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Horké léto dispečerů a operátorů
Dispečink a kontaktní centrum obstály v zatěžkávací zkoušce

Dispečink osobní dopravy a Kontaktní centrum ČD. Co mají 
tyto dvě klíčové složky Českých drah společného? Možná víc, 
než by se mohlo na první pohled zdát. Těžištěm jejich práce 
je rychlá a přesná komunikace, umění správně se rozhodnout. 
Zatímco dispečink prošel v posledních měsících zásadními 
změnami, kontaktní centrum na přesun do nových 
a kapacitnějších prostor ještě čeká. Dispečery a operátory 
spojuje i prověrka v podobě mimořádných událostí letošního 
léta. Díky obrovskému nasazení obstáli na výbornou.

L edovková kalamita loni v prosinci 
ukázala, že během mimořádných 
událostí a živelných katastrof vel

kého rozsahu přesahuje vytížení dispe
čerského aparátu i zákaznických komu
nikačních linek únosnou mez. Národní 
dopravce proto přijal opatření, která při
nesla nejen zněnu krizových scénářů, ale 
i zvýšení počtu síťových dispečerů i jed
notlivých regionálních dispečinků a vy
budování nového kontaktního centra. Na 
prověření účinnosti těchto změn jsme 
bohužel nemuseli čekat dlouho. Křest 
ohněm přišel nejen s tragédií ve Studén
ce a dalšími mimořádnostmi, ale i s le
tošním extrémně horkým létem. Své při
náší i značná výluková činnost, kterou 
doprovázejí různé provozní poruchy.

posily se osvědčily
Dispečink osobní dopravy se rozšířil 
v průběhu května a června o 18 nových 
dispečerek a dispečerů. Mimochodem 
žen v této profesi zaměstnávají České drá
hy skoro 20 procent, na brněnském re
gionálním dispečinku je dokonce téměř 
stejný počet mužů a žen. Český národní 
dopravce se tak v ohledu zapojení žen do
stal na jedno z předních míst v Evropě. 

Nově pracují na regionálních dispe
čincích v Praze a Brně přes den čtyři za
městnanci, v noci tři. Regio nální dispe
čink v Plzni je obsazen přes den třemi 
dispečery a v noci dvěma. Na síťovém dis
pečinku slouží v denních směnách pět 
a v noci tři dispečeři. Hlavním motivem 
posílení byla snaha zlepšit komunikaci 

s vlakovými četami, umožnit klíčovým 
dispečerům soustředit se jen na řízení si
tuace a zlepšit distribuci informací o mi
mořádnostech pro cestující i kolegy. 
Změnilo se proto rozdělení pravomocí 
mezi dispečery, byly definovány tzv. klí
čové posty. 

vytížení kvůli studénce 
vzrostlo o 400 procent
Nehoda ve Studénce prověřila tento sys
tém v praxi. „K řešení této nepříjemnos
ti se dostalo i několik nových kolegyň 
a kolegů a jsem rád, že dispečink byl již 
posílený. I tak jsme operativně zesílili 
pracoviště brněnského regionálního dis
pečinku. Ten zajistil a koordinoval přes 
dvacítku autobusů a vyřídil na 1 500 ho
vorů v délce přes tisíc minut, což je troj 
až čtyřnásobek běžného vytížení,“ po
psal situaci po nehodě šéfdispečer ČD 
Lukáš Zástěra. 

Síťový dispečink se také zabýval desít
kami dálkových vlaků, jeho tým „krmil“ 
informační systém MIMO, ze kterého 
jsou distribuovány informace pro cestu
jící, zaměstnance Českých drah i někte
ré ze SŽDC. V onen den došlo k několika 
jiným mimořádnostem, například k po
ruše trakčního vedení ve stanici Praha
Vršovice, srážce s osobou u Karlových Va
rů, objevily se i četné poruchy lokomotiv 
a vozů vlivem extrémních teplot. S tím 
vším si dispečink poradil velmi dynamic
ky. Jen informace o mimořádnosti ve Stu
dénce byly v ten den aktualizovány cel
kem 92krát.

Škola opět volá, na žáky  
a studenty letos čeká bonus

Prázdniny se kvapem blíží k závěru 
a na dveře pomalu klepou školní 
povinnosti. Za vzděláním vyrážejí 

vlaky Českých drah tisíce dětí a studen
tů. Aby měli cestování výhodnější, mo
hou si pořídit některý z nabízených pro
duktů. Už ve čtvrtek 20. srpna začíná 
předprodej žákovského jízdného, které 
platí od 1. 9. 2015, a ověřují se i žákovské 
průkazy pro nový školní rok. Protože žá
kovské jízdné je sleva nařízená minis
terstvem financí, má pevně stanovené 
podmínky. Na co se připravit?

Nárok na slevu mají žáci a studenti 
do 26 let všech škol v ČR a v zahraničí, 
u nichž je studium postavené na úroveň 
studiu na základní, střední nebo vysoké 
škole v Česku. Musí se ale jednat o den
ní nebo u vysokých škol prezenční formu 
studia. Uplatnit slevu mohou žáci pou
ze ze stanice ležící místně nebo časově 
nejblíže trvalému bydlišti žáka nebo 
z pohraničního bodu, pokud žák trvale 
bydlí v zahraničí, a to do stanice místně 
nebo časově nejbližší sídlu školy.

sleva pouze pro 2. třídu
Ve vlacích ČD se sleva pro žáky poskytu
je pouze ve 2. třídě a koupit si lze jízden
ky jedním směrem, zpáteční a traťové 
týdenní, měsíční i čtvrtletní. Držitelé žá
kovských průkazů mají nárok na zlevně
né ceny všech Akčních jízdenek včetně 
novinky SuperAkční jízdenka (akční jíz
denka vázaná na vlak). Například žákov
skou jízdenku Praha – Ostrava lze pořídit 
již za 104 Kč. Nárok na žákovské jízdné 
musí cestující doložit žákovským průka
zem, který si lze ve variantě pro žáky do 
15 let (žlutomodrý) nebo pro žáky a stu
denty 15–26 let (oranžový) zakoupit u po
kladních přepážek ČD za 2 Kč. 

nezbytné je ověření průkazu
Aby mohl být průkaz platný, musí být 
jeho platnost ověřena dopravcem, jehož 
zaměstnanec zkontroluje podle minis
terstvem dopravy stanovené metodiky 
správnost údajů vyplněných žákem a ško
lou. U ČD tuto činnost provádí poklad
ník a podmínky jsou stanovené v tarifu 
TR 10. Pokud je vše v pořádku, opatří po
kladník průkaz hologramem a přelepí 

sloupek

umění improvizace  
je stále nejcennější
Události posledních dnů a týdnů 
ukazují, že jak dispečink osobní do-
pravy, tak i kontaktní centrum jsou 
stále více nezastupitelné. I to byl je-
den z důvodů, proč obě tato praco-
viště v uplynulém období personál-
ně posílila. Nejde jen o nehody. Dis-
pečeři a operátoři musejí denně ře-
šit mimořádnosti počínající závada-

mi na vozidlech přes neobvykle  roz-
sáhlou výlukovou činnost až po váž-
né mimořádné události. Například 
kvůli nehodě ve Studénce proběhlo 
čtyřikrát více telefonních hovorů 
mezi vlakovými četami a dispečery 
ve srovnání s průměrným provo-
zem. Za takových okolností bude 
jakkoli personálně a technicky vyba-
vený dispečink vždy vytížen na plno. 

Otázkou k řešení je proto nut-
nost obrátit informační tok. Plně si 
uvědomujeme, že ve chvíli větší mi-
mořádnosti jsou telefonní linky 
i přes jejich posílení přetížené a vla-
kové čety se dispečerům nemohou 
vždy rychle dovolat. K urychlení ko-
munikace je proto vyvíjen nový in-
formační systém. „Hlad“ po infor-
macích není však jen od provozních 
zaměstnanců, na tisíce dotazů od 
cestujících odpovídá denně kon-
taktní centrum. Operátoři se mo-
hou připravit na složité výluky, ja-
kákoli mimořádnost však znamená 
skokový nárůst poptávky po infor-
macích. Věřím, že nový systém 
kontaktního centra zvýší operativ-
nost pracoviště.

Jakkoli dokáže technika pomoci, 
jsem si vědoma toho, že hlavní tíha 
bude stále ležet na člověku. A nejen 
na dispečerském aparátu – jeho oči-
ma jsou vlakové čety a strojvedoucí, 
případně dispečeři SŽDC. Poděko-
vání zasluhují všichni. Za profesio-
nalitu, nasazení a schopnost impro-
vizace, která je pro národního do-
pravce stále nejcennější.

luďka 
hnulíková
ředitelka Odboru 
provozu osobní 
dopravy

péče o vozidlový park 
aneb opravárenství 
Víte, že každé z téměř 3 500 
vozidel Českých drah se musí 
pravidelně udržovat v DKV?

lícovou stranu průhlednou fólií. Za ově
ření žákovského průkazu u pokladní 
přepážky ČD zaplatí žák 50 Kč.

Průkaz pro žáky do 15 let lze potvrdit 
maximálně na čtyři po sobě jdoucí škol
ní roky, nejpozději však do dne, který 
předchází dni 15. narozenin. Student si 
musí ale každoročně nechat potvrdit, že 
i v následujícím roce pokračuje ve škol
ní docházce. Průkaz pro žáky a studen
ty ve věku 15–26 let lze potvrdit maxi
málně do 30. 6. 2016 nebo u studentů vy
sokých škol maximálně na 12 měsíců ode 
dne potvrzení, nejpozději však do 31. 10. 
2016, případně do dne, který předchá
zí dni 26. narozenin. 

Na žákovské jízdné lze cestovat celo
ročně, s výjimkou července a srpna, 
přestože tyto měsíce mohou být započ
teny do doby platnosti potvrzeného prů
kazu a i v těchto měsících mohou probí
hat školou pořádané akce. Pokud lze ná
rok na žákovské jízdné uplatnit pouze 
v pracovní dny nebo pouze ve dnech, 
kdy probíhá výuka, musí to být školou 
na průkazu vyznačeno a potvrzeno.

nový bonus pro věrné cestující
Již několik let lze kombinovat za úče
lem dosažení vyšší slevy žákovské jízd
né a slevy IN 25 nebo IN 50 (za speciální 
pořizovací ceny pro cestující do 26 let) na 
In Kartě, nicméně dosud bylo vždy nut
no současně předkládat In Kartu i žá
kovský průkaz. Od 20. 8. 2015 však bude 
umožněno nahrání platného žákovské
ho průkazu (i více průkazů, pokud je to 
v souladu s tarifními podmínkami) u kte
rékoliv pokladní přepážky ČD do vlastní 
In Karty 2. generace (nový typ In Karty 
vystavovaný po 1. 6. 2015). Nově tak bu
dou tito cestující předkládat u poklad
ních přepážek nebo ve vlacích ČD k ově
ření nároku na žákovské jízdné pouze 
In Kartu. Žákovský průkaz nelze nahrát 
do staršího typu In Karty 1. generace 
a žák není zproštěn povinnosti mít papí
rový žákovský průkaz u sebe. Žáci ale mo
hou žádat o nový typ In Karty.

Od 15. září do 31. října bude probíhat 
akce pro držitele karty ISIC, kteří si budou 
moci zakoupit In Kartu se slevou IN 25  
na 3 roky jen za 390 Kč. roMan ŠulC 
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nezapomeňte požádat 
o výměnu in karty!
Připomínáme, že probíhá výměna 
In Karet. Týká se všech zaměstnan-
ců a jejich rodinných příslušníků, 
kteří již mají propadlou platnost 
(uvedena je na lícní straně dokladu), 
nebo dojde k ukončení platnosti 
v období do 1. ledna 2016. Do uzá-
věrky čísla bylo podáno bezmála  
3 000 žádostí. Výměna probíhá 
v následujících termínech:

◆  15. 7.–31. 8. 2015 (probíhá!)
zaměstnanci Generálního ředitel-
ství ČD

◆  1. 8.–30. 9. 2015 (probíhá!)
ostatní zaměstnanci akciové spo-
lečnosti České dráhy

◆  1. 10.–31. 10. 2015
zaměstnanci dceřiné společnosti 
ČD Cargo

◆  1. 11.–30. 11. 2015
zaměstnanci státní organizace 
Správa železniční dopravní cesty

◆  1. 12.–20. 12. 2015
zaměstnanci ostatních dceřiných 
společností ČD, zaměstnanci Mi-
nisterstva dopravy ČR, zaměst-
nanci Drážního úřadu

◆  1. 1. 2016–30. 4. 2016
důchodci a pozůstalí zaměstnanců

Termíny platí i pro rodinné příslušní-
ky uvedených skupin! Pokud plat-
nost vaší In Karty vyprší až po 1. led-
nu 2016, dojde k výměně nejpozději 
dva měsíce před vypršením lhůty. 
Držitelům In Karet s  prošlou plat-
ností, kteří se nezúčastní výměny ve 
stanoveném termínu, budou karty 
zablokovány nejpozději k 30. 6. 2016. 

postup při výměně: 

1. Zaplatit u pokladní přepážky ČD 
poplatek (Duplikát služební In Kar-
ty) 100 Kč. 

2. Zažádat o výměnu na příslušném 
personálním oddělení a při žádosti 
doložit poplatek 100 Kč, fotografii 
a stávající In Kartu.

3. Po výrobě nové In Karty bude 
zaměstnanec vyzván k vyzvednutí. 

K žádosti o výrobu duplikátu In Kar-
ty je požadována z důvodu aktuali-
zace nová barevná fotografie o roz-
měrech 35  45 mm, čelní pohled 
s neutrálním pozadím. Musí odpo-
vídat aktuální podobě žadatele. Na 
zadní stranu fotografie žadatel na-
píše své příjmení a datum narození. 

Původní In Karta zůstává platná až 
do doby fyzické výměny za novou. 
Žadatel obdrží po podání žádosti na 
personálním oddělení doklad s uve-
dením předpokládané doby a místa 
výdeje nové In Karty.  (op)

P řibližně padesát zraněných, z to
ho sedm středně těžce, a hmotné 
škody v řádech milionů korun si 

vyžádala nehoda dvou vlaků u Horaž
ďovic předměstí na Klatovsku. V úterý 
4. srpna vykolejily dva poslední vagony 
rychlíku 668 Rožmberk jedoucího z Brna 
a Českých Budějovic do Plzně a narazily 
do přední části protisměrného rychlíku, 
který stál na vedlejší koleji. Nikdo na
štěstí nebyl v ohrožení života, do nemoc
nic na ošetření lékaři odvezli 15 lidí. Sta
nice Horažďovice předměstí byla mimo 
provoz celých 24 hodin, místo vlaků me
zi Nepomukem a Strakonicemi jezdily 
autobusy. Omezení se dotklo desítek spo
jů, které měly až půlhodinové zpoždění.

Co se vlastně na trati odehrálo a proč 
se oba rychlíky bočně srazily? Za vše pod
le prvních zjištění Drážní inspekce mů
že špatně přehozená výhybka. Ta byla 
přestavěna přímo pod projíždějícím vla
kem. „Proto jeho poslední a předposled
ní vůz vykolejil a narazil do přední části 
rychlíku Vajgar, který jel z Plzně do Br
na. Mimo trať se ocitla i jeho lokomoti
va,“ řekl náměstek generálního inspek
tora Drážní inspekce Jan Kučera. Výhyb
ky se podle něj přehazují ručně. Mají 

V Horažďovicích se bočně srazily dva rychlíky

Horké léto našich dispečerů a operátorů

ovšem zabezpečovací zařízení, které má 
nehodě zabránit. „To zrovna mělo poru
chu. Předpisy nicméně počítají i s tím
to stavem a řeší, jak v takovém případě 
postupovat. Kvůli rekonstrukci trati se 
výhybka přesunula za oblouk trati, kam 

ale není vidět. Drážní inspekce proto 
nyní zjišťuje, zda výhybkáři dodrželi 
všechny dané postupy,“ doplnil Kučera. 
Případem se zabývá také policie pro po
dezření z obecného ohrožení z nedbalos
ti. Nikdo však zatím nebyl obviněn.

vyprošťování vagonů  
trvalo hodiny
Odstraňování následků nehody se pro
táhlo na dlouhé hodiny. Nasazen musel 
být těžký vyprošťovací tank. Po jedné 
koleji se začalo jezdit až druhý den krát
ce po 14. hodině. Během noci se drážním 
hasičům podařilo odklidit oba vykoleje
né vagony. Nejdříve je dostali mimo ko
lejiště na pole, poté je pracovníci Čes
kých drah rozebrali na součásti a dovez
li do depa. Opravovat se nebudou a za
míří do šrotu. 

Pak přišla na řadu lokomotiva, což by
lo nejsložitější. Vrácení devadesátituno
vého stroje zpět na koleje bylo velice ná
ročné, protože oblouk trati komplikoval 
použití jeřábu. Při nehodě vznikla na lo
komotivě a vagonech škoda 12 milionů, 
škoda na desítkách metrů poničených 
kolejí je půl milionu korun.

