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Prioritou transformace
je holdingová struktura
Po třech letech České dráhy ukončují transformační program Vize
2012. Řada projektů dospěla do
svého cíle a stala se součástí běžné
praxe. Podařilo se nám například
zavést moderní systém řízení rizik
a mezinárodní účetní standardy,
posílit vnitřní audit a nastavit standardy kvality ve vlacích i na nádražích. Chci proto poděkovat všem
zaměstnancům, kteří se na transformačním programu podíleli a kteří přispěli k tomu, že se České dráhy
stávají moderní, ziskovou společností zaměřenou na zákazníka.

2009
• Uzavření dlouhodobých smluv

na regionální a dálkovou dopravu

• Snížení režijních nákladů
o 700 mil. Kč

• Poprvé vykázán zisk před
odečtením odpisů a daní
(EBITDA)

2010
• Přechod na mezinárodní
účetní standardy IFRS

• Zahájení elektronických
aukcí při nákupu

Michal
Nebeský

• Nárůst ročních tržeb z vnitrostátní
dopravy o 189 milionů korun

náměstek 
gen. ředitele ČD 
pro ekonomiku

2011
• Smlouvy na obnovu vozidlového
parku za 11 miliard korun

• Historicky první emise dluhopisů
za 300 milionů eur

Vize 2012 před koncem:

tři roky, které změnily dráhy

V polovině roku 2009 byl odstartován program Vize 2012, který nesl přívlastek transformační.
Jeho podstatou byla proměna, díky které se České dráhy přiblížily k ideálu moderní a prosperující
společnosti zaměřené na zákazníka. Program v těchto měsících prakticky končí, ale na dveře již
symbolicky klepe jeho nástupce.

Z

a poslední roky prošly České dráhy
výraznou změnou. Ta neprobíhala
sama od sebe, ale v souladu s vyhlášeným programem Vize 2012, na kterém
se přímo podílely pracovní týmy o desítkách lidí. Více či méně se do něj ale zapojili zaměstnanci na všech odborech
Generálního ředitelství ČD, přičemž jejich výsledky se promítly do běžné činnosti prakticky všech zaměstnanců společnosti.
V pěti strategických oblastech startovala Vize 2012 se třinácti projekty.
Zhruba třetina z nich byla dokončena
a uvedena do každodenní praxe. Další
projekty byly po provedení analýzy a odsouhlasení dalšího postupu předány
příslušným odborům, kde se řeší v rámci
standardní pracovní náplně. Část programu, například přechod na holdingovou strukturu, se stane součástí připravovaného nástupce Vize 2012, který
teprve bude vyhlášen.

Co se také povedlo v rámci VIZE 2012
• Získání ratingu od nezávislých společností a vydání dluhopisů
• Archiv provozních výkonů, který umožnil bezpapírový sběr dat
• Zasílání SMS vlakovým četám v případě mimořádností
• Zahájení programu kompenzace cestujícím
• Nastavení standardů kvality pro vlakové čety, pokladní, pro vybavení vozidel,
úklid nádraží a řešení mimořádností

Konečně máme data
o provozních výkonech

Příkladem toho, jak jsou výsledky projektů Vize 2012 navzájem provázány, může
být úspěšně dokončený proces transparentnosti finančního výkaznictví. Zavedení mezinárodních účetních standartů IFRS umožnilo získání ratingu od
nezávislých společností, což otevřelo cestu k úvěrům na mezinárodním finanč-

Vydejte se na drážních
kolech podél železné opony

P

ním trhu. Tyto prostředky se investují
zejména do obnovy vozidlového parku.
Ředitelka Projektové kanceláře Martina
Mannová hodnotí jako jeden z nejsložitějších projektů zavedení archivu dat
provozních výkonů. Účastníky této proměny byli zaměstnanci vlakového doprovodu a dep kolejových vozidel. Cílem
projektu bylo umožnit bezpapírový sběr
dat a nahradit starý systém, jehož so-

částí bylo i vyplňování papírových formulářů, takzvaných hlášenek.
„Pochopitelně se při tak zásadní změně vyskytly potíže a připomínky, provozní zaměstnanci i kolegové měli s přechodem na nový systém řadu starostí.
Rozhodně si proto zaslouží dík za svou
trpělivost i nasazení. Díky tomu máme
nyní k dispozici data o plánovaných
i skutečných provozních výkonech. To
jsou zásadní informace pro fungování
a řízení naší firmy.“ Tým projektu pro
zvýšení úrovně služeb zase vytvořil standardy kvality pro vlakové čety, pokladní,
vybavení vozidel, úklid nádraží, řešení
mimořádností. Součástí bylo i zahájení
programu kompenzace cestujcím.

Vznikne dceřiná společnost
pro osobní dopravu

Přestože program Vize 2012 nyní končí,
pracovní týmy se tak docela rozpouštět
nebudou. Prvním důvodem je skuteč-

FOTO wunderman

• Úspora mzdových nákladů
o 530 milionů korun

Některé projekty řešené v rámci
Vize 2012 přešly do pracovní náplně
standardních organizačních složek
naší společnosti. To se týká mimo
jiné dalšího zvyšování efektivity
v nákupu nebo snižování nákladů
na údržbu kolejových vozidel a řazení vlaků. Jiné projekty, které zatím nejsou dokončeny, budeme samozřejmě řešit i nadále. Prioritou
je určitě přechod Skupiny ČD na
holdingovou strukturu.
V této chvíli počítáme se vznikem samostatné dceřiné společnosti pro osobní dopravu, pod kterou má spadat jak provoz osobních
vlaků, tak opravárenství kolejových
vozidel. Druhá připravovaná dceřiná společnost s pracovním názvem
Stanice a servis bude spravovat železniční stanice a ostatní klíčový
majetek. Strategické, metodické
a kontrolní funkce celé skupiny
chceme realizovat na holdingové
úrovni. Vybrané činnosti budou
probíhat centralizovaně. Tento postup je součástí naší strategie, jak
čelit aktuálním výzvám, které před
Českými drahami stojí.

nost, že ne vše se podařilo dotáhnout
do zdárného konce, navíc i fungující
nástroje je nutno na základě ohlasů
z provozu a vyvíjející se situace na trhu
nadále rozvíjet či adaptovat. Ještě významnější je globální hledisko vývoje
železniční dopravy, na který musí České dráhy reagovat, chtějí-li zůstat i nadále v pozici nejvýznamějšího hráče na
poli železniční dopravy.
„Klíčovou výzvou pro blízkou budoucnost se proto stává dokončení holdingové struktury a vznik dceřiných společností Osobní doprava a Stanice a servis.
Tento proces ovšem vyžaduje řadu mravenčí práce, která se podobně jako v případě Vize2012 bude realizovat krok za
krokem,“ říká ředitelka Martina Mannová. Ukončení Vize 2012 je tak pouze
začátkem dalšího vývoje, protože České
dráhy musí reagovat na rostoucí konkurenci a sílící tlaky na snižování výdajů
ze státního rozpočtu.
VÁCLAV RUBEŠ

Navštívil nás prezident Ruských železnic

G

enerální ředitel Českých drah
Petr Žaluda a prezident Ruských
železnic Vladimír Ivanovič Jakunin podepsali v Praze 18. července memorandum o spolupráci. Zástupci obou
společností deklarovali zájem zvyšovat
tok cestujících i zboží s využitím české
i ruské železniční sítě. Vedle obecných
cílů jako zvýšení konkurenceschopnosti a bezpečnosti dopravy se Petr Žaluda
i Vladimír Ivanovič Jakunin zavázali
k realizaci návrhů na přepravu turistů
mezi Moskvou, Prahou a Karlovými Vary.

odél bývalé hranice mezi západní
a východní Evropou, pro kterou se
vžilo označení železná opona, nyní
vede téměř 9 tisíc km dlouhá cyklostezka. V sobotu 14. července přijel do Chebu
i duchovní otec této cyklostezky, německý europoslanec Michael Cramer, aby
trasu propagoval představitelům krajských samospráv a pomocí vlastních
nohou ji i prošlapal. Pro tento účel využil
cyklopůjčovnu Českých drah.

„Bylo mi potěšením vyjít vstříc Karlovarskému kraji, který je naším hlavním
partnerem. Kromě zapůjčení kola Michaelu Cramerovi fungovala kola z drážních
půjčoven jako záloha pro eventuální mimořádnosti a defekty, které účastníky
propagační jízdy po trase podél bývalé
železné opony mohly potkat,“ vysvětluje
ředitel Krajského centra osobní dopravy
Karlovy Vary Vladimír Omelka.

→ Pokračování na straně 3

Vlak do nenávratna
proti holocaustu

Zakázky na periodické
opravy vozidel zlevnily

Chtěli byste mít
bilionovou výplatu?

Výluky rádi nemáme,
přesto jsou nutné

Smutné výročí transportů Židů
si připomínáme na nádražích
díky projektu Lustig Train.

STRANA 4

Díky elektronickým aukcím
jsme ušetřili více než miliardu
ve čtrnácti výběrových řízeních.

STRANA 5

Když ve 20. letech v Německu
řádila hyperinflace, mělo to vliv
i na československé dopravce.

Každá trať nebo kolej si musí
kvůli údržbě či modernizaci
dát jednou za čas přestávku.



STRANA 10

Petr Žaluda a Vladimír Jakunin při podFOTO václav rubeš
pisu memoranda.  

vnitřní dvouSTRANa 6–7

Během setkání se také mluvilo o privatizaci slovenského dopravce ZSSK Cargo
nebo o ruském klíčovém projektu – výstavbě širokorozchodné tratě do Vídně.
Memorandum vstoupilo v platnost
dnem podpisu a bylo uzavřeno na dobu
neurčitou. Navzdory cílům, které jsou
v něm vyjmenovány, neobsahuje konkrétní právní závazky. Z textu dokumentu však vyplývá, že drážní společnosti počítají s pravidelnými setkáními
expertů a s možností vytvářet pracovní
(hop, rub)
skupiny. 
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kam jet

FOTO czechtourism

Parním expresem přes
Beroun na Křivoklát

Na 17. ročník setkání řezbářů pod
širým nebem na Křivoklátě a na
prohlídku ČD Muzea v Lužné u Rakovníka se 4. srpna můžete svézt
zvláštním parním expresem s historickými vagony a bufetovým vozem
mimořádně taženým lokomotivou
556.036 ze Slovenska. Vlak vyjede
v 9.03 z Prahy-Braníka přes Smíchov a Beroun. Na Křivoklátě je připraven bohatý program pro dospělé
i děti. Kromě ukázek umění řezbářů
se těšte na koncerty a pohádková
představení i ukázky volného létání
dravců. Navíc při předložení platných rodinných a zpátečních jízdenek v pokladně hradu obdržíte slevu
50 procent na vstupné. Jízdenky
jsou k mání v předprodeji v Praze-Braníku (7–18 h) a na pražském
Masarykově nádraží u mezinárodní
pokladny denně od 8 do 18 hodin.

Prázdninovými
motoráčky po Čechách
Lužický, Kamenický, Podřipský nebo
Středohorský motoráček budou vyjíždět  po celé prázdniny. Jízdy připravily KŽC Doprava, Ústecký a Liberecký kraj, mikroregiony, obce a výletní
portál stredohori-podripsko.cz. Motorové vozy řad M 131.1, M 262.0
nebo M 262.1 budou podle jízdního
řádu jezdit ve vybrané dny na malebných tratích Lužických hor, Českolipska, Liberecka a Českého středohoří. Každou středu do 29. srpna
ráno pojede Lužický motoráček
z Kamenického Šenova přes Českou
Lípu do Liberce, večer zpět. Jeden
Středohorský motoráček vždy v sobotu vyjede z Úštěka přes Lovosice
a tzv. Švestkovou dráhu do Mostu
a zpět, druhý rovněž z Úštěka přes
Lovosice do Roudnice a zpět. Na lokálkách pod Řípem vyjede motoráček o prázdninových sobotách
z Roudnice přes Straškov, Libochovice a Lovosice do Litoměřic horního nádraží, v neděli až do 26. srpna
přes Straškov a Libochovice do
Loun a zpět. Kamenický motoráček
vyrazí na trať mezi Českou Kamenicí a Kamenickým Šenovem vždy ve
středu a o víkendu. Podrobné jízdní
řády najdete nejen na www.kzc.cz
nebo na www.zelezninostalgie.cz.

