá 
se se zásobami 2 000 litrů vody a 200 lit-
ry hasicí pěny rychlostí až 40 km/h. 
Hasit lze až na vzdálenost 57 metrů. 

Soukromé metro  
bez strojvedoucího
Popusťme uzdu fantazii. Jak by to asi 
mohlo vypadat na vedlejších málo frek-

dla. „Kabina pro strojvedoucího“ se na-
cházela na jednom nebo na obou kon-
cích vozidla. Pouze jednodušší autobu-
sy měly jedno stanoviště, a proto bylo 
v podlaze zabudováno zvedací zařízení 
a vůz se dal otočit i na trati. Dokonce 
existovaly dvouposchoďové autobusy. 

Nezapomnělo se ani na speciální ha-
sicí vůz. Pro případ požáru v železnič-
ním tunelu existují kolejové hasičské 

PO kOLeJíCh. zástupci inspekčních drezín v Maďarsku, německu a tehdejším Československu. foto ARChIV AuTORA

ventovaných tratích? Koleje jsou nata-
žené, závory fungují automaticky a po 
trati občas projede motoráček s několi-
ka cestujícími. A co kdyby se tu pohybo-
valy kolejové automobily bez strojve-
doucího? V méně rušných časech by 
fungovalo pomocí čipové karty taxi na 
zavolání. Zákazník by přivolal kolejové 
taxi a na palubní desce vyťukal místo 
výstupní stanice, vložil čipovou kartu 

drezíně s poznáním dalších místních 
pamětihodností nebo dalším dopro-
vodným programem. Na zastávkách je 
poskytováno občerstvení a zajištěn 
prodej upomínkových předmětů. 

Jak na to, aby se nesrazily?
Po tratích se na delší vzdálenosti jezdí 
jeden den v jednom směru a další den 
v opačném směru. Jinde zase třeba 
v sudou hodinu tam a lichou opačně. 
Drezíny se tak nemohou srazit. Co dě-
lat v situaci, když chcete předchozí dre-
zínu předjet? Jednoduše: pokud je ně-
kdo rychlejší, vymění si ve vhodném 
místě tratě drezínu s osádkou předcho-
zí pomalejší drezíny.  Většinou jsou 
drezíny provozovány na úředně zruše-
ných tratích, v některých případech 
i na tratích provozovaných v omeze-
ném rozsahu i pro nákladní dopravu. 
Drezíny smějí na trať o víkendech, 
v pracovních dnech dopoledne je 
umožněna jízda nákladního vlaku. 
Podobně by tak za určitých podmínek 
bylo možné využít i řadu opuštěných 

tratí v Česku, které sice nejsou zrušené, 
ale je na nich nulový provoz. V úvahu 
pochopitelně přicházejí jen ty dráhy, 
kde nejsou náročné sklonové podmínky 
a nebezpečné přejezdy.

Jen dopravci s platnou licencí
Na rozdíl od zahraničí v Česku dosud 
chybí podpora takových projektů 
z úrovně ministerstva dopravy. Neexis-
tuje ani příslušná legislativa, která by 
stanovila podmínky provozování šla-
pacích drezín nebo využití opuštěných 
tratí mimo provoz k jiným zvláštním 
účelům, jímž může být i turismus.
„Podle jedné z odpovědí ze strany SŽDC 
se však stále jedná o provozované tra-
tě, kde může provozovat dopravu jen 
dopravce s platnou licencí. Přitom v za-
hraničí není na provoz šlapacích dre-
zín nahlíženo jako na provozování do-
pravy, a pokud se nejedná o trať zruše-
nou, je v úseku se šlapacími drezínami 
zavedena výluka traťové koleje,“ říká 
jeden z iniciátorů myšlenky zřizování 
drezínových drah Martin Kalousek.  

Jak se zdá, sehnat drezíny není ta-
kový problém jako jejich provoz někde 
prosadit. Spolek příznivců železnice 
Lokálky nedáme!, jenž myšlenku pro-
sazuje, už jednu takovou k dispozici 
má, nyní však hledá dopravce, který 
by provozování drezín smluvně zajistil 
nebo pomohl při jednání se SŽDC. 
„Stále v našich podmínkách zůstává 
mnoho nezodpovězených otázek, na 
něž se odpověď hledá v zákoně o drá-
hách, příslušných vyhláškách a souvi-
sejících předpisech jen těžko,“ vysvět-
luje Kalousek a sám sebe se ptá, zda se 
u nás někdy drezíny po některé opuš-
těné lokálce rozjedou. 