Plně obnovit provoz na trati mezi Ho
ražďovicemi a Nepomukem se podařilo 
ve čtvrtek 6. srpna po poledni. České 
dráhy původně předpokládaly, že po jed
né koleji se bude v místě havárie jezdit 
až do sobotního poledne, nakonec se ale 
odklízení následků srážky podařilo vý
razně urychlit. petr slonek

technika není všemocná
Práce dispečinku se odvíjí také od vývo
je techniky a informačních systémů. 
„Na jedné straně informační systémy 
hodně pomáhají, na druhé straně to od
bourává určité dovednosti lidí. Jako kon
troverzní vnímám nutnost podřizovat se  
vývoji informačních systémů SŽDC, což 
pro nás není lehké a mám dojem, že ty
to změny pro nás dopravce nejsou příno
sem,“ říká Lukáš Zástěra. Přesto je ve vý
voji jedna novinka, která by měla výraz
ně pomoci. „Pracovně jí říkáme KRIZO 
a jde o informační systém pro komuni
kaci mezi vlakovými četami a dispečin
kem bez telefonních hovorů. Dispečink 
by mohl být upozorněn lépe na závažné 
záležitosti. Dnes se vlaková četa ve složi
tých situacích nemusí dovolat a důleži
té tak může zapadnout,“ vysvětluje. 

Další vývoj dispečinku se bude ubírat 
směrem k lepšímu soustředění informa
cí o výlukách a jejich sdílení mezi dispe
čery samotnými. Zapojí se také do další
ho úkolu, například přepravy vozíčkářů 
a skupin. „Dotahujeme také poslední de
taily pro intenzivnější spolupráci s ha
siči IZS, což oceníme zejména při těch 
nejtěžších situacích typu Studénka,“ 
plánuje Lukáš Zástěra.  

„rozsazení“ dispečerů  
práci zkomplikuje
Dalším aspektem, který se stále více zo
hledňuje v práci dispečerů ČD, je rostou
cí počet tratí s dálkovým řízením SŽDC. 
Získat relevantní informace ve chvíli, kdy 
ve stanicích není žádný personál je kom
plikovanější. Dalším vlivem je plánova
né „rozsazení“ dispečerů ČD a SŽDC. Ny
ní sídlí pod jednou střechou a obě složky 
mohou komunikovat osobně, což bude br
zy minulostí. Sdílení informací pak bu
de možné jen telefonicky a elektronicky.

kontaktní centrum pod palbou 
„výlukových“ dotazů
Podobně jako dispečeři si letošní léto 
„užívají“ operátoři Kontaktního centra 
ČD (KC). Počty volajících za měsíc červe
nec pokořily veškeré rekordy. Přes 100 
tisíc hovorů znamenalo meziroční ná
růst o přibližně 100 procent a vedoucí KC 

hovorů neubývá,  
e-maily je nenahradily
Jaká je příčina raketového nárůstu te
lefonátů? Kromě eshopu a tarifních 
informací, u nichž se objevují stále no
vé a nové nabídky, na které se veřejnost 
dotazuje, jsou to hlavně informace sou
visející s rozsáhlou výlukovou činnos
tí. Lidé se ptají na návaznosti přípojů, 
zpožďování, náhradní autobusovou do
pravu. Nárůst počtu volajících kvůli vý
lukám je tak vysoký, že krátkodobé špič
ky během nehod minulých dní se na cel
kovém skóre příliš neprojevily. Po neho
dě u Studénky bylo zaznamenáno 5 300 
hovorů (denní průměr je přes 3 000). 
Nárůst došlých emailů je skoro padesá
tiprocentní. Přitom před deseti lety se 
předpokládalo, že počty hovorů budou 
s náhradou emaily postupně klesat 
a zatím se děje přesný opak. 

Extrémní nárůst hovorů patrně nedě
lá dobře ani technice, která kolabuje. 
„Například v pátek (7. srpna – pozn. re
dakce) opravovali informatici síťový ser
ver třináct hodin!“ vzpomíná Petr Gre
gor a dodává: „Byl bych rád, aby se zpro
voznění nového kontaktního centra sta
lo prioritou a aby byla pokryta skutečná 
personální potřeba. Mimochodem trvá 
až půl roku než nový zaměstnanec vyko
ná příslušné zkoušky, to vše je nezbytné 
zohlednit,“ říká vedoucí KC. S dovětkem, 
že všem zaměstnancům kontaktního 
centra patří za jejich namáhavou práci 
a nasazení velký dík.

vÁClav ruBeŠ, Martin navrÁtil

Petr Gregor se obává, že je to na hranici 
možností dokonce i nového pražského 
KC, do jehož prostor by se měli operátoři 
co nevidět přemístit. Takovému náporu 
nestačí ani personální kapacita, byť by
la posílena. „V červnu jsme posílili o čty
ři kolegy, v červenci o dva a sedmý by měl 
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Legendární ikony večerníčků zdobí railjet a Pendolino
Bob a Bobek, víla Amálka, nešiko

vé Pat a Mat či Maxipes Fík. Tyto 
i mnohé další malým i dospělým 

divákům dobře známé postavy z ani
movaných večerníčků se objevily na vla
cích Českých drah. Konkrétně na jednot
ce Pendolino a na raijletu. Národní do
pravce takto vyzdobil svou flotilu v rám
ci oslav 50. výročí večerníčku. Pendoli
no na vnitrostátních trasách a railjet na 
trase Praha/Graz usnadní rodinám vy
cestovat na pražskou výstavu, kterou 
Česká televize spolupořádá s Národní ga
lerií a Museem Kampa. 

na výstavu za poloviční cenu
Večerníček se na obrazovkách Českoslo
venské a později České televize objevuje 
už padesát let, a je tak jedním z nejstar
ších televizních pořadů v celé Evropě. 
Jeho historie je zároveň historií proslu
lé české animátorské školy, na kterou 

koupit si v místě odjezdu v České repub
lice zpáteční jízdenku s označením 
„VLAK+ 50 let Večerníčku“ do kterékoli 
železniční stanice v Praze a tu si násled
ně nechat potvrdit v pokladně Musea 
Kampa nebo Valdštejnské jízdárny. Zpá
teční cestu pak mají fakticky zdarma.

„Věřím, že tato akce přivede do vlaků 
další zákazníky,“ řekl předseda předsta
venstva ČD Pavel Krtek. „S Českou tele
vizí jsme spolupracovali už v minulosti. 
Například se na našich lokomotivách ob
jevil maskot sbírky Pomozte dětem. No
vé polepy s populárními postavičkami 
budou pro změnu vozit naše nejlepší jed
notky – railjet a Pendolino.“

V soupravách railjet na lince Praha – 
Brno – Wien – Graz, ale i v dalších vlacích 
EC/IC na lince Praha – Olomouc – Ostra
va – Žilina, funguje rovněž malé dětské 
kino, kde mohou děti při cestě sledovat 
pohádkové příběhy Večerníčka.  (pes)

fOTO 2MfOTO Jan Chaloupka

→ Pokračování ze strany 1

nastoupit v září, ale potřebovali bychom 
jich nejméně devět,“ vypočítává Petr Gre
gor a poznamenává, že další nárůst zá
těže lze očekávat, až začne v souladu 
s mezinárodními závazky telefonický 
prodej mezinárodních jízdních dokladů 
osobám s omezeným pohybem.

Dotahujeme také 
poslední detaily pro 
intenzivnější spolupráci 
s hasiči IZS, což oceníme 
zejména při těch 
nejtěžších situacích  
typu Studénka

dodnes navazují tvůrci nejen u nás. Vý
stava ve Valdštejnské jízdárně a Museu 
Kampa zábavnou formou mapuje nejdů
ležitější okamžiky pěti dekád, během 

nichž se v Česku večerníčky tvoří a vysí
lají. Expozice je naplánována až do 15. zá
ří letošního roku. České dráhy se proto 
rozhodly ulehčit cestu na výstavu i zá

jemcům z dalších regionů a nabídnou 
návštěvníkům expozice padesátipro
centní slevu na jízdné. Jediné, co pro je
jí získání cestující musejí udělat, je za
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České dráhy předaly 
tisícovku euroklíčů
Národní rada osob se zdravotním 
postižením ČR rozdá handicapova-
ným lidem 1 000 euroklíčů, které 
koupily České dráhy. Euroklíče 
umožňují vstup do míst, která ne-
mohou být kvůli vandalům trvale 
otevřena a jsou opatřena eurozám-
kem. Jde o toalety, výtahy nebo 
zdvihací plošiny na schodištích ve 
veřejných prostorách včetně nádra-
ží. „V Česku je takových míst už 
850,“ řekl Václav Krása, předseda 
národní rady. Pro zdravého člověka 
podle něj není problém zajít pro klíč 
od toalety na nádraží k pokladně, 
ale vozíčkáři euroklíč ušetří hodně 
námahy. „Jde o jednu z firem, která 
za poslední roky udělala mnohé pro 
lidi s handicapem,“ doplnil na adre-
su národního dopravce. (pes)

Fantova kavárna 
otevřela brány

Kavárenský řetězec původem z In-
die Café Coffee Day ve čtvrtek 30. 
července zahájil provoz fantovy 
kavárny na pražském hlavním ná-
draží, pro kterou se dlouho hledal 
nájemce. V obnoveném zařízení 
mohou návštěvníci využít k sezení 
místa u stolečků pod kupolí zdobe-
nou malbami a sochami slavných 
českých tvůrců. Kavárna nemá 
WC, a její zákazníci proto musejí 
použít toalety u příchodu k vla-
kům. Naopak konstrukce haly ná-
draží, která se od začátku roku 
opravuje, je v mnohem horším sta-
vu, než se čekalo. Dodatečné práce 
by měly vyjít na zhruba 80 až 100 
milionů korun. Původní náklady či-
nily 470 milionů. Zpoždění prací se 
neočekává. (pes)

pendolino 003 chtějí 
Čd vrátit do provozu
Jednotka 680.003, poškozená nára-
zem do kamionu ve Studénce, by se 
měla vrátit do provozu. Takový je 
alespoň záměr národního doprav-
ce, který chce Pendolino nasadit už 
v jízdním řádu 2016/2017. Jednotka 
je v DKV Praha, zástupci italského 
výrobce a Odboru kolejových vozi-
del ČD připravují varianty řešení. 
Rozhodnout  se má do konce září. 
Nejasné je zatím vypořádání škody. 
Pojistka viníka kryje škody do ma-
ximální výše 35 milionů korun, ško-
da však přesahuje 150 milionů. ČD 
tak zřejmě budou vymáhat škodu 
u majitele nákladního auta. Na od-
škodnění zdravotní újmy zákazníků 
ČD ale prostředky stačit budou, fir-
ma je pojištěna dostatečně.  (rub)

Výluky ve všech pádech se skloňují zejména letos, kdy je snaha dohnat 
čerpání evropských peněz do železničních staveb. Hlavním tématem našeho 
rozhovoru s náměstkem generálního ředitele SŽDC pro řízení provozu 
Josefem Hendrychem bylo právě množství výlukových omezení.

p ř e Č e t l i  J s M e  z a  v Á s

„Chybí nám výpověď 
řidiče kamionu, 
strojvedoucího 
a svědků nehody, 
čekáme na data z černé 
skříňky vlaku, která 
musí přijet rozšifrovat 
italští technici. Nejdou 
přečíst. Do konce října 
chceme být hotovi.“ 
Roman Šigut, generální 
inspektor Drážní 
inspekce o tom, kdy 
bude hotová závěrečná 
zpráva o nehodě 
Pendolina ve Studénce.

zauJalo nÁs

MINIStR ChCe Za jíZDu Na 
čeRveNOu vyŠŠí POkuty

Vyšší pokuty za riskování na železnič
ních přejezdech žádá ministerstvo do
pravy. Reaguje tak na nedávnou tragic
kou nehodu Pendolina ve Studénce. Po
licisté by mohli automaticky pokutovat 
řidiče, kteří projedou železniční přejezd 
na červenou, a to díky speciální čtečce 
SPZ. To chce ministerstvo dopravy umís
tit k přejezdům. Šéf resortu Dan Ťok o tom 
bude jednat se správou železnic. SŽDC  
vlastní asi 3500 kamer, ale ty jsou hlav
ně u nádraží a nejsou represivní. Policie 
si může záznam vyžádat, ale samotná 
SŽDC fotky hříšníků policii neposílá. Po 
72 hodinách se záznam z kamer maže. 
Speciální pracovní skupina má také v ko
ridoru Praha – Ostrava vytipovat místa, 
která si říkají o nadjezdy nebo podjezdy. 
Ministerstvo dopravy zvažuje i jednu 
technickou novinku. Speciální čidla, 
která dokážou zaznamenat překážku na 
trati. „Podle současného správního řádu 
je nejvyšší pokuta dva a půl tisíce, což 
nám přijde hodně nízké,“ uvedl ministr 
dopravy Dan Ťok. Česko by se podle něj 
mohlo inspirovat sousedním Sloven
skem, kde jsou postihy trojnásobné. Ko
ridorem z Prahy do Ostravy denně proje
dou více než tři stovky vlaků.
 Čtk 1. 8. 2015

kRaj ChybOval v teNDRu Na 
PROvOZ ŠuMavSkýCh lOkálek

Jihočeský kraj chyboval v tendru na pro
voz takzvaných šumavských lokálek. 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
(ÚOHS) zrušil výběr vítěze, jímž se mě
la stát společnost GW Train Regio, kte
rá nabídla nejnižší cenu. Řekl předseda 
ÚOHS Petr Rafaj. Rozhodnutí ale není 
pravomocné. Jihočeský kraj podle úřadu 
nepostupoval dostatečně transparent
ně. Nezabýval se dostatečně otázkou mi
mořádně nízké nabídkové ceny vybrané 
firmy. „A to ani poté, co obdržel věcné 
námitky. Tento postup objednatele mo
hl podstatně ovlivnit výběr nejvhodněj
ší nabídky a dosud nedošlo k uzavření 
smlouvy,“ uvedl Rafaj.  Jeho úřad zrušil 
několik úkonů, které se týkaly posouze
ní nabídky GW Train Regio včetně výbě
ru vítěze. Případem se zabýval na zákla
dě podnětu Českých drah, které v soutě
ži na patnáctiletý provoz lokálek skon
čily třetí. Rafaj uvedl, že podnětu firmy 
jeho úřad vyhověl jen zčásti, a právě Čes
ké dráhy podaly proti rozhodnutí ÚOHS 
odvolání. ČD podstatu protestů nezve
řejnily. Neoficiálně se mluví o tom, že 
státní dopravce podezřívá soupeře z pod
nákladových cen a má obavu o osud ví
ce než stovky zaměstnanců, které vítěz 
nemusí převzít. Čtk 12. 8. 2015

DálkOvé vlaky v čeSku  
OD PROSINCe ZRyChlí

Cestujícím na železnici se příští rok do
stane alespoň nějaké náplasti na útra
py, které letos způsobuje rekordní množ
ství výluk. Vlaky na některých hlavních 
tratích zrychlí, především díky dokon
čení velkých koridorových staveb. Podle 
návrhů nového grafikonu, které se obje
vují na webových stránkách krajů, se 
zkrácení dojezdových dob dočkají cestu
jící hlavně na spojích z Prahy do jižních 
a východních Čech či na jižní Moravu. 
Například rychlík z Českých Budějovic 
do Prahy ušetří oproti dnešnímu stavu 
10 minut, podobné to bude mezi Chebem 
a Ústím nad Labem, railjet na trase Pra
ha–Brno ukrojí sedm minut. O deset mi
nut rychlejší bude i jízda z Prahy do Bra
tislavy, Vídně a Budapešti. V mezinárod
ní dopravě nastane změna na trase Ham
burk–Praha–Budapešť. Spoje se přetnou 
na dvě větve: z Německa do Prahy a z Pra
hy do Budapešti. Podobně došlo už na le
tošek k přepůlení linky Hamburk–Vídeň. 
V Praze je tak nutné přesedat. Jediným 
přímým spojem mezi severním Němec
kem a Maďarskem zůstane Hungaria. 
ČD hodlají posílit spojení s Polskem, kde 
bude místo tří párů operovat šest. Změ
ny čekají i pražskou regionální dopravu. 
 e15 5. 8. 2015