Z Kafemlejnku poznáte
šumavskou přírodu
Nostalgické parní vlaky vyjedou pod
taktovkou KCOD České Budějovice
vždy o víkendu 4. a 5., 11. a 12.
a 18. a 19. srpna na trati Nové Údolí
– Volary – Černá v Pošumaví – Volary – Stožec. Atmosféru dávných
časů bude dokreslovat Kafemlejnek
310.093 s historickou soupravou. 
(mn, rub)


nabízíme

Levnější jízdenka
na letošní Sázavafest
Stejně jako v minulých ročnících i letos získají návštěvníci Sázavafestu
slevu 50 procent z obyčejného jízdného ve vlacích Českých drah. Ze
kterékoli tuzemské stanice či zastávky lze použít obchodní nabídku
VLAK+ Sázavafest, která zákazníkům ČD zaručí cestu tam za obyčejné jízdné. Před zpáteční cestou
je nutné, aby si cestující nechal orazítkovat jízdenku v areálu festivalu.
Domů pak může s označeným dokladem jet zadarmo! Cílovou stanicí na jízdence musí být Benešov
u Prahy, kde se Sázavafest ve dnech
2. až 5. srpna koná. U osobních pokladen Českých drah lze také zakoupit třídenní vstupenku na festival, přičemž držitelé platné In-karty
získají slevu ve výši 100 korun. Plná
cena této vstupenky činí 1 390 korun, s In-kartou jen 1 290 korun. Pokud se zákazník rozhodne koupit si
třídenní vstupenku až na místě, zaplatí 1 600 korun. Letos na Sázavafestu vystoupí například Sto zvířat,
Mňága a Žďorp, Mandrage, Tomáš
Klus, Monkey Business, Nightwork
(on)
nebo Aneta Langerová. 

MOTORÁČKEM ZA SLUNCEM. Historický Hurvínek z poloviny padesátých let vezl v červnu asi dvě stovky cestujících na oslavu na Opavsku.

FOTO opž

Podporujeme oslavy,

které prohlubují lásku k železnici

Zatímco na jihu Moravy návštěvníci přijížděli za parní Šlechtičnou a motorovými Bardotkami,
v severočeském Kořenově je lákali na přeshraniční jízdy po obnovené trati. Na severu Moravy
zase vypravili historického Hurvínka a zavzpomínali i na nádraží, kam už žádné vlaky nejezdí.
Všude však bylo znát, že přicházejí slavit lidé, kteří mají rádi vlaky a vše kolem nich.

S

červnovým a červencovým sluníčkem přibývá i příležitostí pro návštěvu nostalgických akcí spojených se světem železnice. V době, kdy lidé
jezdí často na výlety do přírody i cizích
krajů, koná se v rámci roku nejvíce akcí.
Vybrali jsme pro vás tři oslavy v různých koutech republiky, které se uskutečnily v poslední době.

Pernštejnské panství

Maraton rytířských klání, soutěží, hudebních a tanečních vystoupení a ře
meslných trhů. To je základní charakteristika Slavností Pernštejnského panst ví, které se letos na hradě Pernštejně
a v podhradí, v městysu Nedvědici a okolí, konaly ve dnech 5. až 8. července už
podvanácté. Hlavním partnerem byla
tradičně firma Subterra, partnery Pars
nova, městys Nedvědice a KPM Consult.
KCOD Brno v sobotu 7. července vypravilo do Nedvědice a v podvečer dál
do Havlíčkova Brodu pro návštěvníky
zvláštní parní vlak tažený Šlechtičnou
475.101. Druhý kouřem vonící vlak vyjel
(opět v sobotu) z Havlíčkova Brodu, tažený zpočátku silou v současnosti olomouckého Kremáka 534.0432. Kvůli
problémům s údajně nekvalitním uhlím bohužel tento vlak musel pak po
zbytek slavností jezdit s přípřeží motorových lokomotiv. V neděli si obě páry,
už v dobré fyzické formě, role prohodily.
Parními vlaky bylo za víkend přepraveno přibližně 2 500 cestujících. Většina

REJ. Slavnosti u Pernštejna proběhly podvanácté. 

FOTO MARTIN NAVRÁTIL (3x)

klub ve spolupráci s obcemi a Českými
drahami na trati připravil na sobotu
16. června jízdu zvláštního historického
vlaku a doprovodný program. Slunečné
počasí přilákalo asi 200 cestujících, kteří si jízdu motorákem Hurvínkem z roku
1955 nebo historickým autobusem Karosa ŠL11 nenechali ujít. V Oticích na vlak
čekala kromě zaplněného nádraží také
ochutnávka místní tradiční zelňačky.
Zcela zaplněný vlak odjel do Svobodných Heřmanic, kam dnes již pravidelné
vlaky nejezdí. Několik desítek zájemců
se pak vydalo pěšky do 5 km vzdáleného
Horního Benešova, kam dříve vedla zrušená trať. Průvodce je dovedl k bývalému
nádraží a lokomotivní výtopně. Ostatní
cestující odjeli zvláštním vlakem do
Mladecka nebo mohli odjet zvláštním
autobusem na prohlídku větrného mlýnu v Cholticích. Opavský železniční klub
zde připravil výstavu železničářských
předmětů a fotografií z místní tratě.
Největším lákadlem výstavy se ale stal
model zrušené železniční stanice Horní
Benešov. České dráhy se celý den prezentovaly nasazením Regionovy, která
vzbudila obdiv. Na akci se také podílely
města Opava a Horní Benešov, městys
Litultovice a vesnice Slavkov u Opavy,
Otice, Dolní Životice a Jakartovice.

Zubačka v obležení
V Kořenově byly k vidění ozubnicové
Rakušanky. 

Parní vlaky, víkend a Pernštejn prostě
patří k sobě. 

denních pravidelných spojů na trati 251
Tišnov – Žďár nad Sázavou měla zvláštní hnací vozidlo. Buď se jednalo o některou z muzejních Bardotek, nebo o motorové vozy řady 850.

Opava východ – Horní Benešov
USMÍVAT SE! Opavský železniční klub zajistil i historické kostýmy. 

FOTO opž

V pátek 29. června uplynulo přesně 120
let od slavnostního otevření tratě Opava
– Horní Benešov. Opavský železniční

Kořenovská zubačka jezdí už jedenáct
desetiletí. Symbolem tohoto sdělení byla
ve dnech 6.–8. července na česko-polské
hranici v Jizerských horách celá řada
zvláštních vlaků včetně parních a další
lákadla pro veřejnost. Luženské depo historických vozidel dodalo pro zvláštní vlaky mezi Kořenovem a stanicí Szklarska
Poreba Górna soupravu tvořenou muzejním Pilštykem T 466.0286, soupravou
vozů Bam včetně Bam Bistra a parničkou
354.195. České dráhy a Železniční společnost Tanvald vystavily na vlastní ozubnicový úsek Tanvald – Kořenov – Harrachov
obě ozubnicové motorové Rakušanky
T 426.001 a 003 a motorák M 240.056 Singrovka. Objevil se tu i zajímavý host z Chomutova – Hektor T 435.0139.
V Tanvaldu, Kořenově, Jakuszycích
i Szklarske Porebě návštěvníky čekal
doprovodný program. Dobové autobusy
Škoda 706 RTO a Karosa ŠL 11 odvážely
zájemce na výlet z Kořenova do horské
osady Jizerka. Oslavy podle Petra Prokeše z DHV ČD celkově navštívilo více než
15 tisíc lidí.


MARTIN NAVRÁTIL, PAVEL HORNA
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Naši strojvedoucí umí
jezdit snad na všech vozidlech

Běžnému cestujícímu je asi jedno, kdo zrovna sedí na stanovišti hnacího vozidla jeho vlaku.
Přednosta provozní jednotky ale nemůže vyslat každého strojvedoucího, kterého má k dispozici,
do jakéhokoli vozidla té či oné řady. Musí také přihlížet k drážním předpisům v zahraničí, pokud
jím obsluhované spoje přejíždějí hranice. Podívali jsme se, jak to řeší v bohumínském depu.

M

ožná ani řada lidí netuší, že bohumínská provozní jednotka
Depa kolejových vozidel Olomouc zabezpečuje vozbu vlaků všech
kategorií, počínaje regionálními spoji,
na kterých jezdí vozy řady 810, přes vlaky EuroCity v čele se stroji 380 až po Pendolina jezdící na trase Praha – Ostrava –
– Bohumín, resp. Český Těšín. Kolektivu zkušených strojvedoucích, opravářů
a dalších zaměstnanců šéfuje Jan Podstawka, který je bohumínskému depu
věrný po celou svoji profesní kariéru.

jak v Polsku, tak na Slovensku. S ohledem na svou znalost polštiny provádí
Kamil Marcalík školení strojvedoucích
společnosti PKP Intercity před zákonnými i odbornými zkouškami.
Vaši strojvedoucí jezdí i na Pendolinech, ale provoz není jen o spojích
SuperCity. Existují v Bohumíně nějací
univerzální strojvedoucí, nebo máte
vyčleněné zaměstnance na jednotlivé
řady?
Obecně řečeno naši strojvedoucí umějí
jezdit snad se všemi hnacími vozidly
všech řad, která jsou provozována u Českých drah, s výjimkou motorových vozů
řad 854 a 840. Najdou se u nás ale i takoví, kteří mají oprávnění řídit střídavé
stroje nebo i lokomotivy řad 371 a 372,
které jsou určeny pro vozbu mezi Českou
republikou a Německem. S ohledem na
poměrně vysokou finanční náročnost
školení strojvedoucích dnes nemáme stoprocentně univerzální strojvedoucí. Není například důvod, aby
všichni strojvedoucí jezdící na Pendolinech měli třeba oprávnění jezdit
na Slovensko.
Máme vytvořené malé skupiny
s kombinovanou znalostí tratí a hnacích vozidel tak, aby jejich využití
bylo co nejefektivnější. Samozřejmě
jsou řady hnacích vozidel, které by měli
znát všichni naši strojvedoucí – jde například o stroje 163, 363 nebo jednotky
460 a 471, v motorové trakci pak stroje
714 či 810. Aby byla zajištěna objektivita
prováděného výběru, je konečný seznam vybraných strojvedoucích konzultován s odborovými organizacemi.

Bohumínské depo má specifickou roli
v tom, že zabezpečuje vozidla ČD po
celém Moravskoslezském kraji. Jak je
možné, že jedno depo na to stačí?
Základnu máme sice v Bohumíně, ale
provozní pracoviště, což jsou menší depa, se nacházejí plošně po celém kraji.
Najdeme je například v Českém Těšíně,
Opavě, ale i Krnově nebo Osoblaze a pochopitelně na dalších místech. A proč
je sídlo v Bohumíně? Odpověď je celkem
jednoduchá – Bohumín byl vybrán jako
pilotní depo na celé Moravě pro provoz
elektrických jednotek, takzvaných pantografů. A tak již v srpnu 1965 do tehdejšího Lokomotivního depa Bohumín
dorazily první jednotky řady 451, dříve
označované jako EM 475.1. A navíc byla
o sedm let později uvedena v Bohumíně
do provozu hala oprav pantografových
jednotek a stala se základnou jejich
údržby. Dnes už tu staré pantografy nemáme, ty dosluhují v pražské integrované dopravě. Místo nich provozujeme
CityElefanty a vozidla řady 460.
Sídlíte prakticky na státní hranici
a někteří vaši zaměstnanci vozí vlaky
do Polska. Jak je to s jazykovými
znalostmi vašich pracovníků a jak je
vybíráte pro vozbu do zahraničí?
Vozba vlaků na území Polska byla vždy
tradičním výkonem bohumínských
strojvedoucích na dieselových strojích.
Vlaky jsme vždy vozili pouze do pol-

JAN PODSTAWKA
Po studiu Vysoké školy dopravní
v Žilině (obor Provoz a údržba dráhových vozidel) přišel v roce 1979
do bohumínského lokomotivního
depa, kde pracuje dosud. Nejdříve
zastával funkci inženýra železniční
dopravy, po absolvování náhradní
vojenské služby zabezpečoval zpracování turnusů. V roce 1983 přestoupil na místo technického náměstka, který měl v té době na
starosti i lanovou dráhu Oldřichovice – Javorový vrch. Později sloužil
jako vedoucí strojmistr, provozní náměstek a vedoucí provozu. Od roku
1997 vykonává funkci přednosty
Provozní jednotky Bohumín v rámci
Depa kolejových vozidel Olomouc.

V DEPU. Jan Podstawka pracuje v Bohumíně od roku 1979.
ských pohraničních přechodových stanic Chał upki nebo Zebrzydowice. Dále
do Polska naši strojvedoucí zatím nezajíždějí, protože to současná polská legislativa neumožňuje. Situace se ale mění
tím, jak se sjednocují pravidla v rámci
Evropské unie, takže není vyloučeno, že
někdy naši lidé budou zajíždět dále do
polského vnitrozemí, podobně jako jezdí například pražští kolegové do Drážďan nebo Lipska. Pro jízdu do pohraniční přechodové stanice nikdy nebyla
vyžadována zvláštní znalost polštiny.