kde už to funguje 
Povedlo se to zatím jen na dvou vleč-
kách. Využít možnosti šlapat a přitom 
jet po kolejích lze v části staré Baťovy 
železniční dráhy v Ratíškovicích, která 
sloužila v minulosti k přepravě uhlí 
z dolů Tomáš a 1. máj do výklopníku 
v Sudoměřicích. Tříkilometrová trasa 
určená pro drezíny propojuje dvě vinař-
ské stezky Podluží a Moravskou vinnou. 
Drezíny provozuje Obecní úřad Ratíško-
vice, u kterého je potřeba v případě zá-
jmu drezínu předem rezervovat. Další 
možnost svezení se na šlapací drezíně je 
nedaleko Prahy na vlečce u Mstětic. 
Drezíny na opuštěných tratích najdete 

i v blízkém okolí za hranicemi Česka. 
V Polsku jezdí na části tratě Świdnica – 
Jedlina Zdrój a v Rakousku na trati 
Ernsbrunn – Asparn an der Zaya. 

Brzy i na rychlíkové trati?
V roce 2011 bylo založeno občanské 
sdružení s názvem Železnice Česká Si-
biř (ŽČS), jehož hlavním cílem je zá-
chrana unikátní části železniční drá-
hy mezi zastávkami Červený Újezd 
a Mezno včetně historicky cenného 
souboru budov železniční stanice Stře-
zimíř. Tento úsek má být v rámci vý-
stavby IV. železničního koridoru na-
hrazen přeložkou. Sdružení ŽČS plánu-
je původní úsek zachovat a spustit na 
něm právě turistický provoz drezín 
a kolejových šlapadel. Pokud se to pove-
de, tak se lidé možná brzy svezou na 
drezíně po hlavní trati, kde dnes ještě 
jezdí rychlíky. V případě, že by se pře-
vedla původní opuštěná trať ze SŽDC 
na muzejní dráhu, ušetřily by se tím 
nemalé finanční prostředky za likvida-
ci zbytných zařízení a rekultivaci. 

Budou i u nás tratě s drezínovým 
provozem přibývat, podobně jako na-
růstá počet cyklostezek? Zkušenosti ze 
zahraničí ukazují, že tyto projekty po-
mohou oživit nejen opuštěné tratě, ale 
i pozapomenuté regiony. 

MARTIN kALOuSek, MARTIN NAVRÁTIL

Užijte si dovolenou s drezínou

L e T N í  T e M A T I C k Á  P ř í L O h AL e T N í  T e M A T I C k Á  P ř í L O h A

foto VÁCLAV RuBeŠ a PIXMAC
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NAd ŠAChTAMI  
NeBO NA VýSyPCe 
Že jsou železnice vedeny třeba poddolo-
vanými územími, není nijak vzácnou 
výjimkou, mnohde je to i v místech, 
kde by to cestující nečekal. Zejména 
v lokalitách, kde se uhlí už dávno netě-
ží – na Nýřansku, Kladensku, Rakov-
nicku nebo na trati Duchcovsko-pod-
mokelské. Vůbec severní Čechy jsou na 
podobné speciality bohaté. Najdeme tu 
třeba trať vedoucí po nejvyšší české 
důlní výsypce. Kyjická výsypka či Ervě-
nický koridor je nejspíše nejvyšším 
nás pem v ČR, měří až 150 metrů, vede 
tudy kromě tratě 130 i silnice a přelož-
ka řeky Bíliny, ta si ovšem šumí v po-
trubí. V Ústeckém kraji je také zřejmě 
nejvyšší počet vleček do říčních překla-
dišť a na trati 081 mezi Českou Kame-
nicí a Mlýny se v lokalitě Skalní hrad 
nachází druhá nejužší soutěska na 
světě, v níž se vedle vodního toku tísní 
silnice i železnice. Nejníže položená 
(povrchová) trať SŽDC je – logicky –  
č. 098 poblíž Dolního Žlebu.

Koleje šplhají tam, kde byste je neče-
kali. Třeba na Milešovku (pozemní la-
novka), Sokolí hnízdo u Pravčické brá-
ny. Na vrch Loučná nad Litvínovem 
vedla další z mnoha pozemních lano-
vek, ta sloužila potřebám vysílačky 
wehrmachtu a zbytky po ní prý existu-
jí dodnes. Klasické lanovky, byť patří 
mezi dráhy, nepočítáme – snad s jed-
nou výjimkou: není-li nákladní lanov-
ka z Černého dolu do cementárny Kun-
čice jedinou u nás činnou, pak je urči-
tě tou nejdelší. Měří 8,4 km.