INSPekCe: NěkteRé tRatI v čR 
by MOhly být beZPečNějŠí

Železniční trati v Česku nejsou tak bez
pečné, jak by mohly být, naznačuje gene
rální inspektor Drážní inspekce Roman 
Šigut. Rezervy vidí zejména na přejez
dech a ve vypravování vlaků. Výpravčí 
zvedne plácačku, ozve se ostrý zvuk píš
ťalky a teprve poté se vlak rozjede. Tato 
scénka zmizela z řady nádraží, zejména 
těch velkých. Podle Drážní inspekce 
i oslovených výpravčích je to vážná chy
ba. Strojvedoucí se na stále více tratích 
řídí jen podle toho, jaká barva jim svítí 
na návěstidle. Letos přitom už třicetkrát 
vyjel vlak navzdory zákazu. Čtyři lidé 
byli zraněni, způsobená škoda přesáhla 
33 milionů korun. „Dříve byla zodpověd
nost na dvou lidech – výpravčím a stroj
vůdci. Nyní je jen na strojvůdci,“ upo
zorňuje generální inspektor Drážní in
spekce Roman Šigut. Návrh na návrat 
k tomu, aby výpravčí opět vypravovali 
vlaky, dávala inspekce už v roce 2012. 
Podle Šiguta bylo chybou zrušit ve vel
kých stanicích výpravčí dříve, než v nich 
začne fungovat systém ECTS, který vla
ky při vyjetí na červenou automaticky 
zastaví. Výpravčí z peronů mizí kvůli 
modernizaci tratí, po níž je provoz na že
leznici řízený na dálku. SŽDC s jejich ná
vratem nesouhlasí.  MF dnes 8. 8. 2015

MF dnes 8. 8. 2015

Seznam výluk je hrozivý,
rozprostřeny jsou ale po celé síti

JoseF hendryCh
Po gymnáziu studoval VŠDS v Žili-
ně, obor Provoz a ekonomika že-
lezniční dopravy. Postupně u ČSD 
vystřídal profese výpravčí, dispe-
čer, od vlakového až po vedoucího 
či hlavního nákladního dispečera 
pro celou síť. Autorizoval v Doudle-
bech n. O., sloužil v Kostelci n. O., 
Týništi n. O., Dobřichovicích či Ra-
dotíně. Byl posledním přednostou 
služby dopravy ČD v Plzni, vedou-
cím provozu, náměstkem pro říze-
ní provozu v Plzni, náměstek na 
Odboru osobní dopravy ČD, napo-
sledy ředitelem RCP ČD Plzeň a pak 
oblastním ředitelem OŘ SŽDC Pl-
zeň. Od 1. 8. 2014 působí jako ná-
městek GŘ pro provoz na ředitel-
ství SŽDC v Praze. Je, pokud čas do-
volí, velkým fandou všech druhů 
doprav: v Plzni jezdil za dob dispe-
čerování u ČSD s tramvají.

kumulace výluk přidělává dopravcům 
problémy. České dráhy letos zaplatí za 
zajištění náhradní autobusové dopra-
vy (nad) okolo půl miliardy korun. 
Bude tyto finanční újmy sŽdC doprav-
cům nějak kompenzovat?
SŽDC 4. dubna vyhlásila sankce za sní
ženou kvalitu dopravní cesty. Takže po
kud kvůli výlukám musí dopravce nasa
dit autobusovou dopravu, tato sankce 
činí 1 550 Kč za vlak. Nespadá sem ale 
odklonová jízda. 

Jak vypadá technologie přípravy výluk 
pro ty letošní vysoké objemy prací? 
podle zákona o drahách se sejdou 
zástupci dopravců a předkládají své 
návrhy.  kdo rozsoudí případné rozpo-
ry? a podle jakého pravidla?
Drážnímu úřadu (DÚ) musíme dát ke 
schválení výluky, jeli doba vypnutí trakč
ního vedení delší než 24 hodin, opakujeli 
se šestihodinová výluka více než pětkrát 
za sebou a také když je projednáváno ne
přetržité omezení. Sestavíme podklady, 
podle požadavků infrastruktury se připra
ví „nástřel“ výlukového plánu, přičemž 
v prvním kole se udělají taková opatření, 
aby se nezavíraly dlouhé úseky a bylo ku
dy jezdit. Dodržuje se pravidlo, aby ne
byl u rychlíků víc než jeden přestup na 
autobus. Soubor opatření se projedná se 
všemi dopravci letos vždy dvoukolově. 
Dopravci oznámí své připomínky a my 
některou akci můžeme zkusit posunout. 
Ne vždy se to však podaří. 

Se všemi dopravci a složkami SŽDC se 
pak projedná roční plán výluk. Násled
ně jej DÚ po dobu 15 dnů vyvěsí na úřed
ní desce a dopravci případně napíšou při
pomínky. Dají nám je k vyjádření, my 
zdůvodníme a DÚ rozhodne, zda s ná
mitkami souhlasí nebo ne. Arbitrem je 
tedy DÚ, finální rozhodnutí se vyvěsí 
opět na 15 dní. Když někdo znovu nesou
hlasí, proces se musí zopakovat.  Pokud 
by nadále trvaly rozpory dopravců, tak 
v závěrečném kole má slovo ministerstvo 
dopravy, ale to ještě od roku 1995 nena
stalo. Pro rok 2016 se konala výluková po
rada v nezvyklém předstihu, a to už po
čátkem letošního června. V půli srpna 
byl návrh ročního plánu výluk 2016 pře
dán DÚ k oficiálnímu projednání.

dochází i ke sporům o počet vlaků 
v úsecích, kde je propustnost 
výlukou snížena?
Omezení počtu vlaků při výluce 
řeší dopravní řád a Zákon o dra
hách. Tyto normy stanoví, ja
kým procentem spoje jednotli
vých dopravců omezit. 

vat, což se plánovalo na konec července či 
na srpen, až skončí nejkomplikovanější 
výluky na trati Brno – Havlíčkův Brod, 
která je samozřejmě třeba pro odklony.  

není tajemstvím, že mnohé výluky 
mají časový skluz. proč se tak děje?
SŽDC musí veškeré práce, které při výlu
kových akcích probíhají, soutěžit. A je 
jakýmsi národním sportem, že dochá
zí k odvoláním proti rozhodnutí výbě
rových komisí. Dokud není podepsaná 
smlouva, dodavatelé se do práce nehr
nou. Teprve poté se zajišťuje materiál, 
subdodavatelé apod. Velký rozsah prací 
také vyvolal napjatou situaci v dodáv
kách některých komponentů, např. 
pražců či výhybek. Plánované akce pro
běhnou všechny, z výše uvedených důvo
dů je ale ohrožena včasnost dokončení.

Jaká je aktuální situace na dlouhodobě 
vyloučených regionálních tratích, 

kde byly v minulosti sesuvy 
půdy nebo závady? 

Trať Mělník – Mšeno se za 
zhruba 400 milionů korun 
rekonstruuje. Úsek Mutějo
vice – Domoušice, kde byla 
trať v kratším úseku až do 

dvoumetrové výšky od
plavena, se opra

ví, jen se musí 

uskutečnit standardní soutěž na zhoto
vitele. O zavaleném úseku na trati Lo
vosice – Úpořiny se neoficiálně hovoři
lo, že byla uzavřena jakási dohoda, že se 
trať již neobnoví. Místní se však ozvali 
a požadují zachování trati. Proto se dis
kutuje o dalším postupu.

Jak se díváte na lokálky, které musí 
sŽdC ze zákona udržovat v provozu-
schopném stavu, ač na nich není ob-
jednána žádná doprava?
Trati s nulovým provozem stojí peníze, 
protože se musíme starat i o ně. Já osob
ně bych nejraději viděl, aby se po nich 
jezdilo. Na druhou stranu zaměstnanci 
infrastruktury na SŽDC, kteří vědí, v ja
kém stavu ty úseky jsou, řeknou, že by 
bylo lepší je zrušit. Hlavně v Ústeckém 
kraji jich bohužel je dost. 

Jaký je váš názor na množství mimo-
řádných událostí posledních dní?
Léto je „okurková“ sezona. Proto je mi
mořádným událostem věnována taková 
mediální pozornost. Najetí do zarážedla 
na Masarykově nádraží a střet rychlíků 
u Horažďovic jsou v šetření. Tragická 
událost ve Studénce se třemi mrtvými 
vyvolala dlouhé diskuse různých doprav
ních odborníků i „odborníků“. Nechci 
být alibistou, ale myslet si, že najedouli 
vlaky ročně 160 milionů kilometrů a ni
kdy se nic nestane, je scestné. Školení za

městnanců, důsledná kontrolní čin
nost, nasazování nejmodernější tech

niky, to jsou cesty k minimalizaci 
nehod. Pořád tu ale bude člověk, 

který nesmí selhat.
 Martin navrÁtil

které z výluk mimo 1. koridor vám 
připadají náročné a dobře zvládnuté?
Všeobecně s Regionálními obchodními 
centry Českých drah je spolupráce dobrá. 
Když vidíme úplný seznam výluk, vypa
dá to hrozně, ale ony jsou rozprostřeny 
po celé síti. Tam, kde jsou souběhy, tře
ba Hradec Králové, Tanvald, Plzeň, se 
problému věnujeme společně – prostě 
spolupráce je na úrovni. Mimochodem, 
ceny za náhradní autobusovou dopravu 
jsou neočekávaně vysoké – v tom je mi 
osobně líto ČD, protože autobusoví do
pravci se při velkém počtu výluk chovají 
dosti monopolně. Někteří chtějí i hodně 
přes 50 korun za kilometr.

u výluk na 1. koridoru se hlídalo, aby 
existovala odklonová trasa pro případ 
závad. nevadilo, že byl současně s vý-
lukami v Úvalech vyloučen i úsek 
velký osek – Chlumec nad Cidlinou?
Hrát si na to, že by mohla nastat mimo
řádná událost, nejde. Kdyby se ně
co stalo, tak se nejezdí. Bohužel 
výluka do Chlumce nad Cidli
nou byla také prodloužena. 
Kvůli souběhu výluk jsme ta
ké čekali na vyřešení problému 
sesedání podloží v Ústí nad Or
licí v místě u estakády. Tady 
se řešila nutnost tři 
koleje vybagro

Rozhovor v plném znění  
najdete na zeleznicar.cd.cz.

www
fOTO autor

fOTO Jan Chaloupka
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historie pro tatínky
Zvídaví otcové jistě zabloudí do světa 
historie. Jeho nosným prvkem budou 
samozřejmě vystavená dobová kolejo
vá vozidla – od salonních vozů Masaryk 
a Husák až po historická hnací vozidla. 
Zástupkyně parní trakce z parku DHV 
Lužná a VUZ, kterých by mělo dorazit 
osm (namátkou 475.179, 556.0506 a tře
ba T 466.0007), navodí stylový kolorit 
dob tak jako před lety. Dýmající parní 
krasavice by měly vyjet s dvanácti zvlášt
ními vlaky na většinu okolních tratí 
tak, jak to dovolí výlukové práce (napří
klad velmi omezené možnosti jsou ve 
směru do Pardubic). K vidění budou 
i historické stroje novějších trakcí. Za
pomenout nelze ani na tak trochu uta
jené místo. Své brány otevře expozice 
návěstní a sdělovací techniky v objek
tu společnosti Signalmont v Kydlinov
ské ulici a návštěvníky z Hradce Králo
vé hl. n. sem přiveze kyvadlový vlak tvo
řený Regionovou.

přijede také interpanter
Svět změny by měl nalákat všechny ge
nerace a v duchu nové kampaně národ
ního dopravce, která zde fakticky bude 
startovat, ukázat České dráhy jako mo
derního národního dopravce. Na národ
ním Dni železnice by se rovněž měla 
odehrát premiéra TV spotu k nové re
klamní kampani ČD. 

Nejmodernější vozidlový park tu na 
výstavě bude reprezentovat místní Re
gioPanter i nový InterPanter, RegioShark 
i RegioSpider, lokomotiva řady 380 a no
vě modernizovaný vůz 1. třídy pro linku 
do Hamburku. U 1a nástupiště spočine 
i netrakční jednotka ČD railjet, jež by 
měla dorazit coby protokolární vlak. Od
jezd rj z Prahy hl. n. v 8.08, odjezd zpět 
z Hradce Králové v 16.55. Veřejnosti se 
vzhledem k očekávanému velkému zá
jmu doporučuje rezervovat si místo. Ne
bude chybět překvapení a připraven je 
i atraktivní večerní program.

Každopádně si už nyní zaškrtněte v ka
lendáři sobotu 26. září od 10 hodin.

 Martin navrÁtil

Podobně jako v letech minulých se na 
Dni železnice v harmonii protnou 
tři světy. Svět historie, svět zábavy 

a svět změny naleznou své místo v růz
ných částech železniční stanice a oddech 
a poučení tu najdou dospělí i děti. Více 
napoví plánek, ale prozradíme, že větši
nu moderních vystavených vozidel orga
nizátoři soustředí u nástupiště 1a. Výsta
va k dvojitému výročí Jana Pernera se 
odehraje na panelech ve vestibulu a vět
šina atrakcí a část výstavy vozidel bude 
připravena v depu. K němu se veřejnost 
dostane po lávce anebo kyvadlovými vla
ky jezdícími v pravidelných intervalech 
tvořenými motorovou jednotkou řady 844 
(dvakrát za hodinu v obou směrech). Tře
tí nástupiště má být vyhrazeno pro his
torické vlaky a „pendly“ do depa.

na nejmenší čekají  
hry a soutěže
Hlavně do světa zábavy zamíří rodiny 
s dětmi. Pro nejmenší budou připrave
ny hry a soutěže, dětské divadlo, Vláček 
hráček, kreativní stany, skákací hrad 
a projekce v kinematovlaku. Víta
nou atrakcí se nepochybně sta
nou jízdy na historických drezí
nách, které se uskuteční rovněž 
v prostoru lokomotivního depa. 
Do Hradce Králové zavítají také 
železniční modeláři s kolejištěm 
ve vagoně. Rodiče mohou pro změnu za
mířit do velkého pivního stanu. I na ně
kolika místech depa budou k dispozici 
další možnosti občerstvení. 

Hradec Králové se v sobotu 26. září promění 
v železniční město. Právě tady totiž letos 
zakotví každoroční hlavní svátek tuzemské 
dráhy. Připomene bohatou historii tohoto 
druhu dopravy na našem území. Těšit se tak 
opět můžete na pestrý doprovodný program.

Do Litovle za pivem a muzikou odvezl fanoušky Pilštyk
atraktivní kapely pro každého
Jedinečný zážitek si mohla veřejnost 
zpestřit také prohlídkou Litovle, kde se 
mimo jiné konal den otevřených dveří 
místního pivovaru. Současně byly láka
dlem tři speciální prohlídkové okruhy 
městem nebo výstava dětských kočárků 
v prostorách Turistického informačního 
centra. Kdo chtěl, mohl se vydat stezkou 
„Historická Litovel“, kde bylo možné na
vštívit stálou expozici představující lito
velská řemesla z první poloviny 20. sto
letí. Ti, co mají raději toulky zelení, si 
mohli projít stezku „Kolem litovelských 
rybníků“, nebo stezku „Hvězda“ vedou
cí stejnojmennou přírodní památkou. 
V areálu litovelského pivovaru si navíc 
dali dostaveníčko příznivci dobrého pě
nivého moku a také muziky. 

Návštěvníky potěšilo jak vystoupení 
známých českých a slovenských inter
pretů, tak i ochutnávka litovelských piv
ních speciálů. Program hlavní scény za
čal vystoupením skupiny Turbo a také 
kapely Karla Kahovce s Viktorem Sodo
mou. Nechyběl ani Peter Nagy s kapelou 
Indigo, která zajela do Litovle v rámci 
turné oslavujícího třicet let působení na 
hudební scéně.  Martin harÁk

Historický vlak v čele s muzejní lo
komotivou slangově nazvanou Pil
štyk vypravily druhou srpnovou 

sobotu České dráhy. Historická soupra
va zamířila na tradiční kulturní akci Li
tovelský otvírák, která se letos uskuteč
nila už pojedenácté. Poté se vydala na 
polookružní jízdu z olomouckého hlav
ního nádraží přes Červenku, Litovel, Se
nici na Hané do stanice OlomoucNová 
Ulice, odkud se stejnou cestou vracela 
zpět do hanácké metropole.

Místo rosničky jel diesel
V čele vlaku nejela původně ohlášená 
parní lokomotiva Rosnička 464.202, a to 
kvůli hrozbě požárů v extrémně horkém 
dni, jakým byla právě sobota 8. srpna. 
„Snad nebyli milovníci železniční nos
talgie moc zklamáni, když se nemohli 
zúčastnit zbrojení parního stroje v Seni
ci na Hané a Rosničku si vyfotit. Věřím, 
že jim byl dostatečnou satisfakcí krásně 
zrenovovaný Pilštyk, neboli lokomotiva 
původního označení T 466.007 z Depa 
historických vozidel ČD v Olomouci. 
S tímto strojem se veřejnost dnes už běž
ně nesetká. Jsem přesvědčena, že větši
na železničních fandů i zákazníků po

chopila operativní řešení, k němuž jsme 
přistoupili v souvislosti s dlouhotrvají
cím suchem a vysokými teplotami a ta
ké na základě stanovisek Hasičského 
záchranného sboru Olomouckého kra
je a drážních hasičů,“ vysvětlila ředi
telka Regionálního obchodního centra 
ČD Olomouc Hana Motyková. 