FOTO autor

Moravskoslezský kraj sousedí i se
Slovenskem. Zajíždíte tam? A máte
vůbec nějaké zaměstnance, kteří znají
problematiku sousedních zemí?
U nás v Bohumíně máme 28 strojvedoucích, kteří jsou vyškoleni z platných slovenských předpisů. Tito lidé zajíždějí do
slovenského vnitrozemí, 10 strojvedoucích jezdí až do Košic a Trebišova, zbývající pak do Žiliny. Záležitostmi mezinárodního provozu se v v naší provozní
jednotce zabývá Kamil Marcalík, který
má kontakty na příslušné zaměstnance

Která opravárenská či údržbová
činnost je v bohumínském depu
nejvýznamnější?
Každá činnost, která je v obvodu Provozní jednotky Bohumín zajišťována, má
svůj nezaměnitelný význam. V deponii
máme elektrické stejnosměrné lokomotivy řad 162 a 163, starší elektrické jednotky řady 460, včetně nejmodernějších
CityElefantů řady 471, a také dieselové
stroje řad 704, 714, 742, 750 a 754. Na provozních pracovištích v Suchdole nad
Odrou a Opavě jsou k dispozici motorové vozy řad 809 a 810 a také známé Regio
novy řady 814-914. A jako třešničku na
dortu máme malé provozní pracoviště
v Osoblaze s úzkorozchodnými dieselovými lokomotivami řady 705.9.
Kromě hnacích vozidel udržujeme
v Bohumíně také přes 300 osobních vozů pestré směsice typů a řad. Před šesti
lety bylo do provozu uvedeno nové pracoviště technicko-hygienické údržby
osobních vozů. Jeho součástí je 300 metrů dlouhá fekální kolej s centrálním
odsáváním vakuových toalet a také automatická myčka skříní železničních
vozidel s technickou kapacitou až 160
umytých vozových skříní za 24 hodin.
Kromě běžných vozů zde myjeme skříně
elektrických pantografových jednotek,
MARTIN HARÁK
ale i Pendolin. 

Na drážních kolech podél železné opony
→ Pokračování ze strany 1

Připomínky studené války

Jméno Michael Cramer není zájemcům
o dálkovou cykloturistiku neznámé.
Rodilý Berlíňan je iniciátorem realizované cyklotrasy kolem Berlínské zdi
s délkou 160 km. Pod jeho záštitou a heslem Cesta napříč evropskou historií se
nyní buduje cyklotrasa EuroVelo 13 podél hranice, kde se stýkaly kapitalistický a komunistický svět.
Červencová propagační jízda, které se
účastnili i hejtman Karlovarského kraje
Josef Novotný a jeho náměstek pro dopravu Petr Navrátil, začala v německém
Moedlareuthu nedaleko hranic. Ten je
mezi veřejností známý jako „malý Berlín“, a to podle zdi kdysi rozdělující německé hlavní město. Ve vesničce s padesáti obyvateli ale na rozdíl od Berlína
stále stojí. I když jen jako vzpomínka
na studenou válku.

Ale i na české části cyklotrasy, která
má v součtu přes čtyři kraje kolem 500
kilometrů, jsou němí svědci bipolárního
světa. „Jde například o bývalé celnice
v Rozvadově nebo Valticích, v Karlovarském kraji je to minimuzeum ve Třech
Sekerách nebo památník obětem železné opony ve Svatém Kříži,“ přibližuje
zajímavá místa Daniel Mourek, koordinátor projektu stezky z nadace Partnerství, který rovněž využil kolo z půjčovny
Českých drah. Tuzemská část evropské
cyklotrasy EuroVelo 13 nabízí poutavý
výlet nejen pro pamětníky, ale i pro generaci, které pojem železná opona třeba
už říká velmi málo.

Výlet do dříve zakázaných míst

Rozmach cykloturistiky v posledních
letech znamenal kromě zřizování cyklostezek také rozvoj službeb cyklistům.
České dráhy na to reagovaly otevíráním
cyklopůjčoven a podporou přepravy kol.

Europoslanec Michael Cramer (vlevo) 
FOTO autor
s ředitelem Omelkou. 

Přestože se v Karlovarském kraji otevřely půjčovny kol Českých drah teprve
v loňském roce, okamžitě si získaly oblibu a zájem o jejich služby roste. „Systém cyklopůjčoven Českých drah ve
formě síťového pokrytí, kde si člověk
může půjčit kolo v jednom místě a na
druhém ho vrátit, je skvěle nastaven.
Pro cyklotrasu podél železné opony je to
ideální kombinace,“ říká náměstek
hejtmana Karlovarského kraje Petr Navrátil, který cyklopůjčovny ČD v Karlovarském kraji podporuje.
To potvrzuje i karlovarský ředitel Vladimír Omelka: „Není nic jednoduššího,
než si půjčit kolo v Chebu a vrátit ho
v Mariánských Lázních. A mezitím zažít
výlet do historie dvou zemí po stezce,
kam kdysi mohli jen pohraničníci.“ Nechcete vyzkoušet cestu podél bývalé železné opony také? Kola z drážních cyklopůjčoven nejen na Karlovarsku jsou
vám k dispozici.
vÁCLAV RUBEŠ

krátce

RegioShark už zkouší
na běžných tratích
Nejnovější motorová jednotka, kterou si České dráhy v počtu 31 kusů
objednaly u polského výrobce PESA,
pokročila do dalšího stadia zkušebního procesu. Řada 844, která nese
oficiální jméno RegioShark, se v pon-

dělí 9. a úterý 10. července a následně v úterý 17. července objevila na
tratích v severních Čechách. Ze Zkušebního centra VUZ ve Velimi vyrazila jednotka 844.001 na zkušební jízdy po tratích z Prahy do Ústí nad
Labem a Děčína, z Děčína do Bíliny.
Ve druhém termínu se jednotka podívala až do Rumburka po trati, která se stane jednou z jejích domovských tras. Součástí testovacích jízd
bylo i ověření jízdních dob pro ostrý
provoz.

Veteránisté využili
služeb autovlaku

Výhody přepravy vlastního vozu
autovlakem Českých drah oslovují
nejen běžné zákazníky, ale také veteránské spolky. Ve čtvrtek 12. července tak přivezl noční spoj EuroNight 444 Slovakia z Košic několik
netradičních vozidel. Z off-roadového srazu se autovlakem vrátila skupina vojenských džípů ze šedesátých a sedmdesátých let minulého
století. Účastníci srazu z Čech si
díky spojení autovlakem z Košic do
Prahy zkrátili jízdu po vlastní ose
o přibližně 700 kilometrů.

Pomník odkazuje na
zapomenutou tragédii
Nedávno uběhlo 50 let od železniční nehody, která byla tehdejším režimem utajována. Dne 6. července
1962 kolem 16. hodiny v úseku
mezi Sebuzínem a Velkými Žernoseky dnešní tratě číslo 072 narazil
manipulační vlak na konec stojícího
nákladního vlaku. Vykolejený tendr
parní lokomotivy řady 434.2, která
vedla manipulační vlak, zdemoloval
vozy po sousední koleji projíždějícího osobního vlaku. Tragédii nepřežilo 16 lidí, 20 bylo těžce a 43 lehce

zraněno. Několik metrů od  místa
nehody byl v pátek 6. července oficiálně odhalen pomníček, který
díky iniciativě strojvedoucího Českých drah Josefa Olivy připomíná
nehodu, o které toho nebylo až donedávna příliš známo.

Pomozte s obnovou
pamětní desky
V minulém čísle jsme v rozhovoru
s Petrem Tejklem psali o iniciativě
na obnovení pamětní desky u Pěčína na trati 023. Deska z roku 1906
připomínala 1 000. km regionálních tratí v Čechách a byla i vyhlášena za kulturní památku. Přečkala
hrůzy dvou světových válek, v roce
2010 však byla ukradena. V současnosti už byla shromážděna dostupná dokumentace pro zhotovení
přesné kopie a město Rokytnice vypsalo za tímto účelem sbírku. Chcete-li pomoci při výrobě repliky desky, pošlete prosím příspěvek na
účet 2905073369/0800. Pokud přispějete částkou vyšší než 500 korun, získáte tzv. Cenný list ku znovuobnovení desky pamětní.
(rub, mn)
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mimořádnosti

Hájek – Dalovice
27. června
Dopoledne mezi žst. Hájek a Dalovice se na železničním přejezdu v km
179,337 střetl osobní automobil
BMW 750 s lokomotivním vlakem
1. nsl 74220, kterým byla motorová
lokomotiva 740.860-2. Nikdo nebyl
zraněn. Přejezd je zabezpečen světelným zabezpečovacím zařízením
se závorami. Škoda byla předběžně
vyčíslena na 460 tisíc korun.

Karlov pod Ještědem
27. června
Odpoledne mezi žst. Karlov pod Ještědem a Liberec-Horní Růžodol se na
železničním přejezdu v km 140,653
střetl nákladní automobil Iveco
s osobním vlakem 6607, kterým
byla motorová jednotka Regionova
814/914.096. Nikdo nebyl zraněn.
Přejezd je zabezpečen světelným
zabezpečovacím zařízením se závorami. Škoda byla předběžně vyčíslena na 415 tisíc korun.

Velešín
28. června
V odpoledních hodinách v obvodu
žst. Velešín se na železničním přejezdu v km 94,080 střetl osobní automobil Škoda Octavia s nákladním

MEMENTO. Premiéra hry proběhla na nádraží Praha-Bubny, kde ve 40. letech probíhaly transporty Židů. Působivou kulisou byla i parní lokomotiva. 

vlakem Nex 41501, v jehož čele byla
dvojice elektrických lokomotiv řady
240. Řidič automobilu byl těžce zraněn. Přejezd je zabezpečen světelným zabezpečovacím zařízením
bez závor. Škoda byla předběžně vyčíslena na 700 tisíc korun.

Nemanice
28. června
V podvečerních hodinách mezi výhybnou Nemanice a žst. Hluboká
nad Vltavou-Zámostí se na železničním přejezdu v km 5,255 střetl
osobní automobil Renault Clio
s rychlíkem 925, v jehož čele byla
elektrická lokomotiva 242.241-8.
Řidička automobilu byla těžce zraněna. Přejezd je zabezpečen světelným zabezpečovacím zařízením
bez závor. Škoda byla předběžně
vyčíslena na 130 tisíc korun.

Frýdlant v Čechách
30. června
Odpoledne mezi žst. Frýdlant v Čechách a Višňová se na železničním
přejezdu v km 193,290 střetl osobní
automobil Opel Zafira s osobním
vlakem 6323, kterým byla motorová jednotka Regionova číslo
814/914.161. Nikdo nebyl zraněn.
Přejezd je zabezpečen světelným
zabezpečovacím zařízením bez závor. Škoda byla předběžně vyčíslena
na 160 tisíc korun.

Česká Lípa – Nový Bor
2. července
Ve večerních hodinách mezi žst.
Česká Lípa hlavní nádraží a Nový
Bor najel osobní vlak 6662 na spadlý strom v km 51,240. Nikdo nebyl
zraněn. Osobním vlakem byla motorová jednotka Regionova  
814/914.117. Škoda byla předběžně
vyčíslena na 20 tisíc korun.

Projekt Lustig Train
připomíná židovský holocaust
Pražští divadelníci nechali ožít éru transportů Židů do koncentračních
a vyhlazovacích táborů. Jejich speciální představení putuje v červenci po
nádražích v České republice a v srpnu ho budou moci zhlédnout i diváci
v zahraničí. Projekt vychází ze světově známé novely Arnošta Lustiga.

V odpoledních hodinách mezi železničními stanicemi Nové Hamry
a Nejdek najel osobní vlak 17111 na
spadlý strom v km 24,000. Nikdo
nebyl zraněn. V čele osobního vlaku byla motorová lokomotiva
742.195-1. Škoda byla předběžně
vyčíslena na 10 tisíc korun.

Řečany
nad Labem – Přelouč
6. července
V podvečerních hodinách mezi
žst. Řečany nad Labem a Přelouč
najel expres 591 na spadlý strom
v km 324,765. Při nárazu bylo rozbito čelní sklo elektrické lokomotivy
150.205-3 a následně byl lehce zraněn strojvedoucí. Škoda byla předběžně vyčíslena na 250 tisíc korun.


(MirKo)

O PŘEDSTAVENÍ
Předloha:
Arnošt Lustig (novela Modlitba
pro Kateřinu Horovitzovou)

Inscenační úprava:
Petr Kracik a Ladislav Stýblo

N

Režie: Petr Kracik

ovela Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou je drastický emotivní
příběh, který byl napsán na základě několika skutečných událostí.
Obelstění pětice bohatých Židů slibem
vynětí z transportu výměnou za peníze
a zajaté německé generály a závěrečný
zoufalý akt vzpoury mladé Židovky ale
není jen drama s černobílými postavami. Hlavní hrdinka, která na konci příběhu zastřelí německého důstojníka
jeho vlastní zbraní, byla totiž – aspoň
podle recenze Ladislava Stýbla – konfidentkou gestapa. Umělecky silný příběh
spisovatele Arnošta Lustiga nyní ožil na
nádražích ve všech krajských městech
v podobě divadelní hry.