kOLeJe NA SILNICI
Pozornosti se samozřejmě těší tratě si-
tuované v těsné blízkosti silnic. Nejty-
pičtějšími zástupci paralelního vede-
ní silniční a drážní komunikace jsou 
Velvarka a část lokálky Čáslav – Tře-
mošnice. Dráha a vozovka se – regulo-
vány světelnou signalizací a návěsti-
dly – musejí pospolu uskrovnit napří-
klad na tzv. Duhovém mostě v Bechy-
ni, ale také na vlečkách Mattoni v Ky-
selce (tady bývala navíc splítka s tam-
ní úzkokolejkou) nebo vlečce papíren 
z Hněvic do Štětí. Ostatně na vlečkách 
panují často zajímavé technicko-geo-
grafické poměry. Z podstaty těchto 
drah plyne, že vedou průmyslovými 
závody. Nejen železničními fanoušky 
vyhledávanou senzací pak bývá to, 
když se takováto vlečka výjimečně ote-
vře veřejnosti. A v zahraničí to umějí 
i provozovatelé ve vysloveně nebezpeč-
ných provozech – například v linec-
kých ocelárnách Voest Alpine. U nás se 
lze příležitostně svézt třeba po síti ost-
ravských neveřejných drah AWT. Nebo 
co třeba taková vlečková kolej šplhající 
po tzv. rudném mostě v bývalých žele-
zárnách Poldi Kladno? Vlak už na ní 
určitě nespatříte, areál je však relativ-
ně přístupný. V českých poměrech řa-
du exkurzí do těchto zajímavých a běž-
ně nepřístupných míst pořádá třeba 
Klub železničních cestovatelů (KŽC). 
Naposledy to bylo v rámci Severočeské-
ho železničního dne, kdy vyjely vlaky 
s lidmi na vlečku čížkovické cemen-
tárny a do Lovochemie, která disponu-
je celkem 31 292 metry kolejí. A nejde 
zdaleka o vlečku nejdelší.

Železnice na mostech je rovněž obří 
podkapitola. Že jsou železniční mosty 
nejrůznějších typů, tvarů, délek, vý-
šek, stavebních řešení, je nasnadě. 
Čtenáře uspokojíme jediným, možná 
že světovým unikátem: zvedacím mos-
tem, který se (zatím) zvedat nemůže, 
totiž mostem, jímž trať 231 překračuje 

Kuriozity mezi pražci aneb cestovatelská soutěž
Jakkoli je naše země umístěná v samotném středu Evropy maličká, nabízí nepřeberné množství 
zajímavostí a kuriozit. A výjimkou v tomto ohledu není ani železnice. Své o tom ví nejen dopravce 
a správce kolejí, ale i nadšenci a fandové tohoto druhu dopravy. Připomeňme si proto některé z těch 
mnoha pozoruhodností na našem území, které svým vedením či situováním nepatří mezi ty běžné. 
Když na ně náhodou zabloudí nezasvěcený cestující, patrně bude překvapen, kde se ocitá. Anebo to 
naopak mohou být místa nenápadná, která lze snadno přehlédnout.

Mimoň

��  PeÁŽe dB/SŽdC

Brandov (Hora Svaté Kateřiny)

  BýVALÁ PeÁŽ dR Se ZASTÁVkOu 5

  kyJICkÁ VýSyPkA 6

Doupov

BýVALÁ TRAŤ dO VOJeNSkéhO ÚJeZdu 2  

Vojtanov – Bad Brambach

  NěkOLIkANÁSOBNÁ PeÁŽ TRATí SŽdC/dB 1

Ostrov – Jáchymov
3  VLeČkA ke kOMuNISTICkéMu kONCeNTRÁku

Terezín/Bohušovice

  VLeČkA V gheTTu 7

 Tratě 130, 131,132

  MíSTy POddOLOVANé 4

Česká Kamenice – Mlýny

��  NeJuŽŠí MíSTO ŽeLeZNICe, SILNICe, TOk

Taubenheim – Neusalza-Spremberg

��   PeÁŽ dB PřeS ČeSké ÚZeMí

Dolní Žleb
9  NeJNIŽŠí MíSTO NA SŽdC

Štětí
8  VLeČkA NA SILNICI 

Liberec – Zittau

��  JedNOkOLeJNÁ TRAŤ NA dVOukOLeJNéM TěLeSe

�� kOLeJe A SILNICe NA MOSTě 

Bechyně – Bechyně zast.

  POddOLOVANé + BýVALý RudNý MOST V POLdI  ��
Kladensko

  POddOLOVANé ��   
Nýřansko

  kOLeJe NA SILNICI ��  

Velvary

��  dRÁhA V NeJhLuBŠíCh ŠAChTÁCh  

Příbram

��  JíZdA SídLIŠTěM  

Neratovice

  hLÁSkA křIŽOVATkA + VLeČkA NA LeTIŠTě  �� 

Ruzyně

v Kolíně Labe. Postaven byl před pár le-
ty a nyní se o něj zajímají hlavně kont-
rolní orgány EK.

