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SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY,

STÁTNÍ ORGANIZACE

STUDENT CUP SŽDC 2013

Cílem bylo přiblížit mladým lidem technické 

profese a s nimi spojené studijní obory 

a současně představit SŽDC jako perspektivního 

zaměstnavatele. Případným zájemcům o studium 

se představilo několik spolupracujících středních 

škol, které vychovávají budoucí železničáře.

Student Cup je sportovně-vědomostní akce

Správy železniční dopravní cesty.

První ročník hostil 26. září 2013 sportovní areál

Na Pražačce v Praze 3.

Soutěží se zúčastnilo na dvě stě žáků druhého 

stupně z více než desítky pražských základních škol. 

Změřili své síly nejen ve vědomostních testech, ale 

také ve zdolávání nafukovací atrakce bootcamp 

nebo v taktickém zásahu hasičů.

Celkovým vítězem a držitelem poháru generálního 

ředitele SŽDC Jiřího Koláře se stal Jan Imramovský 

ze základní školy Jeseniova.

Akce se uskutečnila za fi nanční podpory

partnerů v čele s Výzkumným Ústavem Železničním.
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Editorial
Mám kamaráda, který si vyloženě 
lebedí ve zpožděních. Nejlépe 
v takových, která dosahují minimálně 
jedné hodiny. Jakmile se o nějakém 
podobně postiženém vlaku dozví, hned 
se zaměří na jeho trasu a nepřestává 
ho sledovat ani v případě, že jde 
o mezistátní spoj a už dávno překročil 
naše hranice. Nejen v tuzemském 
systému vyhledávání polohy vlaků 
se tak vyzná jako málokdo. Nevím 
přesně, jak se k takovému nezvyklému 
koníčku dostal, ale něco určitě 
napoví jeho další záliba. Přestože 
jako většina ostatních pravidelně 
sleduje informace o počasí, zvláštní 
pozornost věnuje zejména bouřkám, 
vichřicím a podobným nečasům…

Co se týká pravidelnosti vlakové 
dopravy, já osobně jsem na tom přesně 
obráceně. Každé zpoždění nad pět 
minut už mě začíná znervózňovat. 
Bytostně totiž nesnáším čekání, 
takže těsné přípoje – a to nejen 
vlakové – patří při cestování mezi mé 
nejoblíbenější. A tak ačkoliv nejsem 
dobrý šachista, při každé cestě vlakem 
mívám vše důkladně promyšleno 
a naplánováno několik tahů 
dopředu. Nejlépe tak, aby vše pěkně 
navazovalo. A běda, když se stanovený 
harmonogram v nějakém místě naruší!

Přesto by se i na faktu, že vlak nejede 
podle jízdního řádu, dalo najít něco 
pozitivního. Uvědomil jsem si to 
před nedávnem, když jsem čekal 
v Olomouci na svůj výrazně zpožděný 
spoj do Prahy. Jeho strojvedoucí chtěl 
být asi původně pilotem Formule 1, 
a jelikož řídil stroj, který by mohl být 
její kolejovou obdobou, jal se toho 
náležitě využít. S jednou zastávkou 
v Pardubicích jsme tak celou 250 
kilometrů dlouhou trasu stihli za 

méně než dvě hodiny. Zpoždění 
jsme sice úplně nesmazali, ale jasně 
se ukázalo, jaké rezervy můžeme na 
našich kolejích stále najít. A to ještě 
zbývá přestavět poslední traťové úseky 
a k tomu několik důležitých uzlů...

Tématem modernizací se zabývá 
i toto vydání Moderní železnice. 
Konkrétně v článku dopravního 
odborníka Emanuela Šípa, který se 
zamýšlí nad investicemi především 
do páteřních koridorů v uplynulých 
dvaceti letech a nad perspektivou 
budování vysokorychlostních tratí 
v podmínkách české železnice. 
K většímu zájmu o cestování vlakem 
může pomoci také zvyšování traťových 
rychlostí. Jak se dozvíte, možností je 
více, a přitom nemusí stát velké peníze. 
Díky našim autorům se podíváme i na 
různá místa evropského kontinentu, 
dokonce nahlédneme ještě o malý 
kousek dál. To v případě aktuality 
o otevření podmořského tunelu mezi 
Evropou a Asií v tureckém Istanbulu. 
Jinak poznáme železnici v pro nás 
exotickém Moldavsku nebo se svezeme 
nostalgickým vlakem po Slovinsku. 
A o tom, že pestrý svět kolem kolejí 
můžete najít i v tuzemsku, vás 
přesvědčí vítězné snímky z letošního 
ročníku fotosoutěže SŽDC. 
             