Hudba: Josef Gušlbauer
Scéna a kostýmy: Milan David
Hrají: Radek Zima, Anna Stropnická,
Denisa Pfauserová, Ondřej Kavan,
Dušan Sitek, Ivan Jiřík, Ivo Kubečka,
Rudolf Jelínek, Petr Prokeš a další

Herci museli přehlučet vlaky

místa představení
Praha
Ostrava
Olomouc
Zlín
Brno
Jihlava
Pardubice

Hradec Králové
Liberec
Ústí nad Labem
Karlovy Vary
Plzeň
České Budějovice
Kolín

V emocionální závěrečné scéně hlavní
hrdinka zastřelí svého věznitele. 

Herci pracují pod dohledem režiséra
Petra Kracíka (vpravo). 

Nové Hamry – Nejdek
5. července

FOTO autor (4x)

Bubenské nádraží bylo
svědkem transportů

Stejnojmenný příběh nastudovali herci
libeňského Divadla pod Palmovkou pod
vedením režiséra Petra Kracika. Aby toho
nebylo málo, Pavel Chalupa, organizátor
festivalu Devět bran, je přemluvil, aby
představení sehráli na jevišti speciálně
upraveného nákladního vagonu, a to nejen doma, ale i v Německu a v Polsku.
Tak se zrodil projekt Vlak Lustig – Lustig
Train aneb Vlak do nenávratna. Vůz řady Taes136.0 s odsunovatelnými stěnami
poskytl a nechal upravit generální dodavatel akce, společnost ČD Cargo. Partnery
jsou také České dráhy, které zdarma přepravují celý produkční štáb včetně herců
mezi čtrnácti městy, kde se hraje. Dalšími partnery projektu jsou státní organizace Správa železniční dopravní cesty
a ČD - Telematika. Společnost KHKD zapůjčila na premiéru na nádraží PrahaBubny i parní lokomotivu vyrobenou
v roce 1944 a dobové vozy.

Při představení bylo třeba překonávat
občasný hluk projíždějících vlaků i další rušivé vlivy, které s sebou železniční
provoz přináší. „Je to hlavně o tom to
umluvit, ale všichni už jsme někdy hráli
venku, tak víme, jak na to,“ říká Radek
Zima, představitel role důstojníka SS
Friedricha Brenskeho, herec, který ve
hře musel zvládnout asi nejvíce textu.
Přípravu z nepočetného týmu nepodcenil nikdo.
„Inscenační tvar jsme si připravili už
v divadle na půdorysu odpovídajícím vlaku, takže v plenéru to bude podobné.
Dopředu jsme počítali, že tu bude dost
stísněný prostor,“ říká režisér Petr Kracik a hned dodává, že přes počáteční obavy je rád, že členové divadla budou hrát
za provozu na nádraží. „Chybějící bohatší nasvícení, možnost intimnějšího výrazu divákovi vyrovnají zase jiné věci. Co
jsme si předsevzali, to tam je, a to ostatní už bude jen nadstavba,“ vysvětluje.

Zahraniční turné do Osvětimi

PODVOD. Němci předstírají, že chtějí bohatým Židům umožnit emigraci. 
Rozlehlé a osiřelé prostory nádraží
v Bubnech nebyly pro premiéru 13. července vybrány náhodou. Právě odtud
pražští Židé nastupovali svou často poslední cestu vlakem. „Strašně mi tu z té
atmosféry buší srdce,“ svěřila se před
zkouškou Denisa Pfauserová, herečka,

která spolu s Annou Stropnickou alternuje v roli hlavní hrdinky. A stejně jako
někteří její kolegové dokládá, že si
u zkoušení občas museli udělat nějakou
legraci, aby tak hrozné téma, jakým je
holocaust, „vydýchali“ a psychicky se
nezablokovali.

Vlak Lustig je dramatickou připomínkou
smutného výročí sedmdesáti let od zahájení nacistických transportů za druhé světové války. Na začátku 40. let se
napříč Evropou převážely miliony Židů,
z nichž většina zahynula v plynových
komorách. Připomeňme ještě, že tzv.
konečné řešení židovské otázky bylo formálně přijato 20. ledna 1942 na konferenci ve Wannsee na návrh nacistického
pohlavára a kata českého národa, zástupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Deportacemi byl pověřen
Adolf Eichmann. Z těchto důvodů startuje druhá, zahraniční část projektu
Vlaku Lustig 20. srpna ve Wannsee a po
týdnu skončí symbolicky v Osvětimi.
MARTIN NAVRÁTIL
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Periodické opravy vozidel
budou levnější o více než miliardu
Zajistit údržbu a opravy
rozsáhlého a rozmanitého
vozidlového parku Českých
drah není jednoduchá ani
levná záležitost. Díky
dobře nastavenému
výběrovému řízení však lze
uspořit nemalé prostředky.
Příští čtyři roky bude tuto
činnost zajišťovat sedm
firem. Hodnota uzavřených
smluv činí 5,3 miliardy
korun, což je výrazně
méně, než se čekalo.

ti nabídkami a vícesystémové se čtyřmi.
V případě čtyř soutěží došlo k jejich zrušení. Zájemci totiž nabídli vyšší cenu,
než zadavatel očekával (týkalo se i případů, kdy bylo podána více než jedna nabídka). Šlo o zakázky na opravu osobních
modernizovaných vozů pro vnitrostátní
a mezinárodní dopravu, vozů pro rychlost 200 km/h a vozů lůžkových. Soutěže
na opravu těchto čtyř kategorií proto
byly vypsány znovu v polovině července.

K

romě pravidelné údržby v depech
musí každé vozidlo po ujetí určitého počtu kilometrů projít periodickou opravou. Tyto opravy se vzhledem ke
své technologické a časové náročnosti
zpravidla odehrávají u specializovaných
společností. Již na konci loňského července se proto začala připravovat veřejná
soutěž na zajištění periodických hlavních oprav prakticky u všech trakcí hnacích vozidel a části parku osobních vozů
pro následující čtyři roky. Otevřených
soutěží se mohl účastnit každý zájemce,
který splnil podmínky zadavatele. Cílem
pro ČD byla samozřejmě co nejnižší cena
za kvalitní práci.

Domácí i zahraniční
uchazeči o zakázky

Žádosti o účast v soutěžích zaslalo během září 2011 celkem dvanáct firem.
Některé z nich soutěžily o více zakázek,
proto se celkový počet žádostí přiblížil
stovce. Mezi nimi byly kromě tuzemských také společnosti ŽOS Vrútky, ŽOS
Trnava a ŽOS Zvolen ze Slovenska a PESA
Bydgoszcz z Polska. Společnostem, které splnily podmínky Českých drah a prošly kvalifikací, byly předány zadávací
dokumentace a podmínky s výzvou na
předložení nabídky.
„Podmínky pro účast v soutěži byly
pro všechny domácí i zahraniční uchazeče nastaveny zcela shodně. Jde zejména o platební a záruční podmínky,
opravné doby, ale i případné sankce,“
vysvětluje Martin Krejčí z Odboru centrálního nákupu a logistiky, který se na
celé akci podílel. Nejvíce nabídek – šest
– se týkalo oprav eletrických lokomotiv
trakce 20, tedy střídavých. Následovaly
opravy stejnosměrných lokomotiv s pě-

Žádosti o účast
v soutěžích zaslalo
během září 2011
celkem dvanáct firem.
Některé z nich
soutěžily o více
zakázek, proto se
celkový počet žádostí
přiblížil stovce.

Oproti očekávání vznikla
úspora 1,2 miliardy korun

VÍTĚZOVÉ. Jednu ze zakázek získala i společnost DPOV, a to v celkové výši asi 905 milionů korun. 

ZAKÁZky na periodické opravy

Počet uchazečů

Vítězný dodavatel

FOTO martin harák

Hodnota v mil. Kč*

Hlavní opravy elektrických lokomotiv: trakce 10

5

CZ LOKO

849,7

Hlavní opravy elektrických lokomotiv: trakce 20

6

Pars nova

399,8

Hlavní opravy elektrických lokomotiv: trakce 30

4

Pars nova

628,4

Hlavní opravy elektrických jednotek: trakce 40

2

DPOV

905,0

Hlavní opravy elektrických jednotek: trakce 50

2

Pars nova

114,9

Hlavní opravy motorových lokomotiv: trakce 70

2

CZ LOKO

175,6

Hlavní opravy motorových vozů: trakce 80

1

Pars nova

232,5

Opravy osobních vozů: Bt a odvozené

2

Krnovské opravny a strojírny

128,5
328,0

Opravy osobních vozů: vozy 26,4 m s podvozky GP 200 pro vnitrostátní provoz

2

MOVO

Opravy osobních vozů: vozy 24,5 m s podvozky GP 200 pro vnitrostátní provoz

3

MOVO

37,5

Opravy osobních vozů: vozy s podvozky GV pro mezistátní provoz

2

MOVO

921,7

Opravy osobních vozů: vozy s podvozky GV pro vnitrostátní provoz

2

MOVO

546,3

Opravy osobních vozů: vozy speciální modernizované ARmpee a WLABmee

2

ŽOS Vrútky

25,5

Opravy osobních vozů: vozy patrové

3

Legios

58,4

* Cena je bez DPH a zaokrouhlená do řádu stovek tisíc korun.

V průběhu prosince loňského roku byly
nabídky otevírány a hodnoceny. Až do
konce února letošního roku probíhala
jednací kola, během kterých se tvrdě
jednalo o cenách periodických oprav.
V případě hnacích vozidlel probíhala
tři až čtyři jednací kola, u osobních vozů to byla dvě. Díky tomu se celková
cena za opravy snížila z předpokládaných 6,5 miliardy korun na 5,3 miliardy. Rozsah oprav přitom zahrnuje také
modernizace různého rozsahu, například úpravu lokomotiv na WTB komunikaci ve vratných soupravách nebo
změny schváleného stavu ve formě
zvyšování maximální rychlosti. Nejde
tedy jen o udržování vozidel v provozu,
ale o dílčí zlepšování jejich vlastností,
využitelnosti nebo výbavy.
Nasmlouvaný rozsah oprav je maximální, to tedy znamená, že skutečné
plnění za tuto dobu může být menší
podle potřeb zadavatele. Novinkou oproti předchozím smlouvám na opravy je
období jejich platnosti. Dříve byly uzavírány na tříleté období, nové smlouvy
počítají s obdobím čtyřletým. Rozhodujícím faktorem při výběrovém řízení
byla nejnižší nabídková cena. Uchazeči
také museli zaručit pevné opravné doby
a stejné záruční podmínky.
VÁCLAV RUBEŠ


inzerce

Ze starších osobních vozů
vznikne nová řada ABpee

P

atnáct osobních vozů Českých drah
projde v příštích dvou letech zásadní modernizací. Přestavba se
týká vozů Bdt z přelomu 80. a 90. let, ze
kterých se stanou kombinované s oddíly 2. i 1. třídy s plánovaným označením ABpee. Zakázku vyhrála polská
společnost PESA Bydgoszcz, kterou železničáři i cestující znají díky motorovým vozům RegioShark – ty mají od zá
ří jezdit na regionálních spojích ČD.
Kontrakt byl uzavřen na základě otevřené soutěže formou jednacího řízení
s uveřejněním. Soutěže se zúčastnili tři
zájemci, kromě vítězné Pesy se přihlásila jedna česká a jedna slovenská společnost. Díky tomu se podařilo původně
očekávanou hodnotu zakázky 270 milionů korun snížit na necelých 191 milionů bez DPH. Při této modernizaci se
tak uspoří třetina původně plánovaných nákladů!

Velkoprostorové upořádání
sedaček v obou třídách

Upravené vozy, které budou postupně
dány do provozu do poloviny roku 2014,
nabídnou cestujícím dva velkoprostorové oddíly. Oddíl 1. třídy bude mít 30 míst
k sezení, oddíl 2. třídy 40 míst. Oba oddíly dostanou zcela nový interiér a sedačky. V 1. třídě bude mít například každý cestující k dispozici vlastní stolek.
Interiér také zahrne elektrické zásuvky
na 230V/50 Hz pro napájení drobné elektroniky. Příjemnou teplotu v průběhu
celého roku, především v letních měsí-

cích, má zajistit nově instalovaná klimatizace. Informace o průběhu cesty
a zastávkách získají cestující z audiovizuálního informačního systému. Ve
vozech najdete také dvě nové toalety
s uzavřeným systémem a v jednom nástupním prostoru bude místo pro uložení kočárků nebo jízdních kol. Snadný
nástup a bezpečnost za jízdy zajistí dveře, které budou předsuvné a ovládané
tlačítky. Za jízdy budou blokované proti
otevření.

Víte, jak zefektivnit
práci v depu?

Po modernizaci se k nim
do provozu připojí Syslové

Vozy řady Bdt projdou zásadní moderFOTO michal málek (2x)
nizací.  