CO By kdyBy…
V českých luzích a hájích se vlakem pro-
jedete sídlištěm (Neratovice), po okraji 
návsi (Kamenný Most u Kralup n. Vlt.) 
nebo městskými ulicemi (Vysoké Mý-
to). Kdyby některé dráhy nezanikly ne-
bo nebyly přeloženy, pak by vás zavedly 
i do terezínského ghetta (poblíž tzv. 
Hamburských kasáren je pietně zacho-

vána výhybka vlečky ze stanice Bohušo-
vice) nebo ke komunistickému koncent-
ráku (tábor „L“ ve Vykmanově na bývalé 
nejstrmější české trati Ostrov – Jáchy-
mov). Koleje vedly i do vojenského pro-
storu Doupov (zaniklá trať z Kadaňské-
ho Rohozce) nebo třeba k ranveji letišť 
(Ruzyně, Pardubice, Hradčany u Mimo-
ně). Naopak u prvních dvou jmenova-

foto VÁCLAV RuBeŠ
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Kuriozity mezi pražci aneb cestovatelská soutěž

Méně viditelné je překračování vý-
běžků státní hranice drahami, kupří-
kladu úsek SŽDC mezi Vojtanovem 
a Bad Brambachem celkem sedmkrát 
kříží hranici mezi ČR a SRN. To u Fu-
kova poblíž Šluknova na českém území 
z ničeho nic narazíte na dráhu DB, kte-
rá v délce 1,1 km společně s ještě uzouč-
kou Sprévou přetíná mezi stanicemi 
Taubenheim a Neusalza-Spremberg re-
publiku českou. V nedalekém Varns-
dorfu je zase uzel peáže české i němec-
ké. Podobně německá lokálka Olbern-
hau – Deutschneudorf přecházela přes 
české pozemky u naší Hory Svaté Kate-
řiny, na českém úseku bývala česká za-
stávka Brandov.

Ze STřeChy eVROPy  
ROVNOu POd VOdu
Koleje samozřejmě vedly i pod hladinu 
dnešních přehradních nádraží (Želiv-
ka, Šance). A naopak vlakem ČD u nás 
hravě překonáte evropské rozvodí. Jed-
no z nápadných se jmenuje Nová Buko-
vá na trati 224, na lokálce Svitavy – 
Žďárec u S. rozvodí Labe – Dunaj vlak, 
v nijak závratných nadmořských výš-
kách, překříží hned čtyřikrát. Vrcholo-
vý bod se nachází asi kilometr za za-
stávkou Pustá Kamenice (681 m), po-
druhé přetnou koleje rozvodí u přejez-
du silnice číslo 34 mezi Sádkem a Polič-
kou (576 m), dále v zastávce Pomezí 
(607,2 m) a počtvrté u podjezdu za Květ-
nou (asi 590 m).

Mezi další pozoruhodnosti by šlo 
přiřadit vícekolejná tělesa využitá jen 
jedinou kolejí (Liberec – Hrádek n. N., 
Hanušovice – Dolní Lipka a mnoho dal-
ších), kolejové splítky (Jindřichohra-
decko), paralelně vedené dráhy SŽDC 
a vlečky (Ostravsko) nebo úrovňová kří-
žení kolejí (v žst. Beroun, Plzeň hl. n. 
aj.). To úrovňová křížení drah, nepočí-
táme-li přejezdy tramvajové nebo tro-
lejbusové dopravy, v Česku už vymřela. 
Dříve byla asi nejznámějším místem 
hláska Křižovatka, kde se s tratí 120 
Praha – Chomutov protínala průmyslo-
vá Kladensko-nučická dráha.

Drezínodráhy mapují další články 
v tomto čísle. Samostatnou kapitolou 
jsou dráhy nepoužívané, zrušené 
a snesené. Těch je ovšem tolik, že by je-
jich stručnému představení nestačila 
ani tato dvoustrana. Jak jste pochopili, 
kolejových rarit jsou na české kolejové 
síti stovky, stačí se jen pozorně dívat 
a nejlépe k tomu studovat staré mapy 
a plány. Nyní už jen stačí si vybrat tu 
svou (dráhu) a vyrazit na letní výlet 
a nebo si aspoň zasoutěžit.

 MARTIN NAVRÁTIL

Doporučené prameny: Vedle internetu, kde lze 
dnes (bez záruky) najít skoro vše, doporučuje-
me Atlas drah ČR – vydavatelství Malkus (po-
užili jsme druhé vydání z roku 2007).