Na jízdu zvláštním vlakem do Litovle 
za zážitky České dráhy nabídly cenově 
výhodné úsekové jízdenky, nejmenší 
děti cestovaly zdarma a jako malá kom
penzace za nastalé komplikace s ná
hradním strojem byla všem cestu
jícím rozdávána balená voda, která 
v těchto teplých dnech přišla jistě 
vhod, a drobné předměty, například 
odznáčky nebo balonky. „I přes vel
ké horko jsme vlakem svezli desít
ky dospělých i dětí, z nichž se lec
kteří zastavili i v našem firem
ním stánku ve stanici Litovel 
předměstí, kde byly k dostání nejen 
prodejní předměty s železniční temati
kou, ale i řada propagačních materiálů 
s regionální tematikou,“ informovala ře
ditelka. Akci podpořily i dceřiné společ
nosti Českých drah – Výzkumný Ústav 
Železniční a DPOV a také město Litovel. v Cíli. Pilštyk s Rybákem právě dorazil do stanice litovel předměstí. fOTO autor

Blíží se Den železnice,  
svátek letos hostí Hradec Králové

orientaČní plÁnek oslav
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vezli jsme materiál  
pro modernizaci trati
Sdružení „Sbt+Ohl+aŽD klato-
vy“, jehož vedoucím společní-
kem je Subterra, zahájilo v polo-
vině března rekonstrukci pade-
sátikilometrové neelektrifiko-
vané jednokolejné železniční 
trati z janovic nad Úhlavou do 
Železné Rudy. během následují-
cích dvanácti měsíců se opraví 
kolejové uspořádání v železnič-
ních stanicích, postaví nová ná-
stupiště, vymění svršek a zmo-
dernizují zabezpečovací zařízení. 
Cílem rekonstrukce je optimali-
zovat rozsah infrastruktury 
v jednotlivých železničních sta-
nicích. ve všech vyjma klatov 
a na dotčených traťových úse-
cích bude vybudováno nové za-
bezpečovací zařízení III. katego-
rie, moderní sdělovací zařízení 
včetně informačního a kamero-
vého systému, rádiového spoje-
ní tRS, MRtS a dalších techno-
logií souvisejících s infrastruk-
turou drážního provozu. trať se 
bude ovládat z dispečerského 
pracoviště ve stanici Železná 
Ruda-alžbětín. Při první výluce 
letos na jaře stavbaři zmoderni-
zovali úsek Železná Ruda-alžbě-
tín – Zelená lhota. v úseku od 
stanice Nýrsko po janovice nad 
Úhlavou budou práce zahájeny 
15. září a skončí na konci listo-
padu. Začátkem příštího roku 
technici zaktivují zabezpečova-
cí zařízení v celém rekonstruo-
vaném úseku. Pro čD Cargo se 
díky modernizaci trati naskytla 
zajímavá možnost přeprav sta-
vebního materiálu přímo na 
místo určení, tedy do Zelené 
lhoty. Úsek z Nýrska do Železné 
Rudy je od roku 2007 bez ná-
kladní dopravy. 
 antonín něMeČek

vypsali jsme výběrové 
řízení na hnací vozidla
 v souladu se strategickými cíli 
společnosti vyhlásilo čD Cargo 
mezinárodní výběrové řízení na 
pořízení pěti interoperabilních 
lokomotiv v předpokládané hod-
notě až 550 mil. kč. Počítá se 
rovněž s opcí na další tři stroje 
za stejných podmínek. Celé vý-
běrové řízení je realizováno for-
mou jednacího řízení a je otevře-
né všem potenciálním uchaze-
čům o tuto zakázku. Požadavek 
zní na lokomotivy nově vyrobe-
né, či vyrobené maximálně před 
dvěma lety, které neměly před-
chozího uživatele. S provozem 
nových lokomotiv se v první fázi 
počítá v Německu, Rakousku, 
Polsku, na Slovensku a v Rumun-
sku. lokomotivy musí být vyba-
veny vlakovým zabezpečovačem 
etCS level 2.  (čdc)

provoz na starém úseku
u Chotovin skončil
Definitivně ukončen byl ve 
středu 12. srpna 2015 v ranních 
hodinách pravidelný provoz na 
části dnešní tratě 220, a to mezi 
stanicemi Chotoviny a Sudomě-
řice u tábora (v posledních měsí-
cích provozu již jen zastávkou). 
vlaky zde jezdily od roku 1871, 
kdy byl uveden do provozu úsek 
někdejší kFjb (vídeň –) Gmünd 
(dnes české velenice) – tábor – 
Praha, tedy 144 let. až do 11. 
září zde potrvá výluka, při které 
stavbaři dokončí úsek nové trati, 
v zářezu protínající trasu trati 
staré.  Po zahájení provozu na 
nové dvojkolejné trati Chotoviny 
– Sudoměřice u tábora navíc 
vznikne zajímavá kuriozita: u Su-
doměřic bude zprovozněn histo-
ricky úplně první tunel na území 
jihočeského kraje, a to velmi 
pravděpodobně nejen železniční. 
Posledními nákladními vlaky 
uzavírajícími téměř jeden a půl 
století trvající provoz na trati, 
byly Pn 68510 české budějovice 
– Praha-libeň a Pn 65811 Praha-
libeň – české budějovice, v je-
jichž čele byla lokomotiva 
363.514 čD Cargo.  (čdc)

Zpětné vytěžování vagonů 
snižuje firmám náklady

vyprázdněn pro postupné vykládání ná
sledujících skupin vozů. Celková doba vy
kládky jedné soupravy činí asi patnáct 
hodin. „Ze zkušebních přeprav vyplynu
lo, že vyloženou soupravu od strusky ne
ní potřeba před nakládkou slínku čistit. 
Před zahájením těchto přeprav jsme uva
žovali o čištění vozů. Že to není nutné, 
jedině vítáme. Znamená to nejen úspo
ru peněz, ale i času,“ podotýká Krsek. 

slínek se vykládá jako struska
Slínek se naopak nakládá ze zásobníků 
po skupinách pěti vozů. Po naložení vla
ku a předání dopravci ČD Cargo soupra
va zamíří do Přelouče, odkud je převeze
na do Dětmarovic. V ranních hodinách 
čeká na odevzdávkové koleji vlečky Ce
mex v Dětmarovicích a po předávce se 
surovina vyloží obdobně jako struska 
v Prachovicích. Vzhledem ke kapacitě 
zásobníků probíhá vykládka postupně 
po čtyřech vozech. 

„Na stejném vykládacím místě se sou
prava i čistí,“ doplnil vedoucí dětmaro
vické výroby Petr Gill. Přepravy ČD Car
go chválí a tvrdí, že pro jejich provoz je 
důležitá pravidelnost. Souběžně se slí
nek přepravuje také z Polska, kde je ale 
zajištění včasných dodávek mnohem ná
ročnější už jen kvůli tomu, že se jedná 
o dovoz ze zahraničí. 

ČD Cargo věnuje těmto novým pře
pravám maximální pozornost a úspěch 
spočívá především ve včasném zajiště
ní kapacit ze strany řízení provozu spo
lečnosti ČD Cargo v České Třebové. „No
vý model přeprav při využití zpětného 
vytěžování železničních vozů se nám 
osvědčil a funguje díky vzájemné per
fektní spolupráci mezi Cemexem a na
ší společností,“ dodává Jolana Lišková. 

 Martin harÁk

Zpětné vytěžování železničních vozů 
pomáhá snižovat náklady a zákaz
níkovi lze nabídnout výhodnější ce

nu za dopravu materiálu, v porovnání 
s vytížením vozu pouze v jednom směru. 
Řada firem slyší v dnešní době na co nej
nižší cenu, takže i zpětné vytěžování 
může vyjít vstříc těmto, mnohdy extrém
ním finančním požadavkům. „Jedno
značnou předností silniční dopravy je 
dnes běžné zpětné vytěžování. Cílem je 
snížení zejména ceny za přepravu, což je 
jednou z konkurenčních výhod silnice 
oproti železnici. 

Vymyslet a dojednat s řadou zákazní
ků podobný systém dopravy lze však i po 
železnici. Jasným důkazem takového 
projektu jsou železniční přepravy slínku 
mezi cementárnami ve východočeských 
Prachovicích a Dětmarovicích v Morav
skoslezském kraji, kdy se nazpět soupra
va vytěžuje struskou z nedalekých tři
neckých železáren,“ říká obchodní ma
nažerka ČD Cargo Jolana Lišková. 

vagony Falls  
optimálním řešením
K železniční přepravě slínku, ale i strus
ky jsou nejvhodnější nákladní vozy řa
dy Falls. Pro vykládku obou surovin na 
vlečkách společnosti Cemex v Prachovi
cích i Dětmarovicích jsou právě vozy řa
dy Falls optimálním řešením. „V souvis
losti s časovým harmonogramem všech 
vstupních a výstupních surovin přepra
vovaných po železnici jsou pro nás nej
vhodnější soupravy o 24 vozech,“ vysvět
luje vedoucí střediska kolejové dopravy 
cementárny Prachovice Milan Krsek. 
Každou soupravu musí takzvaně „zma
nipulovat“ a vrátit dopravci maximálně 
do dvaceti čtyř hodin. „Uvědomujeme si 
zájem společnosti ČD Cargo, aby byl ob
rat vozů co nejkratší, čímž se významně 
zvyšuje efektivita jejich přeprav,“ upo
zorňuje Krsek. 

Vedoucí provozního pracoviště ČD Car
go Pardubice Luděk Staněk doplňuje, 
že se ve všech případech jedná o termí
nované přepravy, zajišťované ze strany 
ČD Cargo pro společnost Cemex přesně 
„na míru“ podle harmonogramu pře
prav. Po příjezdu ucelené soupravy se 
struskou z Třince do stanice Přelouč při
stavují zpravidla v ranních hodinách pro
vozní zaměstnanci ČD Cargo vagony na 
vlečku cementárny Prachovice. 

Vzhledem k značnému převýšení že
lezniční tratě z Přelouče do Prachovic od
váží ČD Cargo postupně tři skupiny, 
zpravidla po osmi vozech. Po jejich pře

Dceřiná společnost ČD Cargo zabezpečuje pro jednoho ze svých nejvýznamnějších zákazníků z oblasti 
stavebních materiálů nové přepravy slínku ve vlastních vozech řady falls. Jde o významný projekt 
zpětného vytěžování železničních nákladních vagonů, kdy na přepravu této stavební suroviny na ose 
Prachovice – Dětmarovice automaticky navazuje transport strusky z Třince zpět do Prachovic.

dávce na stanoveném smluvním místě 
si posuny na vlečce zajišťuje společnost 
Cemex vlastními lokomotivami. 

prachovická vlečka díky 
investicím vzkvétá
Milan Krsek potvrzuje, že technický stav 
vlečky v prachovické cementárně je víc 
než vyhovující, a to díky průběžným in
vesticím ze strany jejího vlastníka. Cel

kový vzhled zařízení svědčí o tom, že Ce
mex si dobře uvědomuje přednosti že
lezničních přeprav a na údržbu kolejiště 
a o jeho příslušenství patřičně dbá. „Vy
kládka strusky se uskutečňuje postup
ným výsypem do zásobníku. Vzhledem 
k jeho kapacitě, která činí 150 tun a sta
čí na tři vagony, je souprava po částech 
vyložena. Po každém výsypu tří vozů je 
zásobník pomocí pásového dopravníku 

Cement na opravu D1 opět putoval po železnici
ní ložených vozů za prázdné napří
klad v rámci pravidelné obsluhy.

další vlaky neměly povolení
ČD Cargo s blažovickou cementárnou 
připravilo i návoz cementu vlaky na 
opravy D2, které měly začít v pondělí 
15. června přečerpáváním z vagonů 
v Hrušovanech u Brna pro betonárku 
Žabčice. „Předpoklad byl více než 4 000 
tun, tedy tři vlaky, z celkového předpo
kládaného množství 6 000 tun, zbytek 
auty,“ říká manažerka ČD Cargo pro ko

moditu stavebniny Jolana Lišková. Z té
to přepravy ovšem na poslední chvíli se
šlo. A to kvůli tomu, že nebylo vydáno 
povolení na pět přenosných výjimek pro 
příjezdovou cestu k nakládce na želez
niční nádraží v Hrušovanech u Brna.

Ale ve výhledu už je plán oprav dálni
ce na příští rok. „Když to dobře dopad
ne, měla by se na jaře 2016 rozjet opra
va úseku D 1 Hvězdonice – Ostředek a be
tonáž vrchního krytu. S ČD Cargo  má
me připravenu osvědčenou stanici Zruč 
nad Sázavou a nově Benešov u Prahy. 
Záleží, jak si dispečeři naplánují trasy 
aut kvůli únosnosti mostů. Je toho asi 
5 000 tun, což by znamenalo asi tak tý
den přeprav při dobrém počasí,“ uzavírá 
Radomír Mlčoch. Martin navrÁtil

Poslední ze sedmi dvacetivozo
vých vlaků ČD Cargo, jímž spo
lečnost Českomoravský cement 

Mokrá posílala cement na opravu dal
šího úseku dálnice D1 Větrný Jeníkov 
– Jihlava, dorazil v pátek 12. června na 
všeobecné nakládkové a vykládkové 
koleje stanice Jihlava město. Stanice 
v Jihlavě nebyla vybrána náhodou – 
jsou tu tři poměrně dlouhé koleje 
a zpevněná, nezvlněná plocha tak, 
aby těžký kamion nezapadl. 

Šoféři speciálních nádobových vozi
del pozitivně hodnotí, že je tu i prostor 
na otáčení, lepší než ve Zruči nad Sá
zavou, kam se cement vozil loni. Jeden 
návěs pobere 27 tun bílého prášku, tedy 
půl vozu řady Uacs – slangově Rajky – 
z nichž se cement přečerpává. „Auta vo
zí materiál do betonárek Pávov nebo Bí
lý Kámen a tam se vše míchá. Odtam
tud se sklápěči vozí směs na finišery 
na stavební místa,“ vysvětluje Jaroslav 
Chrz z Transservisu, jeden z osmi řidi
čů návěsů, kteří pendlují mezi Jihlavou 
městem a betonárkami. 

Materiál vozí ucelené soupravy
Cement se vozí ucelenými soupravami po 
20 nebo 26 vozech z Blažovic, přípojné 
stanice cementárny. „Nočním přesunem 
do Jihlavy města vozy doputují zhruba ve 
tři hodiny ráno, přičemž prázdné vozy 
zpět se odvážejí jednotlivě, běžnou vla

uvědomujeme si zájem 
firmy čD Cargo, aby byl 
obrat vozů co nejkratší, 
čímž se značně zvyšuje 
efektivita jejich přeprav.

fOTO autor

Co je to slínek?
Hrudky obvykle velikosti od 3 do 25 mm v prů-
měru, které vznikají v cementářské peci během 
výroby portlandského cementu.

kotvorbou. Třeba dnes odcházely čtyři 
vozy, aby nechyběly v cementárně. Ve
doucí řízení dopravy společnosti Česko
moravský cement Radomír Mlčoch si 
operativně dává požadavky na přístav
bu, na kterou hodinu kolik vozů chce,“ 
vysvětluje Zdeněk Bříza, vedoucí PP ČDC 
Jihlava. Tyto přepravy podle něj trochu 
změnily nástupy strojvedoucích, proto
že vlak do této lokality je nad rámec gra
fikonu. A ani plánované výluky trati me
zi Brnem Královým Polem a Kuřimí od 
15. června do přeprav už nezasáhly.

Vlaky ČD Cargo vozily cement na opra
vy D1 už loni. „To běžela současně 1. eta
pa, kdy se vykládalo ve Zruči nad Sáza
vou, Vlkově a v Jihlavě městě, do Jihlavy 
mířily soupravy po 20 vozech a do Vlkova 
u Tišnova a Zruče nad Sázavou po 26 vo

zech,“ vysvětluje Jiří Krpálek, dozorčí PP 
ČD Cargo Havlíčkův Brod. 