K vozům nové řady se budou připojovat řídicí vozy Sysel.   FOTO martin harák

Vozy čeká také modernizace řady technických prvků. Například dojde k úpravě podvozku na maximální rychlost
140 km/h (dosud 120 km/h), dosazena
bude elektropneumatická brzda s možností překlenutí účinku záchranné brzdy, nutná pro provoz na tratích s tunely
do délky 5 km, a dosazen bude nový výkonný centrální zdroj energie. Nový typ
vozů ABpee bude vybaven také pro provoz s řídicími vozy známými pod označením 961 nebo pod přezdívkou Sysel.
Právě s nimi by měly být nasazeny do
provozu na vybrané rychlíkové linky
v Čechách a na Moravě. Jednou z uvažovaných linek je Olomouc – Přerov – Otro
kovice – Břeclav – Brno. Vozy budou svým
vybavením splňovat parametry pro provoz v komfortní mezinárodní síti vlaků
EuroCity. České dráhy s nimi ale přesto
počítají především pro vnitrostátní rych(tis)
líkové spoje. 

Škrtat umí každý. Skuteční profesionálové
hledají cesty k úsporám jinak!
Program „Systém trvalého zlepšování“ je určen Vám, zaměstnancům ČD, kteří
můžete díky své praxi přispět ke zlepšení naší společnosti. Nyní jde o úspory
v depech kolejových vozidel. Víte, jak na to? Nenechejte si to pro sebe! Zajímá
nás každá nová myšlenka. Neváhejte nám je od 1. srpna do 30. září představit,
úspěšné náměty budou ﬁnančně odměněny!
Využijte pro zaznamenání svých podnětů Kartu nápadů.
Více informací najdete na seznam.cd.cz nebo na e-mailu stz@gr.cd.cz

stz@gr.cd.cz
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Dostupné pouze v tištěné podobě

Předplaťte si čtrnáctideník

na telefonu 972 233 090
Připravujeme
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Druhým centrem Brna
se na dva dny staly Židenice
Náročná výluka spojená s výměnou nosných lan v hlavní brněnské stanici
na začátku července mohla někomu vzdáleně připomínat nácvik na
odsun nádraží. Nákladním koridorem projížděly dálkové vlaky, které
mimořádně zastavovaly v Židenicích, jež se na dva dny staly klíčovým
železničním bodem v jihomoravském uzlu.

směr Praha

Brno-Židenice

VÝLUKOVÝ PROVOZ

Brno-Černovice

Brno hl. n.

Brno dolní n.

úsek bez napájení

Horní Heršpice
směr Břeclav

ODBORNÁ POMOC. Cestujícím na židenickém nádraží asistovali také revizoři z KCOD Brno. 

L

éto je už tradiční dobou výluk. Po
republice je těch plánovaných skoro jako hub po dešti. Sada nejméně
sedmi náročných výluk poznamenává
uzel Brno a jeho okolí. Ve dvou prázdninových měsících je jen 21 dní, kdy se
vlaků na Brněnsku nedotkne některá
z výluk. Ta, jejíž hlavní náplň – pracovně nazvaná výměna nosných lan – se
konala 6. a 7. července, dala všem dotčeným zaměstnancům i cestujícím zabrat. A to i přes profesionální přípravu

ze strany Českých drah, Správy železniční dopravní cesty i zhotovitele prací
firmy TRAMO. Situace byla o to komplikovanější, že meteorologové několik dní
po sobě „strašili“ tropickými teplotami
a večerními bouřkami.

EuroCity odklonem
po nákladním koridoru

Proč byly zvoleny právě dny uvnitř prodloužených červencových svátků? Protože se očekávala nižší frekvence a tedy

FOTO autor

i negativní dopad na co nejméně cestujících. Výměna nosných lan trakčního
vedení kolejí 1a, 2a a 4a (ta údajně nebyla měněna od doby elektrizace uzlu,
tedy od 60. let!) vyžadovala úplné vyloučení zmíněných dopravních kolejí v jižní
části stanice a napěťovou výluku prakticky celé stanice. Lze si snadno představit, co to znamenalo: veškeré mezinárodní vlaky EC a vnitrostátní vlaky Ex ve
směru na Prahu objížděly hlavní brněnskou stanici po nákladním průtahu (přes

Brno dolní nádraží) a výjimečně zastavovaly ve stanici Brno-Židenice, která se
tak změnila ve významný přestupový
bod. To vše probíhalo v pátek 6. července
od 5 do 16 hodin a v sobotu 7. července od
9.25 do 20.25 hodin.
Z hlavního nádraží do Židenic proto
jezdily kyvadlové spoje tvořené částečně
nízkopodlažními motorovými jednotkami řady 814.2 Regionova. Kyvadlová doprava byla zavedena rovněž pro osobní
vlaky linky S3 Tišnov – Vranovice. Dálkové vlaky od Prahy zajely do Brna hl. n.
a odtud byly vytlačeny, resp. vyvezeny
lokomotivou nezávislé trakce do Židenic
a dále se rovněž vydávaly po nákladním
průtahu směr Břeclav. Vlaky některých
dalších směrů byly nahWrazeny autobusovou dopravou – rychlíky z nebo do směru Přerov končily, resp. začínaly svou
jízdu ve Vyškově na Moravě, směr Havlíčkův Brod v Brně-Králově Poli, ve směru
Veselí nad Moravou v Brně-Slatině. Přeťaty byly i linky S2 a S3 IDS JMK (Letovice
– Křenovice horní nádraží a Žďár nad
Sázavou – Břeclav). Další kyvadlová jednotka tvořená vozy 854 + Bdtn756 + ABfbrdtn795(954) obstarávala jediné spojení
mezi Brnem hl. n. a Modřicemi.

Cestujícím při přestupech
pomáhali revizoři

Technologicky náročný proces pomohli
zvládnout nejen službu konající dopravní zaměstnanci SŽDC, ale i pracovníci brněnského KCOD. „Na místa náročná na správné navedení cestujících do
jejich spoje, čili hlavní nádraží a BrnoŽidenice, kde chybí vizuální informační
systém, KCOD nasadilo zaměstnance pro
poskytování maximální informovanosti
cestujících. Šlo o vlakové revizory a za-

náhradní trasa
úsek s omezeným provozem
ostatní tratě

městnance skupiny jízdního řádu a technologie,“ popisuje Alan Butschek vedoucí tuto skupinu, který je i podepsán pod
operativním pokynem ředitele KCOD pro
výlukovou činnost čítajícím celkem jedenadvacet stran. Nezbytností bylo i vydání informačního materiálu sloužícího
jak pro zaměstnance ČD i SŽDC, tak i pro
cestující formou vývěsek. Stejně tak informace putovaly na vyluky.cd.cz a opatření byla rovněž zapracována do elektronického vyhledávače vlakových spojů.

Zkušenosti se budou hodit příště

Jak jsem se přesvědčil na místě, ani v přetížených Židenicích většina cestujících
nijak netápala. Revizoři ve výstražných
halenách a venkovní výpravčí všechny
naváděli k tomu správnému vlaku a dbali na to, aby to nikomu neujelo. Povzdech
zazněl jen na to, že je v odpoledních hodinách v nové „ústřední“ stanici uzamčena osobní pokladna a výdej jízdenek
probíhá pouze ve vlacích. Pomocí všech
opatření dokázali lidé z KCOD všechny
cestující navést na potřebný spoj. „Sestava naplánovaných dopravních opatření se prokázala jako správně zvolená
varianta. A nejen to. Zkušenosti získané
v terénu poslouží v budoucnu pro kvalitní přípravu dalších dopravních opatření u obdobných výluk. Protože nosných lan je v Brně hlavní nádraží ještě
dost a navíc SŽDC se už začíná hlásit
s potřebou dalších oprav, například viaduktu u křižovatky Křenová,“ poznamenává Alan Butschek. Výměna nosných
lan v Brně (na severní, židenické straně)
probíhala už loni. Pokračovala i výlukou
například 21. července, ale to už zdaleka
nešlo o tak zásadní omezení provozu.
Martin Navrátil


RSM: Náchodské nádraží se může těšit na změny

M

ěsto Náchod, které bylo založeno již v polovině 13. století, je
významné pro východočeský
region nejen z hlediska historie a kultury, ale i z hlediska dopravy. Z Náchoda se cestující dostane bez problémů po
celém Královéhradeckém kraji, neboť
zde zastavují všechny vlaky. Náchodem
rovněž vede hlavní tah tranzitní nákladní dopravy z Prahy do Polska. V minulosti také fungovalo přímé přeshraniční spojení mezi stanicí Kudowa-Zdrój
a Náchodem zahájené v roce 1945, které
však brzy zaniklo z důvodu zrušení tratě. Na českém území se nedochovaly ani
stopy po tratě a veškeré zbytky náspu
byly v roce 1985 při terénních úpravách
při výstavbě silnice k hraničnímu přechodu zlikvidovány.
Samotné nádraží fungovalo již daleko
dříve, začalo se stavět spolu s tratí Choceň – Broumov, k jejímuž zprovoznění
došlo v roce 1875. Původním vlastníkem

tratě i náchodského nádraží byla společnost StEG. V červnu 1911 začala přestavba nádražní budovy, která v té době byla
svým rozsahem na trati ojedinělou.

do autobusů dvě zastřešená, prosklená
nástupiště. Svůj vzhled nezmění jen výpravní budova a autobusová stání, ale
i bezprostřední okolí včetně parku.

Jedna budova bude sloužit
vlakům i autobusům

Novodobou branou za medvědy

Vzhled nádražní budovy byl však později poškozen mnohými necitlivými přístavbami. Také stav jednotlivých konstrukcí, povrchů a řešení interiérů již
neodpovídá dnešním potřebám. Před
budovou se nachází autobusové nádraží,
jehož rekonstrukci bude realizovat město Náchod. Právě na tuto stavbu naváže
modernizace nádražní budovy. Ta bude
nově sloužit jak pro vlakovou, tak i pro
autobusovou dopravu.
Dojde k demolici okolních nepotřebných objektů, nepotřebné pozemky budou prodány městu Náchod pro rozšíření
autobusových stání. Součástí přípravných prací jsou i přeložky inženýrských

Nádraží na historickém snímku. 
FOTO rsm hradec králové (2x)


Budova projde rekonstrukcí, nepotřebné pozemky získá město. 

sítí. Rekonstrukce samotné výpravní
budovy zahrnuje dispoziční změny zaměřené na zlepšení kultury cestování,
vestavbu komerčního centra v přízemí,
rekonstrukci veškerých vnitřních instalací včetně výměníkové stanice. Také
parovodní a kanalizační přípojky se dočkají rekonstrukce. Vizuálně nejmarkantnější bude výměna oken a dveří,

střešní krytiny, nová zateplená fasáda
a obnova zpevněných povrchů kolem budovy. Vše bude řešeno jako bezbariérové
a chybět zde nebude ani společný informační systém pro železniční a autobusovou dopravu. Nájezd autobusů by měl
být nově v prostoru, kde se nyní nachází
přejezd se závorami. Současně vzniknou
před budovou nad nástupním prostorem

Nové nádraží by mělo být kvalitním
a bezpečným prostředím pro cestující.
Tvůrci studie nového společného terminálu autobusové a železniční dopravy
při návrhu pracovali s motivem nádraží jako novodobé vstupní brány do města Náchod, které zaujme turistickými
a kulturními památkami. Město proslulo zámkem, kde v zámeckém příkopu
žijí medvědi Ludvík a Dáša. Za zhlédnutí stojí i pěchotní srub Březinka, nově
obnovený pramen Ida či nedaleko vzdálená místa jako osady Peklo a Ostrovy,
Jiráskova chata s vyhlídkovou věží nebo
pevnost Dobrošov. Věřme, že nově řešené nádraží umocní dojem turistů z tohoto města. 
VÁCLAV FIKR

9

ZAHRANIČÍ

Maďarský národní dopravce

krátce

sází na státní podporu

SLOVENSKO

Komerční IC vlaky
jsou ztrátové
Jak jsme již informovali, od začátku
letošního roku IC vlaky mezi Bratislavou a Košicemi slovenský národní dopravce provozuje na vlastní
podnikatelské riziko. Poté, co tyto
vlaky přestalo dotovat ministerstvo
dopravy, se přistoupilo ke změně
tarifních podmínek, mimo jiné došlo ke zvýšení jízdného. Za první
čtvrtletí se však zdá, že to nestačí
k pokrytí nákladů – vlaky jsou totiž
ztrátové. Dopravce teď hledá řešení, jak tuto situaci zvrátit. Jednou
z možností podle ZSSK má být přizpůsobení vlaků dle zakoupených
jízdenek nebo lepší a efektivnější
marketing pro spoje IC.

MAĎARSKO

Ruské soupravy
v Budapešti končí
Metro v maďarském hlavním městě se konečně zlepší. Staré a technicky nevyhovující soupravy sovětské výroby nahradí zbrusu nové
vlaky. Od září letošního roku se
obyvatelé i návštěvníci Budapešti
mohou těšit na lepší a komfortnější
cestování metrem. Dvaadvacet nových souprav v pětivozovém provedení vyrobila francouzská společnost Alstom. Jedna souprava má
kapacitu 1 023 cestujících, z toho
209 sedících, komfort zvyšuje i klimatizace. Nové vlaky budou jezdit
na lince M2 (červené metro) mezi
Déli pályaudvar a Örs vezér tere.