Karviná, Louky n. Olší

��  POddOLOVÁNí  

Ostravsko

��  SíŤ dOSud FuNkČNíCh důLNíCh A huTNíCh VLeČek  

Dolní Lipka – Hanušovice

��  JedNOkOLeJNÁ TRAŤ NA dVOukOLeJNéM TěLeSe

Třebovice – Rudoltice

��  PeVNÁ JíZdNí dRÁhA RhedA

Doudleby n. Orlicí

��  VLeČkA MěSTeM

Vysoké Mýto město

��  TRAŤ MeZI uLICeMIPardubice

��  VLeČkA k LeTIŠTI

Mimoň

��  VLeČkA k LeTIŠTI

Kolín

��  „ZVedACí“ MOST PřeS LABe

Česká Kamenice – Mlýny

��  NeJuŽŠí MíSTO ŽeLeZNICe, SILNICe, TOk

Liberec – Zittau

��  JedNOkOLeJNÁ TRAŤ NA dVOukOLeJNéM TěLeSe

�� BýVALÁ TRAŤ, dNeS PřehRAdA ŠANCe 

Ostravice – Bílá

��  VLeČkA NA uLICI SMěR VýSTAVIŠTě 

Brno dolní nádraží

Žďárec u Skutče – Svitavy

��  TRAŤ 4X PřekONÁVAJíCí eVROPSké ROZVOdí LABe – duNAJ 

��  kOLeJe „NA SILNICI“ 

Čáslav

��  eVROPSké ROZVOdí 

Nová Buková

��  SPLíTky 

Jindřichův Hradec ��  TRAŤ V MíSTě NÁdRŽe ŽeLIVkA 

Dolní Kralovice

��  NedOSTAVěNÁ dRÁhA T. BATI NA SLOVeNSkO 

Vizovice

SOuTěŽ

Vyrazte za kuriozitami 
a vyhrajte!
Nalákal vás výčet zajímavých míst na tuzemské 
železniční síti a chcete se při letních toulkách 
na některé z nich podívat na vlastní oči? Pokud 
zvládnete v červenci navštívit alespoň tři, 
může se vám cestovatelský zážitek znásobit 
výhrou v naší soutěži! O co jde? Pošlete nám 
do půlnoci 31. července tři snímky poří-
zené na místech, která autor popsal 
v článku. Měly by zachytit přímo popisovanou 
drážní zajímavost nebo typické místo v bezpro-
středním okolí. Cenu získá ten, komu se podaří 
předmětnou kuriozitu zachytit nejzajímavějším 
způsobem. Kreativitě a originalitě rozhodně ne-
klademe meze. Ovšem pozor, budeme sledovat 
(podle exif souboru zaslaných snímků), zda 
byly pořízeny skutečně v měsíci červenci 2015. 
Autory, kteří zašlou snímky staršího data, ze 
soutěže vyřadíme! Pro zaslání vašich děl použí-
vejte redakční e-mail zeleznicar@cd.cz.

Co můžete vyhrát?
1x víkendový pobyt v hotelu Abito v Praze
5x  knihu České & slovenské lokomotivy 

& tramvaje ve světě
5x knihu Znovuzrození lokomotivy Kyklop

Znáte další zajímavá místa na tuzemské železniční 
síti? Podělte se s námi o ně! Své tipy zasílejte v ter-
mínu trvání soutěže na e-mail zeleznicar@cd.cz. 
Nejzajímavější náměty oceníme flash diskem ve tva-
ru jedné z lokomotivních legend, která brázdila nebo 
brázdí naše koleje!

Partnery soutěže jsou hotel Abito a VUZ. 

Pozn.: Na výhry neexistuje právní nárok.

Abito_inzerce_zeleznicar_03-2015_108x88mm_tisk.indd   1 3.4.2015   15:54:12

ných betonové startovací dráze musely 
koleje ustoupit a být přeloženy.

Po ulici občas jezdí vlaky, jako třeba 
na vlečku Brněnských veletrhů a výsta-
višť. Škoda že před lety byla vytrhána 
vlečka vedoucí do textilky Perla Doudle-
by ze stejnojmenné stanice po frekven-
tované ulici. Pokud se zajímáte i o úzký 
rozchod, pak máte pole působnosti ješ-

tě širší. Úzkokolejky se nacházejí na 
přehradách nebo jezech (Miřejovice, 
Les Království) a samozřejmě v dolech 
hluboko pod zemským povrchem. Nej-
hlubší důlní dráhy u nás měla nejspíše 
Příbram. V Ostravě-Michálkovicích, 
kladenské Mayrau, na Měděnci a jinde 
lze drncání důlním turistickým vláč-
kem zkusit dodnes. 