Ve Zruči nad Sázavou byly stísněněj
ší poměry: na 12. kolej se dalo přistavit 
šest vozů, vpředu tři vozy, na 11. kolej 
pět vozů, na koleji 3a bylo možné odsta
vit 8 vozů. Proto se tam plné a vyložené 
vagony musely po 12 hodinách přesta
vovat, buď pravidelnou obsluhou, ane
bo mimořádným vlakem dovážejícím 
vozy Uacs/Raj. Podle Krpálka se na vy
kládku vozů po dohodě částečně využí
vala i plocha firmy  A.S.A. Maximálně 
šlo ve Zruči nad Sázavou odstavit 40 vo
zů s tím, že řidiči s autocisternami byli 
schopni vyložit dvaadvacet vozů. Ostat
ních 18 vozů bylo odstaveno bez možnos
ti přístupu autocisteren – tyto vozy však 
tvořily důležitou zálohu pro doplňová
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ŽelezniČní vůz řady Falls
čtyřnápravový výsypný vůz zvláštní stavby s pneumatickým ovládáním vý-
sypných klapek. je určen pro přepravu volně ložených sypkých substrátů.
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Je to tak trošku nekončící příběh sta
rý stejně jako dráha sama. Péče o vo
zidla je neméně důležitá jako jejich 

     provozování a bez armády zámeční
ků, motorářů, brzdařů, elektroniků 
a dalších profesí by nevyjel ani jeden 
vlak. Jen se o nich nemluví tak často, 
jako o strojvedoucích nebo vlakových 
četách, zůstávají tak trošku ve stínu 
správkárenských hal a rotund. A je to 
velká škoda, protože svět těchto „dráž
ních doktorů“ je neméně fascinující. 
Pokusíme se vám proto pootevřít vrata 
do dep kolejových vozidel a pochopit, 
jak náročná je péče o největší vozidlový 
park v zemi.

ten dělá to a ten zas tohle. 
a všichni regiopantery
Centrem dění je pět dep kolejových vo
zidel (DKV Plzeň, Praha, Česká Třebo
vá, Olomouc, Brno), respektive jejich 
provozní jednotky. Principiálně se péče 
o vozidla v jednotlivých depech neliší, 
specializace na konkrétní typy oprav 
nebo řad však každé z nich trošku odli
šuje. Logickým aspektem určujícím vy
hranění opravárenských kapacit je po
loha na síti vzhledem k napájecí sou
stavě a také dislokace jednotlivých řad 
vozidel. Zatímco brněnské DKV je spe
cializováno na střídavé stroje, v DKV 
Olomouc a Praha se zaměřují zejména 
na stejnosměrné. „Dvousystémové“ je 
zase DKV Plzeň, českotřebovští se věnu
jí vedle svých stejnosměrných lokomo
tiv hojně také motorové trakci. Druho
vá a typová vyhraněnost se samozřej
mě výrazně překrývá a našli bychom 
celou řadu příkladů. Jedním z nich jsou 
například elektrické jednotky Regio
Panter. Ve stejnosměrné nebo dvousys
témové verzi jsou dislokovány ve všech 
pěti depech. Tyto nové vlaky jsou buď 
ještě v záruce, nebo jim garance právě 
končí. Vlastními silami je udržuje již 
většina dep, včetně periodických pro
hlídek všech rozsahů. Výrobce zajišťuje 
pouze opravy garančních závad v rámci 
smluvních ujednání. 

Malé opravy „doma“,  
velký servis externě
Co všechno musí stroje podstoupit, aby 
byly v kondici, a jak často? Základním 
ukazatelem, od kterého se odvíjí har

Strojvedoucí odstaví vozidlo v depu a strojmistrovi předá knihu oprav. Pro 
něj směna končí. Na scénu teď vstupují správkaři a technici, o každou 
soupravu je totiž potřeba se náležitě postarat. Rozsah opravárenství 
národního dopravce asi nejlépe dokumentuje právě počet provozovaných 
vozidel. Je jich přes tři a půl tisíce. To jsou stovky lidí po celé republice, 
roztáčející dnem i nocí soukolí údržby a oprav, a také stovky milionů korun, 
které udržení mamutího parku v provozu ročně stojí. 

monogram údržby, je kilometrický pro
běh. Podobně jako plán servisních pro
hlídek u auta je sledován „nájezd“ kaž
dé lokomotivy, vozu nebo jednotky 
a v přesně daných intervalech (ty se liší 
řadou) je provedena plánovaná údržba. 
Rozsáhlejší úkony, jako jsou například 
vyvazovací nebo hlavní opravy, provádí 
buď dceřiná společnost DPOV, externí 
opravci, případně přímo výrobní závody 
(např. vyvazovací opravy řady 380 zajiš
ťuje Pars Nova). Jednotlivá DKV se zabý
vají periodickou údržbou do stupně ma
lé prohlídky (u vozů do velké prohlídky) 
a neplánovanými opravami. Jejich 
vznik je z rozmanitých důvodů, avšak 
stále větší podíl neplánovaných oprav je 
zaviněn následky střetů a častějšími 
prudkými klimatickými změnami, ja
ko jsou například bouřky či průtrže 
mračen. Je nasnadě, že i přes veškerou 

péči zejména starší vozidla (nebo na
opak zcela nová vlivem dětských nemo
cí) vykazují větší procento poruchovosti 
a jejich opravy se musí řešit vlastními 
kapacitami co možná nejrychleji.

Oproti dřívějším dobám se mění 
i kompetence a zastupitelnost jednotli
vých opravárenských profesí. Zatímco 

v minulosti byli k dispozici zaměst
nanci, kteří se věnovali jen elektric
ké nebo naopak motorové trakci, 
dnes je většina dělníků „univerzál
ních“. Výjimky ale existují. Například 
sofistikované opravy řídicích jednotek 
a počítačových systémů ve vozidlech pro
vádějí elektronici. Tito zaměstnanci jsou 
rozděleni do všech směn, takže jsou 
schopni reagovat na požadavky provozu 
zpravidla 24 hodin denně. 

Na každém vozidle je vedena kniha 
oprav. Sem strojvedoucí zapisují poža

davky na potřebné opravy, případně 
popisují konkrétní projevy závad. 
Knihu oprav odevzdá po ukončení 
směny v domovském depu strojvedou
cí strojmistrovi, který následně sepí
še servisní hlášení, jež předá odpo
vědnému mistrovi. Ten rozdělí servis
ní úkony jednotlivým specialistům. 
Důležitý je samozřejmě také přístup 
k jednotlivým konstrukčním celkům. 
Například vozidla elektrické trakce 
jsou proto přistavována k prohlížecí 
lávce, ze které se kontrolují kompo
nenty elektrické výzbroje na střeše vo
zidla, např. sběrače, hlavní vypínač 
nebo izolátory. Následuje prohlídka 
a údržba strojovny. Pozornosti údržby 
neunikne ani pojezd, jeho kontrola se 
provádí z prohlížecího kanálu.

dkv ČeskÁ třeBovÁ 
provozní jednotky:

Česká Třebová, Trutnov, Liberec, 
Pardubice

nejpočetnější řady:

163, 814, 843, 854, 810 

nejmodernější vozidla:

440, Bfhpvee295, 840/841, 844

zajímavosti:

  10 českotřebovských strojů řady 163 
je pronajato (2012–2016) polské spo-
lečnosti Przewozy Regionalne v To-
runi. Nájemce provádí jen nižší stup-
ně údržby a drobné neplánované 
opravy. Vyšší stupně údržby a roz-
sáhlejší opravy zajišťuje DKV Česká 
Třebová. Lokomotivy jsou v rámci 
pravidelných oběhů na tyto činnosti 
přistavovány do České Třebové, ně-
které opravy ale provádějí českotře-
bovští zaměstnanci přímo v Toruni. 

  Pro ČD Cargo provádí DKV Česká Tře-
bová ročně čtyři periodické vyvazo-
vací opravy u lokomotiv řady 130 
a dále u nákladních vozů řad Es, Eas, 
falls, Tams a faccs.

  Donedávna se českotřebovští opra-
váři potýkali na řadě 163 s nepříjem-
nými přeskoky na trakčních moto-
rech. Problém byl vyřešen novými 
uhlíkovými kartáči a výměnou vzdu-
chových filtrů. Kontrola trakčních 
motorů řady 163 probíhá po ujetí  
10 tisíc kilometrů.
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 vozidlový park Čd  
– provozní stav
◆   Elektrické lokomotivy: 320

◆   Elektrické jednotky: 264

◆   Motorové lokomotivy: 214

◆   Motorové vozy a jednotky: 702

◆   Osobní vozy (včetně řídicích): 2 181
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základní údržba  
zabere dvě hodiny
Nejčastějším periodickým zásahem 
je takzvané provozní ošetření sklá
dající se z prohlídky stroje a jeho 
součástí dle stanoveného rozsahu. 
Prohlídka by měla být dokončena 
do 120 minut. Provádí se několi
krát za měsíc v závislosti na trak
ci, konstrukci a kilometrickém 
výkonu vozidla. Jde o elementár
ní úkony, ke kterým patří kontro

la a doplnění provozních kapalin 
a maziv, míry opotřebení, doplnění 

chybějících komponentů, stav sběra
čů proudu, smykadel, brzdového oblo
žení a dalších součástí. Poté, co vozidlo 
opustí zámečníci, elektrikáři, elektro
nici a další specialisté, přichází chvíle 
na „generální úklid“. Zaměstnanci ex

terní firmy vyčistí okna i stanoviště 
strojvedoucího, v myčce dochází k očis
tě vozidlové skříně. Rozsah čištění se 
liší při provozním ošetření a periodic
ké prohlídce.

trakční motory –  
srdce hnacích vozidel
U trakčních motorů se v rámci provoz
ního ošetření a malých prohlídek kont
rolují především vizuálně komutátory 
a podle náplně a potřeby se změří izo
lační stav a zkontroluje se stav vinutí 
cívek. Při závadě se motor musí „vyvá
zat“ a odeslat k opravě, kterou zajistí 
specializované pracoviště v DPOV nebo 
externí opravce. U vznětových spalova
cích motorů se kontroluje při nejnižším 
stupni prohlídky například jeho chod 
a těsnost, tlak oleje či výfukové potru
bí. Při takzvané „malé prohlídce“ se 
provádí zevrubnější kontrola včetně se
řizování a nastavení vůlí ventilů, jejich 
seřízení jakožto i seřízení trysek pali
vového čerpadla, které rozstřikují pali
vo do spalovacího prostoru motoru. 
Provádí se i výměna všech filtrů a větši
nou i výměna olejové náplně motoru.

atakujících 40 stupňů Celsia nezvládají 
výkonově pokrýt, přehřívají se, což zna
mená častější výpadky nebo nefunkč
nost. Klimatizační systémy některých 
vozidel proto procházejí změnami.

Například motorové jednotky řady 
844 RegioShark, měly problémy s kli
matizací a topením v místě měchu spo
jení obou článků jednotek, kde byl vý
razný rozdíl teplot oproti jiným mís
tům. Proto se provedly úpravy na vzdu
chových kanálech v interiéru jednotky 
tak, aby systém nebyl přetěžován. 

Důležitý je také stav zdrojové sousta
vy centrálního zdroje energie. Záleží 
i na stavu samotných motorů kompre

soru – stačí porucha na jednom a chla
zení je nedostatečné. Údržbáři mají 
práci i s vozy řady Bmz232, kde klimati
zují jen samotné oddíly a problémy způ
sobují ovládací klapky v každém oddíle, 
které se vlivem stáří nepřestavují. Sys
tém vypadává i v místech změny napě
ťových systémů ze 3 na 25 kV a naopak.

Situaci s klimatizacemi nepřispívají 
ani rozdíly mezi jednotlivými typy 
a výrobci. Řídicí vozy řady Bfhpvee295 
mají prostor klimatizace stanoviště ře
šen jednotkou od jiného výrobce než 
prostor pro cestující, což se projevuje 
negativně při plnění systémů rozdíl
ným chladivem. Martin harÁk

dkv Brno
provozní jednotky:

Brno-Maloměřice, Brno-Horní Heršpice, 
Veselí nad Moravou, Havlíčkův Brod

nejpočetnější řady:

242, 362/3, 560, 810, 814, 842, 854

nejmodernější vozidla:

640/650, 750.7, 841, Bfhpvee295

zajímavosti:

  K nejspolehlivějším patří řada 841 
(udržována v PJ Havlíčkův Brod).  

dkv praha
provozní jednotky:

ONJ, Praha-Vršovice,  
Praha-Libeň, Děčín

nejpočetnější řady:  

380, 471, 810, 814  

nejmodernější vozidla: 

380, 680, 471, 440, 844, Bfhpvee295

zajímavosti:

  Provozuje a udržuje Pendolina a railjety 
a také největší flotilu jednotek CityElefant.

dkv oloMouC
provozní jednotky:

Bohumín, Olomouc, Valašské Meziříčí

nejpočetnější řady:

151, 460, 754, 810, 814, 843 

nejmodernější vozidla: 

471, 640, 750.7, 844, Bfhpvee295

zajímavosti:

  V PJ Bohumín se dílem ošetřují Pendo-
lina řady 680. Jde o nepravidelnou 
údržbu podle požadavků domovské-
ho depa v Praze.

  V Olomouci se zabývají i jednou speci-
fickou činností – opravami podvozků 
osobních vozů nejen typu Görlitz, 
nově také typu GP 200.

dkv plzeň
provozní jednotky: 

Plzeň, České Budějovice, Rakovník  

nejpočetnější řady:  

242, 362/363, 754, 810, 814 

nejmodernější vozidla: 

650, 844, 750.7, 844, Bfhpvee295

zajímavosti:

  Opravuje motorové jednotky 
RegioShark od firmy PESA pro  
Plzeňský, Karlovarský a Ústecký 
kraj. V Plzni je také základna, 
kde se provádějí vyvazovací 
opravy motorů. 

 Pozn: stav k 31. 7. 2015

externě:
◆ Vyvazovací oprava (Vy)
◆   Hlavní oprava (H)

Pozn.: U elektrické trakce se u zkratek 
používá předsunuté písmeno E, u mo-
torové M, u osobních a přípojných 
vozů P. 

klimatizace: údržbářův očistec
České dráhy do svého parku v podstatě 
již nezařazují vozidla bez klimatizace. 
Tepelnou pohodu cestujících se i v le
tošním extrémně horkém létu snaží 
udržet odborníci ve všech depech. A ne
ní to úplně jednoduché, musí se měnit 
filtrační vložky, čistit prostor klimati
zační jednotky, kontrolovat těsnost 
chladicího okruhu, kompresoru a také 
odvodu kondenzátu. Kromě pracnosti 
údržby je dalším aspektem určujícím 
jejich spolehlivost teplota, při které vy
konávají svou činnost. Naprostá většina 
z nich je totiž určena pro zdejší mírné 
pásmo a chlazení při vnějších teplotách 

stupně údržby  
a oprav
dkv:
◆   Bezpečnostní prohlídka (Bp)

◆   Provozní ošetření (O) 

◆   Malá periodická prohlídka (M)

◆   Velká periodická prohlídka (V).

příklad harmonogramu 
údržby řady 843:

  Provozní ošetření (M 0): 
každých 1 200 km

  Periodická prohlídka (M M): 
každých 14 000 km

  Vyvazovací oprava (M Vy): 
každých 240 000 km
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červená. Pro neukázněné ale spíše sig-
nál k tomu, aby rychle vjeli na přejezd. 

Cílem není podle 
policistů „honička 
zločince“, ale jasný 
signál, že o nevhodném 
chování na železničním 
přejezdu díky kamerám 
vědí. kdo bude porušovat 
zákaz, trest ho nemine. 

z e l e n Á  u l i C e  –  i n F o r M a C e  n e J e n  p r o  s t r o J v e d o u C í

Na PRaŽSké ODStavNé NáDRaŽí  
uŽ MůŽeMe jeZDIt RyChlejI
V jednom z minulých čísel Železničáře jsme vás 
informovali o požadavku národního dopravce na 
zvýšení rychlosti ze 40 na 50 km/h při jízdě mezi 
stanicemi PrahaVršovice a Odstavné nádraží Pra
hajih, obvod odjezdové nádraží kolem návěstidla 
Sc3 v dopravně Praha Vršovice seřaďovací nádraží. 
Návěstidlo Sc3 platí pro jízdy ze třetí staniční kole
je na staniční koleje č. 3b, 5, 7, 9 a 11. Geometrické 
parametry staniční koleje č. 7 ale neumožňují jíz
du větší rychlostí než 40 km/h, proto není možné 
umístit indikátorovou tabulku s číslicí „5“ na ná
věstidlo Sc3. Obrátili jsme se na správce infrastruk
tury s žádostí o umístění rychlostníku 40 km/h 
před kolej č. 7. Díky tomu by mohla být indikátoro
vá tabulka „5“ na návěstidlo dosazena, a vlaky by 
tak mohly využít rychlost 50 km/h směrem na 
všechny ostatní koleje. Zaměstnanci Správy sdělo
vací a zabezpečovací techniky a Správy tratí Praha 
Obl. ředitelství Praha zajistili osazení rychlostníku 
40 km/h i změnu závěrové tabulky a dne 5. 8. 2015 
osadili indikátorovou tabulku s číslicí „5“. 

PRObléMOvé NávěStIDlO 
v ŘeteNICíCh bylO vyMěNěNO
V minulé Zelené ulici jsme psali o provozním pro
blému, s nímž se potýkají strojvedoucí vlaků ve sta
nici Řetenice. Obdrželi jsme totiž několik hlášení 
strojvedoucích, ve kterých upozorňují na špatnou 
viditelnost odjezdového návěstidla L5 v železniční 
stanici Řetenice směrem na Úpořiny. Po zastave
ní u nástupiště na páté koleji není ve dne  vidět ná
věst „Stůj“ na návěstidle S5 a jen velice slabě jsou 
vidět ostatní návěsti tohoto návěstidla. Ve výhle
du jsou prvky trakčního vedení a zřejmě jde i o men
ší svítivost červeného světla. Vlak vždy vjíždí na 
návěst „Rychlost 40km/h a výstraha“. Zaměstnan
ci správce infrastruktury, konkrétně Správy sdě
lovací a zabezpečovací techniky OŘ Ústí nad La
bem, situaci prověřili a zjistili, že návěstidlo L5 
patří mezi starší návěstidla typu SSSR, u něhož 
nelze nasměrovat optika jednotlivých světel, což 
by zajistilo lepší viditelnost. Bylo proto nahrazeno 
novým (typ AŽD 71), které má lepší svítivost a lze 
u něj nasměrovat optika jednotlivých světel. Nyní 
jsou návěsti dobře viditelné i od nástupiště.