TÍHA MINULOSTI. Podobně jako další dopravci z bývalého východního bloku se společnost MÁV potýká se zastaralostí infrastruktury i vozidel.

Maďarsko se netají tím,
že jeho železnice byla
v minulosti opomíjena
a zanedbávána. Maďarské
státní železnice MÁV
(Magyar Államvasutak) proto
procházejí restrukturalizací
a modernizací. Financování
služeb ve veřejném zájmu
má však letos projít
výraznou změnou, která se
dotkne i národního
železničního dopravce.

A

kciová společnost Maďarské státní
železnice vznikla 30. června 1993
jako nástupnický subjekt státních
železnic se stoprocentním podílem akcií v rukou státu. MÁV představuje hlavní subjekt pro provozování drážní dopravy, jejím zřizovatelem je ministerstvo
národního rozvoje, které plní i funkci
ministerstva dopravy a je zároveň objednatelem veškeré železniční dopravy
v Maďarsku. Hlavním úkolem ministerstva je vedení a koordinace činnosti celé skupiny MÁV pomocí představenstva,
dozorčí rady a hlavního auditora. Představenstvo jmenuje generálního editele, kterým je nově žena – Ilona Dávid.
Součástí skupiny MÁV je i správce železniční infrastruktury (Pályavasúti
üzletág) – obdoba české Správy železniční dopravní cesty. Stejně jako u nás má
na starosti výstavbu, údržbu a modernizaci železniční infrastruktury a budov
na bezmála 7 600 kilometrů dlouhé železniční síti.

ROZDĚLENÍ ŽELEZNIČNÍ skupiny MÁV

Osobní doprava

Správa hnacích vozidel

Na tratích ve vlastnictví MÁV zabezpečuje osobní železniční dopravu akciová společnost MÁV-START. Jejím
hlavním úkolem je zlepšit kvalitu
a rozšířit paletu nabízených služeb
v osobní dopravě, jež byly v minulosti
zanedbané. Postupně obnovuje vozidlový park tak, aby mohla poskytovat
moderní služby evropského standardu jak ve vnitrostátní, tak i v mezinárodní přepravě osob i nadále. Dalším
cílem je zkvalitnění a rozšíření taktové dopravy po celé síti. Součástí podnikové filozofie je také zlepšení služeb
na nádražích, lepší informovanost
cestujících.

MÁV-TRAKCIÓ (MÁV-TR) je vlastníkem hnacích vozidel skupiny MÁV. Zabezpečuje potřeby železničních dopravců v osobní i nákladní přepravě na
traťovou službu pro samotnou dopravu vlaků nebo na posunovací činnosti.
Nejdůležitějším cílem je poskytnout
moderní, konkurenceschopné, spolehlivé a dynamicky se rozvíjející služby
pro železnici.

Nákladní doprava
Nákladní doprava byla stejně jako
osobní v rukou státu a v roce 2006
vznikla samostatná akciová společnost MÁV Cargo, která vykonávala činnosti v nákladní dopravě, jako člen
skupiny MÁV. Rok poté však bylo rozhodnuto o úplné privatizaci tohoto
segmentu a následně byla v prosinci
2008 podepsána privatizační smlouva
s vítězem veřejné soutěže. Výsledkem
byl vznik nového poskytovatele služeb
v nákladní železniční dopravě v Maďarsku. Stala se jím soukromá akciová
společnost Rail Cargo Hungaria, člen
skupiny Rail Cargo Austria Group.

Údržba vozidlového parku
MÁV-GÉPÉSZET vznikla v roce 2008,
čímž se vytvořila další část skupiny
MÁV zabezpečující správu a údržbu vozidlového parku. Je určitou analogií našich dep kolejových vozidel. Po celém
Maďarsku disponuje opravárenskými
dílnami, kde provádí komplexní služby
v opravě, údržbě a modernizaci kolejových vozidel nejen pro mateřskou společnost, ale i pro soukromé dopravce.

Související činnosti
Dalšími členy skupiny jsou také MÁV
Ingatlankezelő (správa nemovitostí),
MÁV Vagyonkezelő (správa majetku),
MÁV INFORMATIKA (telekomunikační
a informační technologie), MÁV VAGON (vagonka – nákladní vagony),
MÁV Nosztalgia (železniční muzeum
a nostalgické jízdy).

FOTO VÁCLAV RUBEŠ

Inspirace holdingem

V procesu transformace státního železničního podniku na akciovou společnost
se postupně zformovala Skupina MÁV,
aby vznikla fungující, konkurenceschopná soustava firem zaměřených na konkrétní segmenty železniční dopravy.
Členy skupiny MÁV jsou samostatně
fungující subjekty poskytující různé
služby v jednotlivých odvětvích provozo
vání železniční dopravy (osobní doprava, hnací vozidla, tažená vozidla, správa nemovitostí, informatika a další).
Maďarská struktura je evidentně inspirována holdingovým uspořádáním ve
stylu ÖBB či DB.

Nákladní doprava
v soukromých rukou

Dopravní obslužnost v zemi je zabezpečena z veřejných zdrojů, čili smlouva o výkonech ve veřejném zájmu na železnici
existuje mezi ministerstvem národního
rozvoje a mateřskou MÁV, která pak pomocí své skupiny podniků realizuje veřejnou dopravu a přepravu v zemi. Zvláštní postavení mají společnosti Rail Cargo
Hungaria, která je soukromým dopravcem pouze v nákladní přepravě, a GYSEV
(Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút/Raaberbahn), která je soukromou rakousko-maďarskou železniční společností. GYSEV
poskytuje komplexní služby na železnici
v západním Maďarsku a ve východním
Rakousku, proto je smlouva o výkonech
ve veřejném zájmu podepsána i s touto
společností. V letošním roce se objevil
v parlamentu návrh zákona o restrukturalizaci veřejné služby, veřejné dopravy v Maďarsku. Očekává se zdlouhavý
a bouřlivý proces schvalování, neboť se
také jedná o nové přerozdělování obrovského objemu finančních prostředků. 
Gabriel Korcsmáros


NĚMECKO

Berlínský S-Bahn se
bude dělit na tři celky
Nejstarší městskou železnici čeká
radikální změna. Berlínská městská
rada na svém červnovém zasedání
schválila návrh, podle něhož bude
stávající síť S-Bahnu nejpozději
v roce 2017 rozdělena na tři samostatné organizační celky. Ty pak
chce město nabídnout dopravcům
v tendrech, čímž zanikne dlouholetý
monopol Deutsche Bahn. Od této
změny si vedení města slibuje především kvalitnější zajištění provozu
a větší flexibilitu v důsledku konkurence. To logicky vítají němečtí soukromí dopravci: koncesi až na 15 let
včetně finanční záruky za nákup nových vozidel. Deutsche Bahn nehodlá opustit S-Bahn bez boje.

ETIOPIE

Do tří let vznikne další
přístup k moři po trati
Státní železniční rozvojová agentura Ethiopian Railways Corporation
podepsala kontrakty na výstavbu
nové železniční sítě na severu země.
Do tří let by měla být hotova dráha
s rozchodem 1 435 mm, která zajití
již druhý přístup k moři, a to prostřednictvím přístavu Tadjurah
v Djibouti. Projekt by měl rovněž
oživit provoz na skomírající trati
z Addis Abeby do Djibouti. Etiopská
agentura již uzavřela smlouvu o výstavbě s tureckou společností Yapı
Merkezi v hodnotě 1,7 miliardy dolarů a s čínskou společností China
Communications Construction
v hodnotě 1,5 miliardy dolarů. Oba
kontrakty pokrývají nové železniční
úseky v celkové délce 649 km. Prioritou je zde nákladní doprava, ale
počítá se i s přepravou cestujících.

ITÁLIE

Studie prokázala ekologické výhody vlaků

M

ezinárodní železniční unie si
nechala vypracovat studii o externích nákladech, tzv. externalitách, u jednotlivých druhů dopravy. Ty se projevují zejména prostřednictvím znečištěného ovzduší, hluku, ale
i nehod. Experti ze společností CE Deft,
INFRAS a ISI došli k závěru, že železniční doprava má ve srovnání se silniční
na externalitách v Evropské unii nepatrný podíl. Zatímco osobní a nákladní
vlaky způsobují okolo dvou procent těchto nákladů, osobní automobily více než
60 procent a všechny druhy silničních
prostředků dokonce přes 90 procent.
Hlavním závěrem je, že železniční doprava má v přepočtu na osobokilometry
asi čtyřikrát méně externích nákladů
než silniční nebo letecká. U nákladní dopravy dokonce šestkrát méně. Zatímco
externí náklady na jednoho cestujícího
ve vlaku mají činit 15,3 eura (u elektrické
trakce jen 12 eur), v případě osobních au-

Podíl na dopravních externalitách v EU*
Osobní automobily

62 %

Autobusy

4%

Motocykly

5%

Lehké nákladní automobily

9%

Těžké nákladní automobily

14 %

Nákladní vlaky

1%

Osobní vlaky

1%

Letadla**

4%

Říční lodě

0,3 %

94 %

* EU včetně Norska a Švýcarska, bez Malty a Kypru.
** Pouze letadla na linkách uvnitř posuzovaných států.

CO JE TO EXTERNALITA
V negativním slova smyslu se jedná o náklad, za který jeho původce nemusí platit. Typickým příkladem je poškození životního prostředí, ke kterému dochází
z nějaké ekonomické činnosti. Ve společnosti vznikne škoda (vyjádřitelná např.
zvýšením výdajů na lékařskou péči), ale znečišťovatel se vyhne úhradě.

tomobilů to je 64,7 eura a v letecké dopravě 57,1 eura. Více než polovina externích nákladů ze silniční dopravy přitom
pochází z nehod. U letadel zase z drtivé
většiny souvisí se změnou klimatu.
Zveřejněná studie zkoumala údaje
z roku 2008, přičemž experti zpracovali data z 25 států Evropské unie (bez
Malty a Kypru) plus z Norska a Švýcarska. Celková roční výše dopravních externích nákladů činila v těchto zemích
více než 500 miliard eur, tedy asi 4 procenta HDP. Okolo 76 procent externích
nákladů souvisí s osobní dopravou, zbývajících 24 procent s nákladní.
„Zpráva je dalším jasným důkazem
výhod železniční dopravy, a to ze společenského i ekonomického hlediska,“
říká Jean-Pierre Loubinoux, generální
ředitel Mezinárodní železniční unie,
a dodává: „Ukazuje také klíčovou roli
železnice při budování takzvané zelené
ekonomiky.“ 
PETR HORÁLEK

Rychlovlak TGV
Italové nechtějí
Plánované rozšíření spojů TGV do
Itálie se příliš nelíbí obyvatelům severní části země. Tudy má totiž vést
nová vysokorychlostní trať pro tyto
francouzské rychlovlaky. Při výstavbě spojení Lyonu a Turína se na italské části počítá s dočasným využitím soukromých pozemků během
stavby, proti čemuž místní bojují demonstracemi. Místní úřady už některým vlastníkům „zabavily“ pozemky, za které sice platí nájemné,
ovšem majitel se má s pozemkem
rozloučit na celé čtyři roky. Odpůrci
projektu argumentují tím, že projekt za 20 miliard eur je příliš drahý,
zbytečný a ne zrovna přívětivý k životnímu prostředí. Investor naopak
plánuje expandovat s TGV až do východní Evropy, a proto je kromě
rychlého spojení Apeninského poloostrova s Francií trať přes severní
(gak, rub)
Itálii nezbytná.
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h ist o ri e
Kolik marek jste dostali za jeden dolar
Červenec

1914 	

4,2 marky

Leden

1919

8,9 marky

Červenec

1919

14,0 marek

Leden

1920

64,8 marky

Červenec

1920 	

39,5 marky

Leden

1921

64,9 marky

Červenec

1921 	

Leden

1922

Červenec

1922 	

493,2 marky

Leden

1923

17 972 marek

Červenec

1923 	

353 412 marek

Srpen

1923

4 620 455 marek

Září

1923

98 860 000 marek

Říjen

1923

25 260 208 000 marek

Listopad

1923

4 200 000 000 000 marek

76,7 marky
191,8 marky

Inflace v Německu
aneb pro výplatu s kufrem
Inflace po první světové
válce v Německu způsobila
značné problémy
i v sousedních zemích.
Díky častým účetním
chybám v obrovských
sumách docházelo
k nedorozuměním i mezi
železničními správami.