foto AuTOR (5x)foto MARTIN hARÁkfoto MARTIN hARÁk
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Vycestovat na Západ nebo do Jugo-
slávie se dalo za socialismu pou-
ze s několika málo cestovními 

kancelářemi. Další možností bylo zís-
kání devizového příslibu – ten byl ale 
pro běžné občany prakticky nedostup-
ný. Těch pár přidělených deviz si vybra-
li zpravidla jen vyvolení občané a pro-
minenti. Objevila se ale ještě jedna 
možnost – vyjet na 
krátkodobý tematic-
ký zájezd pod zá-
minkou návštěvy 
nějakého veletrhu či 
výstavy, zpravidla 
pod hlavičkou „vété-
esky“, což byla Česko-
slovenská vědecko-
technická společnost, 
nebo jiné organizace, 
například Národní 
fronty. Ty získávaly od 
cestovních kanceláří 
minimální obnos „tvr-
dé měny“, jež se stala 
základem pro vycestová-
ní. Těchto pár marek ne-
bo dolarů ale skromným 
a především vděčným 
cestovatelům stačilo.

dráhy si dávaly 
se souhlasem načas
Aby se mohlo pár šťastliv-
ců železničářů dostat za 
„železnou oponu“, musel 
se nejprve zadat požadavek 
na instradaci. Jezdilo se 
zpravidla lehátkovými vozy 
řady Bac a jen málokdy lůž-
kovými vozy WLAB. Každý 
se na předepsaném hlavičko-
vém papíře obracel na fede-
rální ministerstvo dopravy, 
aby depeší požádalo zahra-
niční železniční správy o sou-
hlas průjezdu po jejich tra-
tích. Odborný referent na JLV ale 
prakticky všechno musel sám připravit 
a také „vymyslet“ trasu včetně odpoví-
dajících vlaků a trajektů například při 
cestě do Skandinávie. Případná chyba 
byla trapasem – předem bylo nutné mít 
prověřené zahraniční vlaky, u nichž 
bylo možné zařazovat posilové vozy, což 
ne vždy šlo. Pak se musely hledat alter-
nativy. Pokud se člověk „netrefil“, tak 
zahraniční železnice poslala zamítavé 
stanovisko a „kolečko“ se rozjelo nano-
vo. Zpravidla bylo ale žádostem vyhově-
no a vůz byl přijat k přepravě. Ovšem 
s odpověďmi si zahraniční železnice 
občas dávaly na čas a nezřídka byl vůz 
již připravován, zbrojen zbožím, ale 
souhlasy k vypravení vozu chyběly. 
Účastníci zájezdu připraveni a nervy 
byly napnuty k prasknutí…

Když vše klaplo, bylo vyhráno! Pak 
už zbývalo vybrat relativně kvalitní 
vůz, sestavit jídelní lístek pro celou 
cestu, zajistit si potřebné potraviny – 

S vykulenýma očima, zatajeným de-
chem a otevřenou pusou jsem mohl 
stát vteřinu, možná dvě. Pak přišlo 
rychlé procitnutí z mrákot a moje paže 
okamžitě sáhla do stojanu pro zaráž-
ku. V duchu jsem velebil chlapy od ma-
nipuláků, že „čuby“ svědomitě dávají 
tam, kam patří. Ruce se mi skoro za-
motaly do vánočky, jak jsem pospí-
chal, ale klaplo to. Čuba nastražená 
na neposlušnou drezínu vykonala svou 
práci znamenitě. Tatra se „vzpouze-
la“ jen asi metr, načež její svévolná 
jízda se skřípěním skončila. Byl to 
i konec mého svérázného způsobu do-
pravy do služby – takovou partyzán-
štinu bych před kontrolními orgány 
jistě neobhájil. A zlotřilý vetešník? 
Pověstné boží mlýny zapracovaly – 
s kárkou plnou šrotu najel do kanálu, 
kterému předtím ukradl víko. Vrcho-
vatý náklad se sesypal a nepěkně jej 
pochroumal, což byl konec jeho „pod-
nikání“. Mnohem důstojnější osud 
čekal na stařičkou drezínu. Odvezla 
ještě mnoho pražců, lokálce pomohla 
do nového života a mně k pochopení, 
že ne vždy můžu mít takovou kliku. 
 VÁCLAV RuBeŠ