OPRavu PŘeDvěStI DO byŠIC  
blOkuje SklIZeň
Obdrželi jsme hlášení strojvedoucího DKV Praha 
pana Mareše na nefunkčnost samostatné před
věsti PřL vjezdového návěstidla L stanice Byšice 
(při jízdě od Všetat). Předvěst je kryta přenosným 
návěstidlem s návěstí Výstraha, takže strojvedou
cí musí snižovat rychlost jízdy k vjezdovému ná
věstidlu, na kterém očekává návěst zakazující jíz
du.  Tento neuspokojivý stav trvá již několik mě
síců. Mezi předvěstí PřL a vjezdovým návěstidlem 
L je traťová kolej v přímém směru, ovšem vegeta
ce rostoucí vpravo vedle koleje znemožňuje při mí
jení předvěsti spatřit návěstní znak na vjezdovém 
návěstidle. Zaměstnanci správce infrastruktury 
uvedli, že předvěst PřL musela být vypnuta kvůli 
vadnému kabelu. Vzhledem k tomu, že kabel pro
chází přes pozemek soukromého zemědělce, s nímž 
se nepodařilo dohodnout, se oprava neuskutečni
la. Provedena bude po sklizni v nejbližších dnech. 
Odstraněna byla vegetace mezi předvěstí a vjezdo
vým návěstidlem, aby byl návěstní znak vjezdové
ho návěstidla viditelný již při míjení předvěsti.

StaRý SOFtwaRe uváDí NaDbytečNé 
INFORMaCe v ROZkaZeCh
Strojvedoucí Depa kolejových vozidel Brno, provoz
ního pracoviště Břeclav se na nás obrátili s hláše
ním, ve kterém poukazují na fakt, že ve všeobec
ných rozkazech pro úsek Praha hl. n. – Česká Třebo
vá vydávaných ve stanici Praha hl. n. jsou uvedeny 
pomalé jízdy v Kolíně, ačkoliv přes tyto pomalé jíz
dy mohou jet pouze vlaky ze směru od Nymburka. 
Konkrétně se jedná o pomalé jízdy 50 km/h na 112h. 
a 114h. koleji, které se nacházejí až u vlečky TPCA, 
stále však patří do obvodu stanice Kolín. V rozkazech 
vydávaných ve stanici Česká Třebová tyto pomalé 
jízdy uvedeny nejsou, a strojvedoucí tak nemusí číst 
nadbytečné informace. Proto jsme se obrátili na 
Provozní obvod Praha hl. n., aby pomalé jízdy v Ko
líně uváděny nebyly. Návrh byl bohužel odmítnut 
se zdůvodněním, že pomalá jízda je určena zavádě
cí depeší ve stanici Kolín, proto jsou pomalé jízdy 
automaticky připojovány ke všem trasám, které do 
Kolína vedou. Nyní  se pracuje na novém softwaru, 
jež by měl umět rozlišit umístění pomalé jízdy v do
pravním bodu.  pavel rovenskÝ

novinka. Přímo u přejezdu se nachází speciální kamerový systém, který slouží železničářům i policistům.  

Kamerový systém vytváří specifický 
interní signál, který je určen pri
márně pro manažera infrastruktu

ry, tedy SŽDC. Po vzájemné domluvě ho 
mohou nyní sdílet i příslušníci Policie 
České republiky, kteří se online dosta
nou do zaznamenávaných dat. „Údaje 
z kamerového systému, který je v našem 
držení, poskytujeme policistům hlavně 
z důvodů prevence a zvýšení bezpečnosti 
na železničním přejezdu,“ vysvětluje 
vrchní inspektor SŽDC Miroslav Matuš. 
Podle něj chtějí online záznam z kame
rového systému společně s policisty nej
prve důkladně vyzkoušet, zjistit jeho 
případné slabiny a najít nejlepší tech

Vzhledem k tomu, že ve stanici navíc za
stavují jihomoravské integrované spoje 
Českých drah, zvyšuje se procento ne
ukázněných chodců o takzvané „dobíha
če“ vlaků,“ dodává Matuš. 

výchovná policejní prevence
Policisté mohou u takových rizikových 
přejezdů v budoucnu hlídkovat na vzdá
lenějším místě a současně být připoje
ni pomocí výpočetní techniky na kame
ru a dohlížet na dodržování správného 
chování účastníků silničního provozu. 
V případě jeho porušení mohou být na 
místě činu třeba během několika desí
tek vteřin a řidiče nebo chodce okamži
tě usvědčit z jeho nesprávného chování. 
Cílem není podle policistů „honička zlo
čince“, ale jasný signál, že o nevhodném 
chování na železničním přejezdu díky 
kamerám vědí. Kdo bude porušovat zá
kaz, bude potrestán. 

„RájcemJestřebí projíždějí vlaky dál
kové dopravy až 140kilometrovou rych
lostí, což má v případě srážky s člově
kem nebo silničním vozidlem zpravidla 
fatální následky. Takový střet málokdo 
přežije. Zejména dospělí lidé musí jasně 
vnímat, že porušováním dávají nevhod
ný příklad svým dětem," vysvětluje plu
kovník Jindřich Rybka z Policie České 
republiky. Napomenutí nebo pokuta je 
podle něj výchovný prostředek, který se 
mužům zákona už několikrát velice dob
ře osvědčil. „Je to stokrát lepší, než když 
dojde na železničním přejezdu ke zraně
ní, či usmrcení projíždějícím vlakem. Do 
budoucna navíc připravujeme společně 
se Správou železniční dopravní cesty no
vé mobilní kamery, které budeme moci 
umísťovat operativně na přejezdy s čas
tým výskytem porušování předpisů,“ do
dává Jindřich Rybka.  Martin harÁk

nické řešení. „Chceme přispět především 
k prevenci nebezpečných situací tím, že 
se široká veřejnost medializací tohoto 
projektu dozví o rizicích spojených s ne
bezpečným chováním na železničních 
přejezdech. A navíc fakt, že je železnič
ní přejezd průběžně monitorován poli
cejními hlídkami, určitě přispěje k vět
ší kázni řidičů a chodců,“ říká Matuš.   

nejhorší jsou „dobíhači“
Vzhledem k vysoké frekvenci železnič
ní dopravy na prvním železničním tran
zitním koridoru, který RájcemJestřebí 
prochází, je pravděpodobná větší čet
nost konfliktů než na leckteré regionál

to je ona. kamera umístěná v železnič-
ní stanici Rájec-jestřebí. 

Na frekventovaném železničním přejezdu ve stanici Rájec-Jestřebí na jižní Moravě se 
od minulého roku postupně zkouší nový kamerový systém. Je sice „jen“ bezpečnostním 
doplňkem, ale má svoji nezastupitelnou roli při identifikaci nehod či přestupků všech 
účastníků silničního provozu. Takových přejezdů s kamerami je sice v tuzemsku celá 
řada, ale z rájeckého, jako úplně prvního v České republice, může data využívat nejen 
správce železniční infrastruktury, ale současně také policie.

ní dráze s malým provozem. Rájec je na
víc specifický tím, že má železniční pře
jezd na vjezdu do stanice a současně roz
děluje město na dvě části. 

„Tamní stanicí denně projíždí desít
ky rychlíků, regionálních příměstských 
jednotek, ale i spoje vyšší kvality jako 
EuroCity nebo railjet a samozřejmě ce
lá řada nákladních vlaků. Kvůli tomu 
je pochopitelně po část dne železniční 
přejezd ve výstraze „závory dole“, což 
může leckoho z nervózních, netrpěli
vých nebo neukázněných řidičů, cyklis
tů či chodců lákat k přejíždění či pře
cházení železniční trati ve chvíli, kdy 
se to nesmí, což je životu nebezpečné. 
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Na přejezdu v Rájci-Jestřebí
zkoušejí kamerové sdílení
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ozubnicová železnice  
jezdí od června častěji
Pozitivní novinkou se 14. června stalo 
posílení provozu na Tatranských elek
trických železnicích (TEŽ). V první řadě 
přibyly čtyři páry vlaků na ozubnicové 
železnici Štrba – Štrbské pleso a dva páry 
tatranské „električky“ na trase Poprad 
Tatry – Starý Smokovec – Štrbské pleso. 
Nové vlakové spoje, na které finančně 
přispěly i tatranské organizace cestovní
ho ruchu, jsou v provozu každý den bě
hem letní turistické sezony. V dálkové 
dopravě se například již od poloviny květ
na nasadily nové bistro vozy na vybra
ných rychlících na trase Bratislava – Zvo
len – Košice a zároveň dvou spěšných vla
cích Žilina – Zvolen.

Z podnětu slovenské vlády byly od 17. 
listopadu loňského roku zavedeny bez
platné přepravy pro vybrané skupiny 
obyvatel. Jde nejen o všechny seniory ve 
věku nad 62 let, ale i žáky a studenty do 
26 let či všechny občany, kteří pobírají 
nějakou formu důchodu do 62. roku ži
vota. Ti všichni tvoří v samotných pře
pravách velký objem cestujících. Na zá
kladě objednávky státu zvýšila Železnič
ní společnost Slovensko kapacitu vlaků, 
a navíc přibyly v jízdním řádu 2015 no
vé spoje. „Firma zavedla více než sto no
vých vlaků, což je meziročně navýšení 
o pět procent. Zcela nevyhnutelné bylo 

Na Slovensku zuří cenová válka, 
dopravce zrušil několik spojů

Železnice Slovenské republiky (ZSSK) se nyní potýkají s řadou problémů, z nichž některé dobře známe i z českého prostředí.  
Slováci se dostali do cenové války s privátním dopravcem, který začal jezdit na lince Bratislava – Košice, respektive Praha – Košice, 
a v polovině dubna už kvůli tomu zrušili řadu spojů InterCity mezi slovenskou metropolí a Košicemi. ZSSK navíc musí na základě 
smlouvy s ministerstvem dopravy od loňského roku zabezpečovat bezplatné přepravy pro velké skupiny cestujících, což 
znamenalo nárůst nejen spojů, ale i provozního personálu.

konkurenČní BoJ. Slovenský národní dopravce doplácí na cenovou politiku soupeře, soukromé firmy Regiojet. Navíc musí ze zákona zajišťovat bezplatné přepravy, což znamenalo i růst nákladů. fOTO autor (2x)

Škrty. Ztrátovost vlaků InterCity se podařilo snížit ze tří milonů eur na polovinu. 
ZSSk i tak snížily jejich počet na trase z bratislavy do košic týdně z 41 na 25 spojů. 

MaĎaRSkO

dopravce prodává 
nadbytečné vozy
Smíšená maďarsko-rakouská železniční 
společnost GYSEV/Raaberbahn se roz-
hodla zbavit svých nadbytečných osob-
ních vozů německé provenience. GYSEV 
prodává celkem 26 vozů, z toho 24 jsou 
takzvané „halberstadské“ řady ABy, Aby 
a By – tedy vozidla jak první, tak druhé 
a i první a druhé třídy. Do Maďarska se 
tyto vozy dostaly z německého Halbers-
tadtu na začátku druhého tisíciletí. Kro-
mě toho firma GYSEV v současnosti pro-
dává i dva vozy řady Bbd, které pochá-
zejí ze 70. let minulého století. Jeden kus 
společnost nabízí za 20 milionů forintů, 
což je přibližně 1,8 milionů korun.  (gak)

DáNSkO

alstom dodá 13 nových 
jednotek Coradia lint 
Nadnárodní společnost Alston a dánský 
regionální dopravce Nordjyske Jernbane 
uzavřely kontrakt na dodávku 13 dvou-
dílných motorových jednotek Coradia 
Lint v hodnotě 45 milionů eur. Vlaky bu-
dou jezdit na severu Jutského poloostro-
va. Dvoudílná jednotka s rychlostí až 
140 km/h přepraví až 125 sedících a 135 
stojících cestujících. Jednotky jsou níz-
kopodlažní, klimatizované a nabízejí 
také prostor pro vozíčkáře, kočárky 
a jízdní kola. Výrobou je pověřen němec-
ký závod Alstom v Salzgitteru. Alstom 
už dodal různým dopravcům v Dánsku 
stovku jednotek Coradia Lint.  (peŠŤ) 

NěMeCkO

slavnostní otevření 
vrt lipsko – erfurt
Organizátoři slavnostního otevření 
nové vysokorychlostní trati z Lipska, re-
spektive z Halle do Erfurtu už mají hoto-
vý scénář akce. Vše podstatné se ode-
hraje 9. prosince. Z hlavních nádraží 
v Lipsku a Halle vyjedou protokolární 
jednotky ICE se všemi pozvanými hosty. 
Oba vlaky by se měly setkat na křížení 
tratí na mostě Saale-Elster. Odtud by se 
měla uskutečnit jejich souběžná jízda až 
do hlavního nádraží v Erfurtu, kde se 
uskuteční slavnostní akt posvěcení trati 
včetně oficiálních projevů. Pravidelný 
provoz na této nové VRTky by měl být 
zahájen 13. prosince 2015.  (sh)

ŠvýCaRSkO

Čtyři nové jednotky  
pro Jungfraubahn
Společnost Jungfraubahn (JB) objednala 
pro trať Kleine Scheidegg – Jungfrauj-
och čtyři třídílné jednotky řady Bhe 4/8 
219-222 u firmy Stadler. Dodávky by se 
měly uskutečnit ve druhém čtvrtletí 
příštího roku. Nahradí soupravy BDhe 
2/4. Další vozy BDhe 4/8 211-218 by měly 
být modernizovány a to nejpozději do 
roku 2017. Dosahovat mají vyšší rychlos-
ti, což přispěje ke zkrácení oběhu ze dvou 
na 1,5 hodiny. Společnost letos postup-
ně nasazuje i nové panoramatické jed-
notky na Wengernalpbahn. Skupina JB 
loni dosáhla rekordních hospodářských 
výsledků, její zisk činil 30,4 mil. CHf.  (sh)

ŠPaNělSkO

do Barcelony jezdí 
autobus snCF
Před několika lety byl ukončen provoz 
nočních spojů mezi francouzskou met-
ropolí Paříží a Španělskem kvůli stále 
klesajícímu zájmu cestujících. Letos po-
čátkem února francouzský národní do-
pravce SNCf opět nabízí noční spojení 
z Paříže do Barcelony. Ne však vlakem, 
ale autobusem. Nový spoj má více zastá-
vek a jeho cesta trvá podle aktuálního 
jízdního řádu 15 hodin. Jízdenka stojí od 
29 do 59 eur. Cesta rychlovlaku TGV trvá 
z Paříže do Barcelony přibližně 6,5 hodi-
ny a denně jezdí dva páry spojů. Pouze 
v letním období se jejich nabídka dočas-
ně zvýšila na tři až čtyř páry vlaků.  (sh)

krÁtCe

přijetí 114 nových provozních zaměst
nanců,“ potvrzuje tisková mluvčí. Do
dává, že důsledkem bezplatných pře
prav je velký nárůst cestujících. Jen za 
první čtvrtletí letošního roku se jejich 
počet v meziročním kontextu zvýšil 
o šestnáct procent. 