D

evalvace německé měny, ke které došlo počátkem dvacátých let
20. století, přinesla nejen potíže
hospodářství a obyvatelům Německa,
ale velké problémy způsobila i účetním
odborům jednotlivých ředitelství drah,
odúčtovně tržeb a Ministerstvu železnic
(MŽ) Československé republiky. U obřích
částek v říšských markách, se kterými
úředníci museli pracovat, snáze došlo
k chybě. Jednu takovou dokumentuje spis

č. 71980, jímž mezi sebou komunikovaly
MŽ a Ředitelství drah Praha jih v roce
1924. Šlo o to, že Ředitelství říšské dráhy
DR v Breslau (dnes Wrocław) vyplácelo
zálohu na mzdy českých skladištních dělníků v pohraniční stanici Gluchołazy za
období 15.–30. 9. 1924. Ohromující množství nul v sumě bylo počátkem problému.

aby mu „toto nedopatření bylo tentokráte prominuto“.
Za vše mohla inflace, která po prohrané válce (během níž množství oběživa
narostlo pětkrát) od ledna 1923 nabrala
hypertempo. Ačkoli lidé dřeli do úmoru,
neměli často ani na jídlo, protože ceny
potravin rostly do nebe a inflace požírala
stále rychleji veškeré úspory. Odliv kapitálu ze země vedl k dalšímu znehodnocení měny. Podle serveru peníze.cz měl
jeden dolar v lednu 1922 hodnotu 191,80
marek. Prozatím.

Miliarda sem, bilion tam...

Oddělení č. VIII českého MŽ nechalo ve
stanici Gluchołazy výši částky přezkoušet a zadalo ji jinému oddělení k vyrovnání na vrub. Příslušný revident ovšem
výši částky 623 890 000 000 000 marek
(RM), vědom si instrukce o zaokrouhlování sum, doplnil poznámkou „623.89
bilionů“ a k tomu ještě připsal „marek
německých 623.890.bilionů“. Ta způsobila pochopitelně posun o tři desetinná
místa a na chvíli málem i zákopovou
válku mezi berlínskou spolkovou odúčtovnou tržeb a československým partnerem. Částka se samozřejmě (už v říjnu
téhož roku) vyrovnala a nebohý chybující revident dokonce dopisem poprosil,

Na inflaci vydělali dlužníci

Marky měly tak nízkou hodnotu, že se
volně válely na ulicích.  FOTO WIKIPEDIA

Bankovky se začaly tisknout, podobně
jako noviny, na rotačkách ve velkých rolích papíru. Kromě státní tiskárny se
„velkovýrobou“ bankovek zabývalo ještě
dalších 133 tiskáren! Spirálovým efektem
vše nabralo takové tempo, že každá běžná činnost spojená s platbou se stala velmi obtížnou. Mzda byla vyplácena týdně
nebo i denně. Zaměstnanci chodili pro
mzdu s kufry nebo dokonce s prádelními
koši, aby mohli pobrat hromady skoro

bezcenných bankovek. Každý pak samozřejmě spěchal nakoupit základní životní potřeby, hlavně potraviny, protože už
za pár hodin bylo všechno dražší. Tak
třeba v červnu 1923 stálo 250 g másla kolem 7 000 marek, v říjnu už na půl kila
margarínu musel kvalifikovaný dělník
pracovat celých 9 hodin. Litr mléka stál
hezkých 5,4 milionu marek. V červenci
stál jeden americký dolar přes 350 tisíc
marek, o měsíc později dokonce více než
čtyři a půl milionu! Teprve v říjnu 1924,
na základě mincovního zákona z 30. srpna 1924, nahradila dočasnou rentovou
marku opět „pevná“ měna – říšská marka, jejíž kurz byl fixován na zlato. Hyperinflace byla zlikvidována, ale zůstala po ní spoušť. Postiženi byli hlavně ti,
kteří měli finanční úspory a nevlastnili jiný movitý či nemovitý majetek, tedy
vesměs střední vrstva. Naopak vydělali
dlužníci. Ti, kteří si vzali úvěry, investovali například do nového zařízení,
pak dluh spláceli mnohem později v nové měně a výrazně výhodnějším kurzu.
MARTIN NAVRÁTIL

inzerce

ČD travel, s.r.o., Na Příkopě 31, tel. 972 243 051–55. E-mail: obch@cdtravel.cz, lazne@cdtravel.cz, web: www.cdtravel.cz.
Pobočky: Praha hl. nádraží 972 241 861, Brno hl. nádraží 972 625 874, provozní doba: pondělí–pátek 9.00–17.00 h

Itálie

Itálie

Zelený ostrov Ischia (vlakový poznávací zájezd)

Sicílie (vlakový poznávací zájezd)

Pobytovo-poznávací vlakový zájezd. Termín: 12. 10.–20. 10. 2012.

Kouzelný ostrov slunce 30. 8.–12. 9. 2012, 8 490 Kč. Cena navýšená o doplatky
k jízdence FIP, 10x ubytování v apartmánové rezidenci 50 m od moře s možností vaření. Jeden z nejoblíbenějších zájezdů za sluncem a antickými památkami.
Koupání ve vyhřátém Tyrhénském moři, lodní výlet na ostrov Vulcano, autobusem na nejvyšší evropskou sopku Etnu, krásné přímořské letovisko Cefalu, světoznámá Taormina s antickým divadlem či hlavní město Sicílie Palermo a nedaleké Monreale s úchvatnými mozaikami. Poslední 4 místa!

Cena: 8 290 Kč/6x ubytování s polopenzí v tříhvězdičkovém hotelu.
Cena zahrnuje: vstup do hotelových bazénů (vnitřní, venkovní), 2x lístek na
trajekt + transfer (Neapol nádraží – přístav – hotel – přístav – Neapol nádraží),
půldenní okruh ostrovem, služby vedoucího zájezdu.

Španělsko
Andalusie – Costa del Sol 55+
PODZIMNÍ TERMÍNY V PRODEJI!
Cena: od 12 250–9 990 Kč/os./týden.
Odlety: 27. 9., 4. 10., 11. 10., 18. 10., 25. 10., 1. 11.
Cena zahrnuje: 7 nocí, 7x polopenzi, leteckou dopravu vč. všech poplatků,
transfer na místě (letiště – hotel – letiště), půldenní výlet, služby delegáta.

Slovensko

Česká republika
Liberec – hotel Babylon ****

AKČNÍ NABÍDKA JEN PRO KLIENTY ČD TRAVEL
Cena: 2 690 Kč/osoba/2noci, dítě do 14 let ZDARMA v doprovodu dospělé osoby.
Cena zahrnuje: ubytování, polopenzi, neomezený pobyt v aquaparku, lunaparku, iqparku, možnost ranního plavání od 8 hodin.

Česká republika

Hokovce – hotel Park ***

Luhačovice – hotel Vega ***

Cena: 6 390 Kč/osoba. Léčebný pobyt s plnou penzí, lze i s polopenzí, lze doplatit autobus za 990 Kč/osobu.

Cena: 3 172 Kč/osoba

Příjemný rodinný hotel s přátelskou atmosférou.

Cena zahrnuje: 6 nocí, 6x plnou penzi, vstupní lékařskou prohlídku, 10 procedur (dle doporučení lékaře), vstup do bazénu.

Zažijte plno pohody, relaxace a zábavy!
Cena zahrnuje: 3 noci, 3x polopenzi, 1x relaxační masáž zad a šíje, 1x rašelinový zábal zad, 3x vířivku, 1x separé saunu, neomezený vstup do krytého
bazénu, fitness, župan.
V nabídce více balíčků i pro rodiny s dětmi – více na lazne@cdtravel.cz.

Vydávají České dráhy, a. s., nábřeží Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha 1, IČ 70994226 | Vychází každý druhý čtvrtek. | e-mail: zeleznicar@cd.cz | www.cd.cz/zeleznicar
šéfREDAKTOR: Petr Horálek | vedoucí redakčního oddělení: Zdeněk Ston | GRAFICKÁ ÚPRAVA: Jakub Smetana | Adresa (místo vydání): Železničář, České dráhy, a.s., generální ředitelství, nábř. L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 | Redaktoři – tel.: 972 233 091
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Cesta kolem Evropy

pošta

Kutnohorské nádraží
mění konečně vzhled
Po mnoha kritikách na špatný stav
výpravní budovy v Kutné Hoře nastala konečně dlouho očekávaná
změna k lepšímu. Nádraží se totiž
obléká do nového kabátu a vládne
zde čilý pracovní ruch. Plastová
okna, nátěr fasády, oprava střechy
a nové okapy jsou prvními vlaštovkami. Doufejme, že nikoli posledními.
Je toho více, co potřebuje změnu. Informační systém, oprýskané a rozbité nápisy a další „detaily“, podle kterých si ale cestující dělá obrázek.
Jako vstupní brána do známého
historického města a významné památky Unesco si nádraží opravu zasluhovalo. Projdou jím tisíce zahraničních turistů. Jak asi vypadají
fotoalba těchto návštěvníků, když si
vyfotografují architektonické skvosty a poté nádraží ČD v tristním stavu? Nezbývá než věřit, že stavební
činnost bude mít řádný výsledek
a nádraží se stane odpovídajícím
vstupním místem pro všechny návštěvníky Kutné Hory. PETR MRŠTÍK

za tři postsocialistické platy
Jaromír Fól se nikdy
nepovažoval za železničního
cestovatele. Přesto se může
pochlubit tím, že jako jeden
z prvních Čechů využil před
dvaceti lety možnost poznat
s jízdenkou InterRail velkou
část evropského kontinentu.
Po dvaceti letech se mu
zmíněná síťová jízdenka
stala dokonce pracovní
náplní u Českých drah.

N

ěmecké Lipsko hostilo začátkem
června slavnostní setkání věnované čtyřiceti letům existence oblíbených síťových jízdenek InterRail. Železniční společnosti zpočátku ze západní
Evropy, později i z bývalého „východního
bloku“, je začaly od roku 1972 nabízet nejprve mladým lidem do 26 let, dodneška
si ji pořídilo přes 8 milionů lidí.
Součástí programu bylo také promítání půlhodinového dokumentárního filmu o historii jízdenek InterRail. Českým
protagonistou snímku byl Jaromír Fól.
Ten se v létě roku 1992 jako jeden z prvních Čechů vydal na železniční dobrodružství napříč Evropou s touto síťovou
jízdenkou.

Noc literatury se letos
na Smíchově povedla

DOBRODRUŽSTVÍ. Počátkem 90. let byla cesta do západní Evropy neodolatelným zážitkem. Jaromír
Fól (uprostřed)
získal díky své cestovatelské horečce a jízdence InterRail nové zkušenosti i přátele. 
FOTO

archiv JAROmíra fóla

InterRail v Guinnessově knize rekordů

Cestovat na jedné noze
tehdy nevadilo

O nabídce pro mladé lidi se Jaromír Fól
(ještě jako neželezničář) dozvěděl od
kamaráda vlakvedoucího. „Řekl mi, že
pokud rád cestuji, tak je pro mě InterRail úplně ideální,“ vybavuje si dnešní
tarifér Českých drah vzpomínky staré
dvě desetiletí.
Možnost prakticky neomezeného cestování ho zaujala, a tak se domluvil s kamarádem, že jí využijí. „Naplánovali
jsme si, že nejprve pojedeme do Paříže,
pak do Lucemburska, dále do Belgie a Holandska, kde jsme měli s kamarády domluvený týdenní sraz u moře,“ začíná
výčet destinací z jejich tehdejšího itineráře. Potom se dvojice vydala přes Německo a Švýcarsko do Milána. V Itálii se přesunuli do Brindisi, odkud využili trajekt
do řeckého Patrasu, kde se na pár dní zastavili, aby se následně přes Makedonii,
Srbsko a Maďarsko vrátili po několika
tisících ujetých kilometrů domů.
Největší investicí pro mladé cestovatele byl nákup jízdenky. Stála přes osm tisíc
korun, tedy přibližně trojnásobek tehdejšího běžného platu. Kapesné na cestu
už tvořilo mnohem menší část výdajů
a aby ušetřili za ubytování, využívali
bezpříplatkových nočních spojů. Jak Jaromír dodává, právě v možnosti bezplatného využívání nočních vlaků tkví největší rozdíl oproti současnosti. „Dříve
jsme za ně nemuseli platit žádné příplatky. Kdybych tu samou cestu absolvoval
dneska, tak si musím vzít 200 eur navíc
jen na příplatky za rychlejší a noční vlaky,“ podotýká Fól. Navíc před 20 lety nikdo neřešil, že třeba ve vlaku z Amsterodamu do Basileje musel stát v přeplněném
nočním spoji v uličce na jedné noze.

Dovolte mi, abych poděkovala Českým drahám, jmenovitě řediteli Krajského centra osobní dopravy Praha
Aloisi Kašparovi a také panu Davidu
Lipovčanovi. Spoupracovali jsme
s nimi několik týdnů na projektu
Noc literatury, který připravila Česká centra už šestým rokem. Letos
jsme zvolili Smíchov a od začátku
jsme si neuměli představit, že bychom při literární procházce touto
městskou částí vynechali železnici,
která je s ní neodmyslitelně spjata
stejně jako nedaleký pivovar nebo
tiskárna Libertas. Přistavený vagon

Našli se i takoví, kteří se rozhodli využít
InterRail k projetí co největšího počtu
kilometrů. Prim mezi nimi hrál Manfred
Weis z německého Karlsruhe. V roce
1987 urazil za jeden měsíc více než

36 000 kilometrů, tedy přes tisícovku
denně. V době, kdy vznikaly první vysokorychlostní tratě, šlo o obdivuhodný
výkon. Není divu, že se díky tomu dočkal
zápisu do Guinnessovy knihy rekordů.