Neposlušná tatra, vetešník a klikař s červenou čepicí
První léto s červenou čepicí. V do-

pravě je vedro jako v peci, venku 
se nepohne ani lísteček. Aspoň 

že přístřešek nástupiště poskytuje mi-
losrdný stín. Stojící vzduch ospalého 
nedělního odpoledne prořízne charak-
teristický zvuk telefonního zapojova-
če. „Co se děje?,“ ptám se, když vidím 
blikající kontrolku naznačující, že mě 
z peronního rozjímání ruší jedna ze 
signalistek. „Tady dvojka, pane vý-
pravčí, teď tady projela ňáká drezína 
a nikdo ji neřídí!“ „Blbost, o tom bych 
musel něco vědět! Já jsem žádnej tra-
ťováckej vehikl od sousedů nepřijí-
mal,“ říkám, ale zároveň mi začíná 
svítat. Sluchátko letí do vidlice a já  
do kolejiště. Tam se zmůžu na jediné 
slovo: „Ježišmarjá!“

 

Umístěnka do první stanice. Žádný vý-
pravčí na moment, kdy personální od-
dělení určilo jeho premiérovou štaci, 
nikdy nezapomene. „Bude to Česká Ka-
menice, pane kolego,“ říká paní perso-

„Tak tady ji máš, svoje nejlepší roky 
má už sice za sebou, ale jezdí spolehli-
vě. Jen moc netřískej dveřma, panty 
jsou už namaděru. Jo a občas vypadne 
kvalt, takže ji radši podkládej, nebo ti 
ujede,“ dává mi nalejvárnu šéf spolku 
a předává klíče od tatřičky. Trošku se 
mračí a možná se o svou drezínu i bojí. 
„Neboj, Pavle, budu ji opatrovat jako 
oko v hlavě,“ volám na něj ještě, ale 
v hukotu motoru mě asi neslyší. Už si 
to totiž šinu z kopečka na šichtu, způ-
sobně zastavím před vjezdovým návěs-
tidlem, jehož rameno se k nebi nezved-
lo už mnoho let. 

Zařadím kvalt, snažím se něžně za-
vřít dvířka, ale jsou už léty zkřížená, 
a tak musím chtě nechtě trošku přitla-
čit. Drezínu podložím kdysi žlutou ču-
bou, stejně letitou jako tatra sama. 
Zbývá dojít asi tři sta metrů k výpravní 
budově, cestou pohladím břevno závo-
ry, zamávám signalistce ze dvojky 
a juknu přes plot k místnímu vetešní-
kovi, jaké poklady mu rozšířily „expo-
zici“ na zahradě. V haldě rezavých oka-
pů zahlédnu několik deklů z kanálů. 
Říkám si, že nenechavé ruce „sběrate-
le“ jednou způsobí nějaký průšvih…

nalistka a já se v duchu tetelím bla-
hem: Paráda, to je klasika – elektrome-
chanika, mechanický návěstidla. Na-
víc mají naši v Kamenickém Šenově 
chalupu, takže se na léto přestěhuju 
tam a budu to mít kousek do práce. 
I když kousek… po silnici je to docela 
štreka, auto nemám, autobusy jezdí ve 
čtvrtek a v dubnu… A co koleje?! No jo, 
šenovská muzejní dráha přece! Koneč-
ně se mi ty puchýře od krumpáče, když 
jsme s ostatními členy spolku měnili 
vyhnilé pražce s bláhovou vizí, jak na 
dochovaném úseku romantické lokálky 
kdysi spojující Českou Kamenici a Čes-
kou Lípu budeme provozovat nostalgic-
ké vlaky, zúročí. A drezínka Tatra Vm 
14/52 nebude jen pracovní náčiní. Sta-
ne se dopravním prostředkem pana vý-
pravčího! Zadarmo to sice nebude, pět-
advacetikoňové srdce si do stoupání 
řekne v průměru o pětadvacet litrů ben-
zinu na sto, ale jsou to jen čtyři kilome-
try a ze Šenova je to až k vjezdovému 
návěstidlu do Kamenice z kopce, takže 
jednu cestu budu mít skoro gratis.

 

 

Netrvalo to dlouho. Místní podivín se 
vypravil na další loupeživou výpravu 
s otlučenou kárkou, páčidlem a záso-
bou jutových pytlů, do kterých ukrýval 
svůj lup, týž den odpoledne. V zářezu 
u vjezdu narazil na „mou“ drezínu. 
Protože ta se mu na vozík nevešla a na 
korbě kromě šmíru nic nebylo, vzal si 
aspoň starou otlučenou zarážku, která 
tatru jistila proti nežádoucímu pohy-
bu. Následovalo neodvratitelné – ne-
brzděná drezína (kvalt samozřejmě vy-
padl) se na spádu rozjela, tiše překona-
la přejezd, který byl naštěstí dlouhodo-
bě uzavřený, a skoro ladně si to zamíři-
la na odvratnou šestou staniční kolej. 
Kdyby toto „zakázané uvolnění“ neza-
registrovala signalistka, dojela by nej-
spíš bez povšimnutí až do staré výtop-
ny a já bych se po šichtě hodně divil, 
že místo, kde jsem ji ráno zaparkoval, 
zeje prázdnotou. 