Bezplatnou přepravu hradí stát
Aby se ZSSK vyhnula nekontrolovanému 
nárůstu zájemců o cestování po železni
ci, musí si občané s nárokem na bezplat
nou přepravu obstarat „v pokladně“ jíz
denku, byť bezplatnou, a navíc proká
zat, že na ni mají nárok. V některých dál
kových vlacích na Slovensku je dokonce 
počet bezplatných jízdenek limitovaný. 
Pokud se počet bezplatných míst vyčer
pá, má kterýkoli z cestujících možnost 
let vlakem za běžnou cenu. Aby se pokud 
možno nepřeplňovaly vybrané regionál
ní spoje, vydává ZSSK na konkrétní vlaky 
pouze omezený počet bezplatných jízde
nek. „Přepravu zdarma naše společnost 
zavedla na základě rozhodnutí státu ja
ko stoprocentního akcionáře. Vztahuje 
se na vlaky, které si objednává a dotuje 
slovenské ministerstvo dopravy, jež naší 
společnosti navýšilo úhradu na doprav
ní výkony o 12 milionů eur. Jde praktic
ky o všechny vlaky s výjimkou spojů In
terCity,“ dodává Jana Morháčová. 
 Martin harÁk

Z měna jízdního řádu 14. června se 
na sousedním Slovensku dotkla 
několika desítek vlaků osobní do

pravy z celkového počtu 1600 spojů. 
V předstihu před těmito změnami spo
lečnost ZSSK snížila již od 15. dubna po
čet týdenní vlaků kategorie InterCity 
na trase Bratislava – Žilina – Košice ze 
41 na 25 spojů. „Je to bohužel důsledek 
nerovné cenové války se soukromou 
společností Regiojet, která z našeho po
hledu tlačí oba dopravce do vysokých 
ztrát. Ty jsou ze strany slovenského ná
rodního dopravce zároveň ztrátami da
ňových poplatníků. Proto se je snažíme 
snižovat a nevytvářet další,“ vysvětluje 
tisková mluvčí ZSSK Jana Morháčová. 
„V posledních letech se podařilo ztráto
vost vlaků kategorie InterCity, které pro
vozujeme na vlastní obchodní riziko, 
snížit ze tří milionů eur v roce 2012 na 
zhruba 1,3 milionů eur v loňském roce. 
Protože nechceme generovat další fi
nanční propad, některé vlaky jsme pro
stě museli zrušit. Je nám to líto, ale bo
hužel taková je realita,“ dodává.

ruší se neosvědčené spoje
I přes tuto negativní novinku má Želez
niční společnost Slovensko nakročeno 
k dalšímu zlepšování svého servisu. Na
příklad od poloviny dubna byla zavede
na možnost bezplatného parkování pro 

cestující v Žilině v 1. třídě a třídě 1 plus 
u vlaků kategorie InterCity. Podobnou 
možnost mají i cestující ve východoslo
venské metropoli a ZSSK plánuje tuto 
službu rozšířit i do dalších slovenských 
měst na trase vlaků IC. Podle tiskového 
oddělení ZSSK se v polovině června mír
ně navýšily výkony v regionální želez
niční dopravě, které budou uhrazeny 
z rezervy v objednávce výkonů od sloven
ského Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálního rozvoje. „Malá část ob

jednávky se totiž nepromítla do jízdní
ho řádu z toho důvodu, aby mohla být 
použita až po vyhodnocení zájmu cestu
jících podle momentální potřeby v prů
běhu letošního roku. Červnová úprava 
mimo jiné dolaďuje změny zavedené v zá
věru loňského roku v souvislosti s bez
platnou přepravou. Posilujeme dopravu 
jen tam, kde je to žádoucí a odůvodnitel
né, a naopak rušíme spoje, které se pár 
měsíců po jejich zavedení neosvědčily,“ 
říká Jana Morháčová.



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

Vlakový zájezd na OKTOBERFEST v Mnichově  
ZVLÁŠTNÍ NABÍDKA  

Termín: 23. 9.–25. 9. 2015, cena  4 620 Kč/os

Cena zahrnuje: zpáteční  jízdné včetně lehátka, 1x snídani, vstupenku s mís-
tenkou na Oktoberfest, 2 litry piva, půlku gril. kuřete.

Odjezd a příjezd z/do Brna, ve vlaku neplatí žádné slevy. 

Německo

Turčianske Teplice – hotel Velká Fatra****  
Celoročně balíček Harmonie za 9 360 Kč

V ceně: plná penze, vstupní lékařské vyšetření, 2 procedury/den, 
vstup do bazénu a fitness, 3x3 hodiny vstup do akvaparku.

Pomorie – Slunečné pobřeží a Svatý Vlas
Termín: 6. 9.–17. 9. 2015, odlety z Prahy, cena s polopenzí od 6 100 Kč po do-
taci (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.

Slovensko

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

Penzion Aroma Botanika**** s polopenzí
● vlastní dopravou – 8 dní
Termín: 31. 8.–7. 9. za 4 500 Kč po dotaci a 7. 9.–14. 9. za 4 000 Kč po dotaci

● luxusním autobusem – 10 dní
Termín: 30. 8.–8. 9. za 5 000 Kč po dotaci a 6. 9.–15. 9. za 4 500 po dotaci

Rodinný penzion 50 m od pláže, všechny pokoje s balkonem a výhledem na 
moře, klimatizace v ceně.

Chorvatsko
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Přezdívkou Krokodýl se honosí hned několik lokomotiv, zpravidla charakterizovaných 
sníženou nebo zužující se kapotou představků připomínajících tlamu obřího plaza. 
Jméno znají ve Švýcarsku, Rakousku, u nás, nebo dokonce v Indii. Tím opravdovým 
a jediným Krokodýlem je stroj řady E 94. Letos tato německá kultovní „elektrika“ slaví 75 
let od vyrobení, ale pouze dvě desetiletí od vyřazení z pravidelného provozu v Rakousku. 

nezMar. Stroj 1020.018, vůbec první krokodýl e 94.001, jezdil až do konce března 1994 v depu villach. Dnes je z něj provozuschopný exponát.

pod alpaMi. Rakouského krokodýla 1020.007 s nákladním vlakem Ro-la, zachytil fotograf 
v brennerském průsmyku v roce 1992, v době, kdy strojům zbývalo již jen pár let provozu. 

Dobový snímek lokomotivy e 94.006 pochá-
zí z roku 1942.   fOTO wikipedia (3x)

Praha – Č. Třebová – SSSR. Některé lokomoti
vy E 94 byly v rámci válečné kořisti skutečně 
odvezeny až do SSSR a tam údajně použity i na 
„gulagové“ magistrále Kotlas – Vorkuta.

Mašiny budovaly oba režimy
Stroje E 94 úspěšně budovaly socialismus 
v NDR (jako řada 254) i kapitalismus v SRN (řa
da 194), kde vydržely až do konce 80. let. V Ra
kousku byly v roce 1953 přeznačeny z německé 
řady na nové schéma ÖBB na novou řadu 1020 
(celkem označeno 44 lokomotiv, další tři stro
je byly vyrobeny v roce 1953 v lokomotivce Flo
ridsdorf. A lákaly pod Alpy fanoušky z celého 
světa. Pro leckterého příznivce železnic z vý
chodního bloku byl po pádu železné opony „fo
tolov“ na Krokodýly jedním z prvních, které 
absolvovali. Stroje 1020 depa Villach obstará
valy přeshraniční přetahy do Slovinska a Itá
lie (ve Villachu do 31. 3. 1994 byla nasazena 
i vůbec první E 94.001, označená 1020.0186), 
innsbruckým patřily postrky a přípřeže ná
kladních vlaků na Brenner a Arlberg, z opač
né strany arlberskou dráhu zajišťovaly Kroko
dýly služebny Bludenz a to včetně postrků do
dnes jezdícího nočního vlaku Wiener Walzer. 
Dnem D se stal 1. 7. 1995, kdy vyřazením po
slední lokomotivy 1020.028 ÖBB skončil pra
videlný provoz této řady – po pětapadesáti le
tech. Ovšem netřeba zoufat, celá řada strojů 
se dochovala v muzejních sbírkách různých 
spolků a čas od času některý vyrazí i na trať. 
 Martin navrÁtil

BoX
Před dvaceti lety v Rakousku dosloužily 
i další unikátní elektrické lokomotivy. 
1. 8. 1995 byly vyřazeny poslední tři kusy 
1062.007, 10 a 12, zbývající spojnicové 
stroje ÖBB. Ještě tehdy sloužili ale další 
staří mohykáni ř. 1040, 1245 a 1063.

Prvních šest kusů E 94 bylo dodáno pro teh
dejší Německou říšskou dráhu (DR) do 
depa Innsbruck pro těžkou nákladní do

pravu na Brenner a přes Arlberg. A tady stojí za 
to zbystřit: Jde o jedinečný fenomén, kdy se 
provozní život některých Krokodýlů uzavřel 
právě tam, kde začal.

Coby KEL 2 (Kriegselektrolokomotive 2) byly 
u AEG (Allgemeine ElektrizitätsGesellschaft 
z Hennigsdorfu u Berlína) objednávány od lé
ta roku 1938 pro vedení těžkých nákladních 
vlaků na elektrifikovaných horských tratích. 
Vedle jmenovaných ramp okolo Innsbrucku 
se s nimi počítalo i pro postrkovou službu do 
Probstzelly (výtopna PressigRothenkirchen 
a Probstzella) či v okolí Ulmu. Z první série 
devadesáti lokomotiv, vyráběné od léta 1940, 
bylo přiděleno jedenáct lokomotiv (E 94.016 
– 19, 69 – 71 a 77 – 80) převážně pro uhelné vla
ky do Slezska na dolnoslezskou magistrálu 
Görlitz – Breslau (Zhořelec – Vratislav).

Před 20 lety Rakousko vyhubilo

poslední Krokodýly 

Slovo krokodýl pochází 
z řečtiny a doslova znamená 
„dlážděný červ", což má 
odkazovat na jeho tvrdé 
hřbetní destičky. už 
starověcí autoři používali 
označení Crocodylus 
niloticus, tedy doslova 
nilský dlážděný červ.

ler) bombardovala československé minister
stvo dopravy, že adresáti mají obratem sdělit, 
kde jest sedm sovětských(!) elektrolokomotiv 
trofejních (včetně E 94.017), které v září 1945 
přešly přechod Polubný – Dolní Grunt směr 

stroje dorazily i do Československa
A domácí příznivci lokomotiv vědí, že při ústu
pu okupantů na konci války se Krokodýly „do
plazily“ i do Česka, vesměs z Dolního Slezska 
sem byly zavlečeny i lokomotivy řady E 94, 
konkrétně v obvodu výtopny Trutnov E 94.078 
zabloudila do Pilníkova a E 94.074 byla dne 
30. 5. 1945 vykazována ve Svobodě n. Úpou (ve 
stavu depa byly nejméně do roku 1949). Dal
ší, známější, zůstaly v Kořenově. Kořenov
ská skupina byla po urgencích přepravena 
přes Podmokly do tehdejší sovětské okupač
ní zóny Německa. Informace o převozu šesti
ce elektrických lokomotiv z Polubného se jak
si zatoulaly, protože v květnu 1946 sovětská vo
jenská správa (SMAD) z Berlína telegramem 
přes čs. ministerstvo zahraničí (dr. Augentha
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Dopisy jsou redakčně  
upra veny a kráceny.

poŠta

uvítal bych článek 
o napájecí soustavě
Jako technicky založeného čtenáře 
vašeho čtrnáctideníku Železničář 
mě zajímají zejména témata bez-
prostředně se dotýkající provozně-
technických záležitostí. Poslední 
dobou se takové články v Železni-
čáři objevují častěji a jsou opravdu 
odborně velice dobře propracova-
né! To samozřejmě těší nejen mě, 
ale také hodně železničářů a příz-
nivců drah v celém mém okolí. 
Všichni si rádi články ve vašem ča-
sopise čtou. Nedávno jsem však 
zjistil, že mnoha lidem není úplně 
zcela jasné, proč a jaké systémy na-
pájení trolejového vedení se použí-
vají nejen u nás, ale v celé Evropě. 
Proto si myslím, že by to byl dobrý 
námět do některého čísla budoucí-
ho vydání vašeho časopisu. Vzhle-
dem k rozsáhlosti tématu bych se 
přimlouval za jeho umístění napří-
klad na prostřední dvoustranu. Do-
mnívám se, že by to uvítalo velké 
množství vašich čtenářů.
 zdeněk peŠek

Odpověď redakce: Předmětné proble-
matice jsme se věnovali na tematické 
dvoustraně čísla 4/2013 v článku s ná-
zvem Evropa pod měděnou pavučinou 
aneb souboj střídavého a stejnosměr-
ného proudu. Nicméně souhlasíme, že 
od té doby se odehrála spousta novi-
nek, např. postupné přepojování napá-
jecí sítě ŽSR z 3 kV na 25 kV 50 Hz, 
a proto se k tématu v tomto kontextu 
vrátíme ještě letos. Za námět samozřej-
mě děkujeme.

poděkování nejen 
za skvělou práci
Pátek 31. července letošního roku 
byl posledním pracovním dnem 
u společnosti České dráhy pro dvě 
ženy, jež zasvětily výraznou část 
svého profesního života problema-
tice osobní přepravy. Paní Dana 
Chromá a paní Ludmila Dvořáková 
odešly z firmy jako skutečné dámy 
ve svém oboru – oblasti školení 
a zkoušek, o čemž se dlouhodobě 
přesvědčovali mnozí kolegové dnes 
zařazení v organizační jednotce Zá-
kaznický personál. Jejich výklad ná-
ročné problematiky osobní přepra-
vy byl vždy velmi poutavý a styl 
jeho podání udržel pozornost po-
sluchačů po celou dobu. Pověstná 
mezi lidmi byla i jejich spravedlnost 
posuzování vědomostí při zkouš-
kách. Oběma milým ženám patří 
velké poděkování nejen za práci, 
ale i za jejich šarm a lidskost, s ja-
kou se mezi námi pohybovaly. Jmé-
nem celého úseku osobní přepravy 
přeji oběma hodně zdraví, štěstí 
a prostoru pro věnování se rodině 
i svým koníčkům. 
 MiChal ŠtěpÁn

když není klimatizace, 
poslouží Železničář

V letošním velmi horkém létě by 
strojvedoucí ocenili klimatizované 
stanoviště na všech strojích. Tem-
po vybavování starších lokomotiv 
klimatizačními jednotkami je ale 
pomalé. Co však bylo naprostou sa-
mozřejmostí již v minulém století, 
jsou rolety na oknech poskytující 
alespoň stín a také pocit soukromí 
na stanovišti. Na strojích řady 151 
dislokovaných v Depu kolejových 
vozidel Olomouc PJ Bohumín však 
na bočních oknech stále nejsou 
umístěny ani přes opakované ur-
gence strojvedoucích. Ti tak musí 
vedle náročné služby v extrémních 
teplotách letošního léta dát prů-
chod své vynalézavosti a vyrobit si 
rolety vlastní, aby alespoň částečně 
zmírnili dopadající sluneční paprsky 
do kabiny. Materiálu, který by mohl 
podobným způsobem posloužit, na 
lokomotivě samozřejmě není na-
zbyt, a proto se musí značně impro-
vizovat. K takovému účelu může 
výtečně posloužit i starší výtisk Že-
lezničáře z vysoce kvalitního papí-
ru. Pochopitelně až poté, co je vý-
tisk pozorně přečten, a to  do po-
sledního článku.
 pavel rovenskÝ

Má poněkud neobvyklé, nesourodé a pro mnohé trochu bizarní koníčky. 
Strojmistr a současně strojvedoucí Pavel Miklošek z brněnského Depa 
kolejových vozidel sbírá nejen fotoaparáty všeho druhu – staré i ty 
moderní, ale i vycpanou polní a lesní zvěř, kterou si hrdě vystavuje v domě 
v Ivanovicích na Hané. Kromě toho se příležitostně zabývá volnou 
a poloprofesionální fotografickou tvorbou a studiem regionálních dějin.

od nejmenšího Baby boxu  Zeiss až po Ko
dak Doublete, který fotil na svitkový film 
6  9 cm. Úžasné jsou i dvouoké zrcadlov
ky všech konstrukcí. Zkrátka staré foto
aparáty mě dodnes překvapují a okouzlu
jí,“ vyznává se ze své lásky.

vycpaná zvířata  
si vystavuje doma
U Miklošků najdeme také řadu nádher
ně vycpaných zvířat, kalousem ušatým 
počínaje a třeba hranostajem konče. 
Podle majitele jde většinou 
o přejetá zvířata, která na
šel podél trati. „Bylo mi lí
to, jak tato krásná zvěř 
proti své vůli dopadla, 
a tak jsem kdysi vymys
lel, že se pokusím z nich 

vytvořit malou rodinnou sbírku. Svým 
způsobem ukončila tuto činnost man
želka, která prohlásila, že zvířata už ne
ní kam umísťovat,“ usmívá se strojmis
tr. Většinu zvěře našel na trase Vyškov 
– Nezamyslice poměrně jednoduše. 
„Občas jsem při jízdě zahlédl ze stano
viště u trati sražené zvíře. Lehce jsem si 
zapamatoval nejbližší číslo trakčního 
sloupu a po příchodu domů jsem si pro 
zvíře dojel na kole nebo v zimě na běž
kách. Pochopitelně, že samotné vycpá
ní  exponátů jsem nechal na profesio
nálech, na to bych si opravdu netrouf
nul,“ vysvětluje Pavel Miklošek.

strojvedoucím je i bratr
Na železnici začal Pavel pracovat jako prv
ní z rodu Miklošků. Rodinná zahrada 
sousedila s přilehlou železniční tratí Pře
rov – Brno, takže se vlaky staly nedílnou 
součástí Pavlova dětství a mládí. Při roz
hodování, čím se bude v životě živit, si 
zvolil dráhu. Nejdříve se vyučil v Želez
ničním učilišti ve Valticích jako mecha
nik motorových lokomotiv a následně si 
při práci dostudoval i dopravní průmys
lovku s oborem Strojní montáže. Začal 
jezdit v tehdejším depu Brno dolní ná
draží jako strojvedoucí na motorové trak
ci a v devadesátých letech přešel do ma
loměřického depa. Tam pracuje dodnes 
především jako strojmistr, občas si bere 
směny i jako strojvedoucí. Na dráze už 
ale není jediným z rodu Mikloškových, 
neboť strojvedoucím se stal později i je
ho bratr, který vozí vlaky dceřiné společ
nosti ČD Cargo. „Železnice nás postup
ně chytla s bratrem oba. Vyrůstali jsme 
spolu a dráha se nám stala jednoznač
ným osudem,“ doplňuje pan Miklošek.