JAROMÍR FÓL
Po maturitě na střední průmyslové
škole strojní začal studovat ČVUT,
kterou opustil po třech semestrech.
Poté pracoval rok u První novinové
společnosti. V roce 1993 nastoupil
jako mezinárodní pokladník u ČD.
Od roku 1998 pracoval 12 let u cestovní kanceláře Wasteels, která
úzce spolupracovala s ČD. V roce
2011 vedl obě pobočky společnosti
RegioJet na pražském hlavním nádraží. V prosinci téhož roku se vrátil
k Českým drahám, kde pracuje na
oddělení produktů a obchodu O28
jako tarifér.

PRÁCE. Dnes se Jaromír setkává s přepravou jako tarifér ČD. 

Zadarmo na závody Formule 1

Největším zážitkem z cest bylo zjištění,
jak je svět malý. „Ve vlaku do Basileje
jsme se setkali se dvěma Holanďany. Pak
jsme je nezávisle na tom potkali na trajektu do Řecka, o dva dny později v Aténách. Přibližně za dva nebo tři roky,
když jsem začal pracovat v mezinárodní
pokladně, si jeden z nich přišel ke mně
koupit jízdenku,“ popisuje neuvěřitelnou shodu okolností cestovatelský pamětník.

na zastávce Na Knížecí patřil k největším atrakcím letošní Noci literatury. V průběhu večera se v něm při
čtení vystřídalo 500 posluchačů! Silným magnetem byla také čerstvě
namalovaná stěna u stanice, kterou
vytvořili profesionální umělci street
artu. Prostřednictvím tohoto happeningu, který velice zaujal i novináře, se České dráhy skloňovaly ve
všech médiích. Velice si vážíme
vstřícnosti zaměstnanců Českých
drah a oceňujeme jejich pohotovost
a ochotu zapojit se do celé akce. Dovolte mi popřát vám i Českým drahám hodně úspěchů a spoustu tak
přívětivých a nadšených zaměstnanců, jaké jsme měli možnost poJolana Součková
znat my.

FOTO Václav rubeš

Zajímavý zážitek si odnesl také z pobytu v Holandsku. Tam přebýval spolu
s kamarády na pláži v Bloemendaalu
aan Zee, nedaleko od závodního okruhu
v Zantwoortu. Právě v době, kdy se zde
jely závody Formule 1. Vlastně zadarmo
tak měli možnost sledovat v akci takové
závodníky, jako byli Prost, Senna nebo
Mansel.
Evropskou síťovou jízdenku si Jaromír zakoupil ještě několikrát. Když
změnil zaměstnání, situace se obrátila

a on ji začal nabízet jako prodejce. „Pracoval jsem v cestovní kanceláři, která
byla smluvním partnerem drah a nabízela i InterRail. Stal jsem se paradoxně
z uživatele prodejcem,“ říká. Podle něj
má InterRail stále velký význam především pro mládež. „Pořád je využitelný
prakticky neomezeně. Pro dnešní generaci dvacetiletých není nic snazšího, než
si vyhledat potřebné spoje na internetu
a vyrazit na cestu,“ tvrdí duchem stále
Pavel Tesař
mladý čtyřicátník. 

Škodovácká chlouba
už ztrácí glanc?
Při svých nedávných cestách na sever Čech jsem byl překvapen, když
jsem v čele rychlíku Praha – Cheb
v úseku do Ústí nad Labem spatřil
lokomotivu řady 380, kterou výrobce Škoda Transportation označuje
jako 109E. Chápu, že lokomotiva

křížovka
A. F. Prévost d‘Exiles (1697–1763) – francouzský spisovatel: STARÝ MLÁDENEC JE CHLAP, ... (dokončení v tajence).
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v rámci zkušebního provozu u Českých drah musí najet určitý počet kilometrů, ale nasazení na vozbu pětivozového vlaku, který může jet
maximální rychlostí 140 km/h, navíc na rameno dlouhé asi 100 kilometrů, mi připadá značně neefektivní. To už opravdu nemají co vozit?
Zdá se mi, že řada 380 hodně ztratila ze svého původního lesku nejmodernější evropské lokomotivy a skutečnost, že je „degradována“ na
vozbu obyčejných rychlíků, tento
dojem ještě umocňuje. Neměla již
jezdit i na rakouských a německých
tratích v ostrém provozu, o Slovensku nebo Polsku nemluvě? Kde se asi
stala chyba? VOJTĚCH HERMANN
Dopisy jsou redakčně
upraveny a kráceny.
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CESTOVÁNÍ PO ALBÁNSKU. Deset lokomotiv československé výroby dodnes zajišťuje veškerý železniční provoz v zemi. Není výjimkou, když se na nádraží potkáte se stádem ovcí či slepicemi.

Výprava za Čmeláky

do země orlů a igelitových sáčků
Albánie je hornatá krajina se sídlištěm orlů, o které ví většina
Středoevropanů jen z doslechu. Dvojice železničních cestovatelů se
rozhodla, že tuto stále ještě tajemnou zemi navštíví. Nevydali se ale na túru
po horách, ani se nekoupali v Jadranu. Přilákaly je lokomotivy, které byly
vyráběny před 40 lety v Československu a jezdí v Albánii dodnes.

Nádraží – pastvina
pro ovce i skládka

A

nezastřelí vás tam? Takové byly
nejčastější reakce známých, když
jsem se zmínil o své cestě za poznáním do Albánie. Ještě před několika
lety tu byla vízová povinnost, což jistě
nepřispívalo k atraktivitě regionu. Tato
pro většinu z nás neznámá a dlouhá léta
izolovaná končina se v posledních letech
přece jen otevírá pro cizince, a tak jsem
se se svým spolucestovatelem mohl vydat po stopách doposud sloužících motorových lokomotiv československé výroby. Ač oba železničáři, dostat se do
Albánie vlakem přímo jsme nemohli –
albánské železnice byly dlouhá léta jako
jediné v Evropě bez napojení na sousední sítě. Napojení do Podgorice v dnešní
Černé Hoře vzniklo až v osmdesátých
letech a nikdy nesloužilo pro pravidelnou osobní přepravu. Do tajemné země
orlů jsme se proto museli dopravit ze
Skopje po silnici.

Cestující má štěstí, když je okno jen
rozbité. Jinde totiž sklo zcela chybí.

Většina domů je rozestavěných. Dělníků tu ale mnoho neuvidíte. 

albánie

Černá Hora
Kosovo

Skodar
Tirana

Makedonie

Durrës

Fier

Řecko

snad ani mluvit, někdy místo mísy jen
díra v podlaze, neskutečná špína všude,
sedačky potrhané, poničené, podlahy
někde jen z plechu. Přitom samotní
Čmeláci jsou kupodivu, alespoň zvenčí,
celkem udržovaní, barvy jen svítí a mají stále původní smaltované tabulky.

Průvodčí se nechala ochotně vyfotografovat. Prozradila i svůj plat. 

Na rozdíl od většiny vozů tu působí
Čmeláci relativně zachovalým dojmem.

Házení kamenů
po vlaku je tu sportem

nepořádek, kam až oko dohlédne neuklizené odpadky, stavební suť v příkopech,
všude poletující mikrotenové sáčky, koleje a budovy zastávek neudržované, silnice rozbité. Potůčky a říčky jsou plné
odpadků, stojaté páchnoucí vody a hnijících zbytků. Domy ve vesnicích a městech jsou až na výjimky ve velmi nuzném
stavu, polorozpadlé, hodně staveb je nedokončených, všude jsou rozesety malé
betonové bunkry, které byly stavěny koncem šedesátých let jako obrana proti případné ruské invazi. A v tomtéž duchu
vypadají i osobní vozy, až na nepatrné
výjimky v hrozném stavu, téměř všechna okna rozbitá, házení kameny je zde
velkým sportem. O toaletách se nedá

Po noční nepohodlné jízdě autobusem
vystupujeme u nádraží v Tiraně. Tiranské nádraží tvoří několik kolejí, z toho
jen dvě pro cestující u krytého nástupiště, od něhož ještě za tmy odjíždíme
na jih: do Durrësu a poté do Fieru. Náš
vlak vez e mohutný Čmelák T 669.1, za
ním pouhé dva červené vozy německého původu. Zajímavé samozřejmě je, že
tyto lokomotivy by u nás měly označení
T 669.0, naše jedničky mají jiné podvozky. Rozbřesk při odjezdu odhaluje to, co
nás v příštích dvou dnech bude provázet
a v naších očích tuto chudou zemi nejvíce charakterizovat. Totiž neskutečný

Po příjezdu do úvraťové stanice Durrës
jsme zhlédli místní depo, kde byly odstaveny neprovozní stroje. Nákladní vlak
s dvojicí Čmeláků, který stanicí projížděl, byl jediný, který jsme v Albánii spatřili. Naše cesta pokračovala na jih a ubíhala velmi pomalu, traťová rychlost
nepřekročila čtyřicítku. Ve stanici Rogozhine přesedáme do červeno-žlutých,
původně italských vozů vlaku do Fieru.
Tyto zvenku celkem hezké vozy uvnitř
skrývají podobnou hrůzu a nepořádek,
přechodové měchy mezi vozy neexistují,
na konci vlaku dokořán otevřené dveře
s romantickým výhledem. Ve Fieru pokračujeme opět po silnici do Librazhy,
odkud jsme chtěli jet vlakem až k Ochridskému jezeru, do Pogradecu. Máme
ale smůlu – už půl roku do Pogradecu nic
nejezdí, jsou rozbité pražce a koleje.
Padne proto rozhodnutí vrátit se zpět
do Tirany. Alespoň pozorujeme pro nás
bizarní obraz, jak se v kolejišti pase stádo
ovcí a kolem polorozpadlého stavědla jsou
navršeny plastové lahve jako na skládce.
Je zajímavé, že Albánce tento dosti tristní
stav nijak nevzrušuje a v poklidu chodí
okolo hromad odpadků. Pravda je, že samotní Albánci jsou celkem nuzně, ale
čistě oblečeni. Přitom se chovají k cizincům zcela normálně, neobtěžují, nežebrají a jsou milí a příjemní, domluvit se lze
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České stroje v Albánii
Dlouholetá politická i ekonomická izolace poté, co Albánie na protest proti
okupaci ČSSR v roce 1968 vystoupila
z Varšavské smlouvy, byla narušována
občasnou výpomocí států z východního bloku. Jednou z těchto akcí byly
i dodávky československých motorových lokomotiv. Zprvu to byly v padesátých letech malé T 211.0, později
řada T 435.0 a pak od roku 1968 mohutní Čmeláci T 669.1. Těch bylo dodáno 62 kusů, dnes je v provozu zhruba
deset lokomotiv. Tyto stroje v současné době jako jediné zajišťují veškerou
osobní a skromnou nákladní přepravu
v zemi na všech třech tratích.

celkem běžně anglicky či rusky. Vlak zpět
do Tirany nás šokoval – vozy jsou výjimečně čisté, příjemná paní průvodčí se nechá
ochotně fotografovat, po cestě se svěří, že
měsíčně vydělává v přepočtu asi 180 eur.
Příroda je v těchto místech vskutku romantická a zajímavá, na rozdíl od roviny
v okolí Tirany.

Přes státní hranici taxíkem

Následující den jsme měli čas na prohlídku centra hlavního města, které se
nachází jen asi kilometr od tiranského
nádraží. Je upravené a čisté, moderně
působí i hlavní ulice. Obrovský kontrast
proti pár set metrů vzdálenému nádraží
a jeho nevzhlednému okolí. Náš poslední albánský vlak je spoj jedoucí pozdě
odpoledne do města na severu – Skodaru. Souprava je ještě děsivější než všechny předchozí, starodávné italské vozy
s rozbitými okny, plechové podlahy, vedle do kupé vletěl hned po odjezdu kámen. Cesta je díky rychlosti nekonečná.
Konečně přijíždíme do Skodaru. Jdeme
do města a sháníme nějaký odvoz přes
hranici do Černé Hory. Měl zde jezdit
autobus, ovšem dnes už máme smůlu –
musíme taxíkem. Zemi s pohnutou historií, neskutečným nepořádkem, ale
milými obyvateli tedy opouštíme opět po
silnici. Ovšem s vědomím, že nesmazazatelná stopa československých legend
jménem Čmelák v zemi orlů stále žije.
Nebo spíš přežívá. 
STANISLAV TRESA

KONTRAST. Také slušně vyhlížející obydlí lemuje všudypřítomný nepořádek. 