 

domov na kolech třeba 
i na dva týdny
Do lehátkového nebo lůžkového vozu se 
lidé na několik dní doslova nastěhovali. 
Věci na cestu měli uloženy, kde se dalo, 
stravování bylo zaplaceno předem. Jídlo 
během jízdy připravoval a vydával prů-
vodce vozu, který se staral o pasažéry po 
celou dobu zájezdu. Účastníci si přes 
den mohli prohlížet pamětihodnosti 
a přes noc, kdy spali ve „svém“ přiděle-
ném lehátku, je vlak převezl do jiného 
místa, kde se vše opakovalo – snídaně 
ve voze, výstup a do večera běhání po 
památkách, neboť do vozu, který byl 
zpravidla odstaven na vzdáleném ran-
žíru na okraji města, se nedalo dostat. 
Večer zase nástup do vozu, večeře 
a rychle spát, protože druhý den se pře-
jelo třeba o dalších 500 kilometrů dá-
le… Bylo to náročné, ale svým způso-
bem úchvatné.

V oblibě byly Itálie, 
Německo či Rakousko
Bylo to doba, kdy Evropu ještě nekřižo-
valy v takové míře jako nyní rychlé 
vlaky typu TGV a ICE. Po celé Evropě, 
jak té socialistické, tak kapitalistické, 
jezdila celá řada nočních vlaků s le-
hátkovými a lůžkovými vozy. A bylo 
zcela normální, že se skupiny přímých 
vozů v některých železničních stani-
cích přeřazovaly mezi jednotlivými 
nočními vlaky. Stejně tak odjezdy 
a příjezdy těchto vlaků byly přizpůso-
beny nočnímu cestování – tedy odjezd 
do jedenácté večerní a příjezdy kolem 
sedmé ranní. Vyhledat vhodnou trasu 
bylo dílem několika hodin. Zvlášť oblí-
bená pro tento druh cestování byla Itá-
lie, kdy mezi městy Benátky, Floren-
cie, Neapol, Řím jezdily noční vlaky. 
Stejně oblíbená byla Francie v kombi-
naci s Beneluxem nebo Skandinávie. 
A samozřejmě Německo – tady první 
a rovněž poslední města zájezdů byla 
vzhledem k nočním vlakům do Česko-
slovenska Norimberk a Mnichov. Zde 
se dalo úspěšně nakoupit nedostatko-
vé zboží – zejména audio- a videotech-
nika, domácí elektrospotřebiče a další 
u nás nedostupné věci. Co bylo pro čes-
ké země Německo, bylo pro Moravu 
a Slovensko Rakousko – tam cesty začí-
naly a končily zpravidla ve Vídni. 
I tam se utrácely poslední zbytky va-
lut. Další oblíbenou destinací byl Is-
tanbul, který v kombinaci s Řeckem 
tvořil cíl mnoha cest. 

 MARTIN hARÁk, MIChAL hANdReJCh

Ajznboňácké výlety na západ 
za „socíku“ V dobách reálného socialismu se dalo vycestovat na kapitalistický Západ občas i ve 

vozech speciální stavby, tedy lehátkových nebo lůžkových tehdejší organizace ČSD – 
Jídelní a lůžkové vozy. Jezdili v nich zpravidla železničáři v aktivní službě, často 
s rodinnými příslušníky, a také senioři s drážní „režijkou“ a „fipkou“. Co by dnes bylo 
dílem několika okamžiků v e-mailu, trvalo tehdy neuvěřitelně dlouho. Šlo především 
o různá povolení pro takzvané instradace posilových vozů na trasy po evropských 
kolejích. Žádosti se vypisovaly na psacích strojích a odevzdávaly na tehdejším 
federálním ministerstvu dopravy.

pokud možno trvanlivé – a další mimo-
řádnou výbavu vozu a vyrazit. Do vozu 
se umisťovalo vše potřebné – kolikrát 
to vypadalo jako nakládání lodě před 
plavbou kolem světa. Do „lehátka“ se 
musely naskládat základní potraviny 
včetně vajec, konzervy, trvanlivý 
chléb, máslo nebo nápoje – jeden by 
nevěřil, kolik piva se vejde do lehátko-
vého vozu. Nezbytné byly i hrnce na 
vaření, příbory, papírové a plastové ná-
dobí, pytle na odpadky a celá řada pro 
cestu nezbytných věcí, jen aby se ne-
muselo cestou nic dokupovat.

Aby se mohlo pár 
šťastlivců železničářů 
dostat za „železnou 
oponu“, musel se 
nejprve zadat požadavek 
na instradaci.

foto ČTk (2x) 
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