 Martin harÁk

K fotografování a sběratelství foto
aparátů se Pavel Miklošek dostal dí
ky svému tátovi, který se tímto ko

níčkem zabýval jako vášnivý foto amatér. 
Doma měli německý aparát Wera na ki
nofilm, který si Pavel od otce půjčoval. 
Sám pak začal fotografovat jednoduchým 
ruským přístrojem Vilia. „Něčím jsem 
začít musel. V socialistických dobách se 
v obchodech daly pořídit především lev
nější ruské stroje, nebo naopak výrazně 
dražší východoněmecké Exy, případně 
Praktiky. Viliu jsem posléze vyměnil za 
Zenit sovětské provenience, obrat ale 
nastal hned po sametové revoluci, kdy 
jsem dostal úžasnou cenovou nabídku 
na pořízení tehdejší japonské zrcadlov
ky Pentax K1000, včetně výměnných ob
jektivů. Tím jsem nastartoval polopro
fesionální fotografování svateb a vítání 
občánků u nás v Ivanovicích, které si čás
tečně udržuji dodnes,“ popisuje začátky 
focení. „Základem fotografování je však 
moje amatérská tvorba pro vlastní potě
chu. Možná leckoho překvapím, ale foto
grafuji zpravidla ortodoxně na standard
ní barevné kinofilmy, digitální fotoapa
rát používám opravdu jen příležitostně,“ 
říká pan Miklošek.

Jeho vášní jsou především 
měchové fotoaparáty
Ruku v ruce s fotografováním začala éra 
sběratelství použitých fotoaparátů. Nej
prve podědil přístroj po otci a ostatních 
příbuzných, další mu začali nosit i lec
kdy neznámí lidé, kteří se dozvěděli, že 
se tímto koníčkem zabývá. Dnes má Pa
vel Miklošek ve stále se rozrůstající sbír
ce opravdové skvosty. Nejvíce si však ce
ní řady měchových fotoaparátů z počát
ku minulého století. „Před mnoha lety 
jsem na inzerát sehnal svůj první měcho
vý stroj Zeiss Ikon až v Mikulově, kam 
jsem pro něj s rozechvěním jel. Od té do
by jsem dokoupil dalších dvacet podob
ných fotoaparátů, které mám hlavně pro 
potěchu,“ vysvětluje vášeň. 

Některé měchové přístroje byly speci
fické konstrukcí, umožňující fotografo
vání jak na skleněné desky, tak i na svit
kové filmy. „Fascinuje mě technická do
konalost těchto fotoaparátů. Smekám 
klobouk před našimi předky, kteří tako
vé přístroje uměli vyrobit. Pro fotografo
vání na jiný druh materiálu se vyměni
la pouze zadní část aparátu, nahradila 
se matnice a mohlo se fotit alternativně 
buď na desku nebo na film,“ dodává.

Zajímavé jsou podle Miloška takzvané 
foto boxy, předchůdci pozdějších jedno
duchých fotoaparátů s pevně zaostřeným 
objektivem. „Vyráběli je všichni větší vý
robci fotoaparátů v různých rozměrech, 

Možná leckoho 
překvapím, ale 
fotografuji zpravidla 
ortodoxně na 
standardní barevné 
kinofilmy, digitální 

fotoaparát používám 
opravdu jen 
příležitostně.

pavel MikloŠek

Po vyučení na Železničním odbor-
ném učilišti ve Valticích v roce 1983 
odchází do bývalého Lokomotivní-
ho depa Brno dolní nádraží jako 
kandidát, později strojvedoucí mo-
torové trakce. Při zaměstnání vy-
studoval Střední průmyslovou ško-
lu dopravní v letech 1983 až 1985. 
Po ukončení činnosti depa Brno 
dolní nádraží odchází v devadesá-
tých letech do depa Brno Malomě-
řice. Po studiích další průmyslové 
školy s elektrotechnickým zaměře-
ním v Českých Velenicích začíná 
jezdit na vozidlech elektrické trak-
ce. Od roku 2005 pracuje na větši-
nový úvazek jako strojmistr a čás-
tečně jako strojvedoucí.

Na oslavy koněspřežky nejen do Bujanova

V sobotu 22. srpna se konají oslavy 190 let koněspřežné 
železnice z Českých Budějovic do Lince. Centrem oslav 
se stanou jihočeský Bujanov a rakouský Kerschbaum, 
kde budou také zdarma přístupná muzea koněspřežky. 
Z Prahy pojede přes České Budějovice do rakouského 
Summerau a zpět railjet a mezi Českými Budějovicemi 
a Summerau se můžete svézt také parním vlakem. 
K hlavním atrakcím oslav patří rekonstrukce výkopu při 
stavbě železnice ve Výhni a Bujanově. Příznivce světa 
na kolejích jistě potěší přehlídka lokomotiv v Bujanově 
nebo možnost projít si naučnou stezku o koněspřežné že-
leznici s výkladem odborníka. Ze Summerau a Rybníka 
budou jezdit zdarma kyvadlové autobusy do Kerschbau-
mu, kde se lze projet historickým koněspřežným vozem. 
Zajímavý program se chystá i na nádraží v Kaplici nebo 
Horním Dvořišti. Více na www.cd.cz/jiznicechy. 

Nejbližší železniční stanice: Výheň/Kaplice/Buja-
nov/Rybník/Horní Dvořiště/Summerau

Za železničními skvosty do Chomutova

V Chomutově u areálu depa Českých drah se nachází že-
lezniční depozitář, kde jsou uložena historická kolejová 
vozidla ze sbírky Národního technického muzea. Od 
pátku 28. do neděle 30. srpna bude tento jinak nepřístup-
ný depozitář otevřen pro veřejnost a to od 10 do 17 hodin. 
Zájemci tak mají možnost prohlédnout si zblízka více 
než sto unikátních kolejových vozidel nejrůznějších ty-
pů a několika rozchodů. Mezi hlavní lákadla patří re-
kordní lokomotiva Albatros 498.106, naše první pová-
lečná lokomotiva 534.0301, tramvajová parní lokomoti-
va Gartenau z roku 1887 nebo kolekce salonních vozů. 
Z novinek zmiňme alespoň kolejový rotační parní sně-
homet Henschel und Sohn z roku 1943. Do oploceného 
areálu se dostanete pouze po značené cestě z Černovic-
ké ulice z prostoru nákupního centra Globus (směr Kar-
lovy Vary). Plné vstupné stojí 50 Kč, snížené 30 Kč. 

Nejbližší železniční stanice: 
Chomutov 

150. výročí Turnovsko-kralupské dráhy

Letos uplyne 150 let od zahájení provozu na trati spoju-
jící Turnov a Kralupy nad Vltavou. K tomuto výročí vý-
znamné dráhy připravuje Klub přátel železnic Českého 
ráje na víkend 5. a 6. září zvláštní jízdy historických vla-
ků. V sobotu i v neděli pojedou dva parní vlaky z Turno-
va do Kralup n. Vlt., jeden parní vlak z Prahy hl. n. do 
Neratovic a Kralup n. Vlt. a zpět a dva parní vlaky z Kra-
lup n. Vlt. do Turnova. Tyto parní jízdy ještě doplní his-
torické motorové vlaky. Po oba víkendové dny bude v de-
pu Turnov probíhat doprovodný program včetně výsta-
vy historických železničních i silničních vozidel. Výročí 
Trutnovsko-kralupské dráhy si připomenou i ve stani-
cích Loukov, Mnichovo Hradiště, Bakov nad Jizerou, 
Kropáčova Vrutice, Neratovice nebo Kralupy n. Vlt. 
Bližší informace i jízdní řád najdete na webu Klubu přá-
tel železnic Českého ráje na adrese www.3100134.cz.

Nejbližší železniční stanice: 
Turnov/Neratovice/Kralupy n. Vlt.

t i p y  n a  v Ý l e t

fOTO autor (2x) 

Pro vysněnou trofej se klidně vrátí 
ke kolejím i na běžkách
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Soutok Mosely a Rýna  
země zaslíbená vinařům a šotoušům
Romantická údolí plná vinic, středověkých hradů a zřícenin, množství tratí, několik mohutných 
železničních mostů a k tomu ještě velké železniční muzeum. To vše téměř na jednom místě. Co více by 
si mohl šotouš – milovník vlaků a neúnavný dokumentarista drážních vozidel – přát? Snad jen příznivé 
počasí a dostatečnou zábavu a pochopení od spolucestujících, kteří jeho vášni nepropadli. 

P řesně takový mix nabízí stotisíco
vé město Koblenz na soutoku Mo
sely a Rýna. Jedná se o významný 

železniční uzel s množstvím stanic a za
stávek. Městem procházejí dvě hlavní 
rýnské dráhy od Itálie a Švýcarska přes 
Frankfurt a Mohuč na jihu do Kolína nad 
Rýnem a dál do průmyslového Porúří, 
Brém, Hamburku a do Nizozemí na seve
ru. Levobřežní dráha je známá jako hlav
ní osobní trať. Využívaly ji i vlaky TEE, 
později IC, EC a nakonec i ICE. Zahájila 
svůj provoz mezi Kolínem nad Rýnem 
a Koblenzí už v roce 1859. Dráha pravo
břežní má pak pověst důležité nákladní 
trati a vybudovali ji v 60. letech 19. stole
tí. K těmto dvěma tratím se postupně při
daly i další, především důležitá spojnice 
údolím Mosely ve směru Trier, Lucem
bursko a Francie. Další trať vede roman
tickým údolím řeky Lahn do Limburgu. 
V okolí Koblenze je také několik vedlejších 
tratí, které navazují na hlavní magistrá
ly i dvě krátké spojovací tratě přes Rýn. 

a hrázděné domy. V údolích stojí také 
nepřeberné množství hradů a zřícenin. 
Kolem Rýna je prý až 50 historických ob
jektů, které mohou dotvářet kompozi
ci železničních fotografií. Mezi fotogra
fy jsou oblíbeny například St. Goar s hra
dem Katz, průjezd městečkem Boppard 
s historickými domy nebo trať u dvojice 
věží v obci Oberwesel. Populární jsou ta
ké hrady Rheinstein a Stolzfels, které se 
vypínají přímo nad tratí a řekou.  

Fotogenické jsou také mosty. V samot
ném městě a jeho těsném okolí se na
cházejí hned dva přes Rýn a dva přes Mo
selu. Ten v centru města na trati Koblenz 
– Kolín nad Rýnem je určitě frekvento
vanější, ten druhý na okraji Koblenze ve 
směru Trier je se svými třemi oblouky 
fotogeničtější. Fotografové milují také 
další mosty v údolí Mosely, například 
táhlý Hangviadukt ve svahu mezi vini
cemi u Pünderichu nebo nedaleký dvou
patrový most u stanice Bullay.

v muzeu čekají staré 
lokomotivy
Srdce železničního milovníka zaplesá 
také v místní pobočce DB Musea v pro
storech bývalého depa nákladového ná
draží KoblenzLützel. Soustředěno je 
tam množství lokomotiv z bývalého zá
padního Německa. Aktuálně je jich ko
lem třiceti od parních, například tří
spřežky 89 7462 z roku 1904, přes diesely 
až po elektrické, které jsou zastoupeny 
předválečnými E18, E44 nebo E93, loko
motivami jednotné konstrukce 110, 140, 
141 i 150, trojicí gigantů řady 103 a nako
nec i zástupcem nových vozidel, řadou 
120. Nachází se tu i množství náklad
ních a osobních nebo salonních vozů. 
DB Museum v Koblenzi chystá každoroč
ně i několik velkých akcí s řadou hostu
jících exponátů. petr ŠŤÁhlavskÝ 

nÁdraŽí. hlavní koblenzská stanice 
je rušnou křižovatkou šesti tratí.

tepna. Fotografové tu mají opravdo-
vé žně. Zachytit mohou ICe 1 i ICe-t.

z ptaČí perspektivy. lanovka přes Rýn vyváží 
turisty na pevnost ehrenbreitstein.

vÁŠeň. Do místního muzea Db se ročně sjíždějí ti-
síce milovníků železnice. lákají je tematické akce.

Koblenz

Kolín n. Rýnem

nejkrásnější tratě německa
Šestice tratí v okolí Koblenze je uváděna 
v některých knihách mezi stovkou nej
krásnějších tratí celého Německa. Ved
le obou rýnských tratí a moselské je to 
i lokálka z Boppardu do Emmelshause
nu. Na patnáctikilometrové trati se na
chází pětice tunelů a má sklon až 63 pro
mile. Proto byla až do roku 1931 vybavena 
Abtovou ozubnicí. Nedávno byla kolem 
ní vyznačena turistická cesta s několika 
místy vhodnými k fotografování. Další 
atraktivní tratí je spojnice měst Limburg 
a Wirges a šestici uzavírá 17,5 kilometru 
dlouhá úzkokolejka Brohltalbahn s roz
chodem 1000 mm. Pravidelný provoz na 
ní byl sice ukončen už v roce 1961, ale od 
roku 1977 na ní opět jezdí turistické vla
ky s názvem „VulkanExpress“.    

Díky velkému množství tratí je v Ko
b lenzi čilý dopravní ruch. Šotouš ocení 
pestrost místních vlaků. Vedle uniform
ních červených souprav DB Regio, po
čínaje patrovými soupravami s bývalý
mi východoněmeckými lokomotivami 
143 nebo mladšími 146 od Bombardieru 
a konče jednotkami Coradia Continental 
a motoráky Coradia Lint od Alstomu, ta
dy jezdí žlutošedá Desira ML společnos
ti trans regio, šedooranžové Flirty dru
hé generace společnosti VIAS a v údolí 
Mosely lucemburské patrové šedovíno
vé Kissy i nejmladší třetí generace še
dých Flirtů pod značkou SÜWEX, jedno
ho z mnoha regionálních produktů DB. 

rýnská dráha  
je i nadále hlavní tepnou
Na své si jistě přijdou i milovníci „vel
kých kol“. I po otevření vysokorychlost
ní trati Kolín – Frankfurt zůstává rýnská 
dráha důležitou severojižní tepnou. Na 
jednotlivých spojích se střídají rychlo
vlaky ICE první generace a ty s naklápě
cí skříní, klasické bílé vozy IC s červe

ŠotoinFo 
Nádraží Koblenz Hbf leží na levobřežní trati vedou-
cí údolím Rýna mezi městy Bonn a Mohuč. Má také 
napojení na pravobřežní trať Wiesbaden – Kolín 
nad Rýnem. Z Koblenze vychází trať Moselstrecke 
do Trevíru (a dále do Luxemburgu a Saarbrückenu) 
a dále trať Lahntalbahn do Limburgu a Gießenu. 
S otevřením nové vysokorychlostní trati Kolín nad 
Rýnem – Frankfurt nad Mohanem ztratil Koblenz 
část svého významu jako železniční křižovatky, 
i když i dnes je stanicí, ve které zastavují vlaky ICE. 
Na území města se nachází ještě zastávky Koblenz- 
-Lützel, Koblenz-Moselweiß, Koblenz-Güls a Kob-
lenz-Ehrenbreitstein. V roce 2010 byla otevřena 
zastávka Koblenz-Mitte. ZDROj WiKiPEdiA

ným pruhem a také švýcarské soupravy, 
v čele s lokomotivami řady 101. Některé 
z nich nejsou v uniformní červené, ale 
nesou reklamní nátěr, a to je pak úlovek 
o to cennější. 

Nepřeberné množství barevných mu
tací lokomotiv pak nabízejí nákladní 
vlaky. Dnes jsou v jejich čele většinou 
moderní lokomotivy od Bombardieru 

z rodiny Traxxů, ale nejrůznějších řad 
a barevných provedení jednotlivých spo
lečností od nezbytné červené DB Schen
ker přes lucemburskou šedovínovou až 
po zelenošedou Captrain a mnoho dal
ších. Méně často ale přece jen se zde mih
nou i jiné typy lokomotiv. Díky nedaleké 
Francii kupříkladu z rodiny Prima spo
lečnosti Alstom. 

Fotit lze i vinice či hrady
Pro zvěčnění železných ořů se nachází 
v blízkém i širším okolí města množství 
fotogenických míst. Údolí Mosely i Rý
na pokrývají četné vinice a listnaté lesy, 
ze kterých vystupují skalní ostrohy s tu
nely. V blízkosti řeky vyrostla během sta
letí mnohá opevněná města, ze kterých 
se dodnes zachovaly obranné věže, zdi 
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