  

Pavel Tesař
šéfredaktor časopisu

Moderní železnice



2 OBSAH

04
AKTUÁLNÍ TÉMA 

MOSTAŘI OBSADILI

BŘEHY SÁZAVY A LABE

10
ROZHOVOR 

BOHUSLAV NAVRÁTIL:

NAŠÍ PRIORITOU JE

ZKRACOVÁNÍ VÝLUK

19
ŽELEZNICE V KRAJI

VLAKY SE VRACEJÍ

NA TRATĚ 

PARDUBICKÉHO REGIONU

Vydavatel: SŽDC, s. o., 

Ročník 1/2013, číslo 4 

Zbyněk Honys,

ředitel odboru komunikace

Šéfredaktor: Pavel Tesař

Manažer projektu: Václav Šmerák 

Adresa redakce: Správa železniční 

dopravní cesty, státní organizace, 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Mobil: +420 603 196 678 

E-mail: produkce@szdc.cz

Tisk: Tiskárna VS Tisk Praha-Pankrác

1 500 výtisků, vychází čtvrtletně

Distribuce: Obchodní partneři SŽDC 

a odborná veřejnost

Layout a sazba: Colmo

Fota na obálce: Michal Málek,

archiv SŽDC

ISSN 1805-7667

01 Editorial

08  Kolem kolejí

14 Kdysi / Nyní

16  Druhá kolej mezi centry
východních Čech 

22  Než se stavbaři pustí
do díla

26  Fotosoutěž SŽDC 2013

28  Kalendář 2014

Populárně-technický magazín



3

30
TRENDY 

JAK ZRYCHLIT

ČESKÉ VLAKY?

42
HISTORIE 

UHELNÉ DRÁHY

NA OSTRAVSKU MAJÍ

SVÉ MUZEUM

52
CESTUJEME

MALÁ VELKÁ ZEMĚ

U JADRANU

(SLOVINSKO)

34  Vysokorychlostní tratě:
Ano, či ne? 

38  Podmořský tunel spojuje 
kontinenty

40  Rail Control System – klíč
ke zvyšování zátěže sítě 

56  Cínová hora plná orchidejí46  Vzpomínky mladého
pamětníka (4) 

48  Moldavsko – země s jedním 
železničním tunelem

PF 2014
Časopis Moderní železnice má za sebou první rok existence. Všem čtenářům děkujeme 
za přízeň a přejeme jim úspěšný rok 2014.  



4 AKTUÁLNÍ TÉMA

V iadukty v Týnci nad Sázavou a pod zámkem v Děčíně 
sice neleží na koridorových tratích, přesto plní vý-
znamnou roli v železniční dopravě ve svých regionech. 
Cestující ve vlacích projíždějících těmito místy mohli 

už od začátku roku sledovat čilý stavební ruch. Šlo o předzvěst 
nezadržitelného konce stávajících mohykánů, vedle nichž se již 
připravovaly na svůj budoucí úkol nepřehlédnutelné konstrukce 
následovníků, jejichž čas měl přijít v průběhu podzimu.

Když bylo po několikaměsíčním snažení vše připraveno, začaly 
nepřetržité výluky, během kterých došlo k nasouvání ocelových 
konstrukcí na již připravené mostní pilíře. Nic na tom nezměnily 
ani nečekané komplikace v čele s červnovými povodněmi, které 
zkomplikovaly průběh prací na severu Čech. To sice způsobilo ur-
čitý posun plánovaných termínů, přesto ještě letos začaly jezdit po 
nových mostech první vlaky.

Nový most v Týnci nad Sázavou ponese
bezstykovou kolej
Dosavadní most v Týnci nad Sázavou začal sloužit železniční do-
pravě v roce 1896. Nachází se v km 9,531 tratě Čerčany – Skocho-
vice, původní most tvořily dvě příhradové nýtované ocelové kon-
strukce s parabolicky zakřiveným horním pasem s dolní mostov-
kou rovněž z oceli. Délka celého mostu je 109,30 m. Spodní stavba 
sestává ze dvou opěr a jednoho pilíře, vesměs z žulového zdiva.

Celkový stav mostu byl nejen po stavební stránce nevyhovu-
jící, také svými parametry již neodpovídal současným nárokům 
na železniční provoz. „Předmětem stavby byla kompletní rekon-
strukce nosné konstrukce obou polí mostu a částečná přestavba 
spodní stavby mostu, která může bezpečně přenášet zvýšené za-
tížení od železniční dopravy,“ prozrazuje Milan Ušala ze Stavební 
správy západ SŽDC.   

MOSTAŘI
OBSADILI BŘEHY
SÁZAVY A LABE
Hned dva nové železniční mosty 
začaly sloužit v závěru letošního roku 
pravidelnému provozu vlaků.   

  text Pavel Tesař / foto archiv SŽDC
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Projektanti navrhli použít novou nosnou ocelovou konstrukci 
s průběžným kolejovým štěrkovým ložem na rozpětí 2 x 52 metrů 
a s bezstykovou kolejí. Posunutím základové spáry pilíře hlouběji 
proti současnému stavu byla zajištěna ochrana proti možnému 
podemletí při povodních. Zrekonstruovaný mostní objekt splňuje 
všechny požadované prostorové i zátěžové parametry. Například 
průjezdný průřez mostu se zvýšil z 2,2 na 2,5 metru.

První práce začaly již vloni
Do konce loňského roku probíhalo rozpracování výroby ocelové 
konstrukce mostu včetně protikorozní úpravy. Ještě před její mon-
táží se provedlo kácení náletových dřevin a zřídila se plocha sta-
veniště v železniční stanici Týnec nad Sázavou. V průběhu prací 
narazili stavbaři na drobné komplikace, které nakonec způsobily 
jen několikadenní zpoždění. Přesnou příčinu popisuje Jiří Ambrož 
ze Stavební správy západ SŽDC: „Vzhledem k tomu, že kontrolní 
geologický vrt nepotvrdil předpoklady projektanta, bylo nutné do-
datečně zesílit základy pilíře mostu. To spočívalo jednak v prodlou-
žení provedených mikropilot ze 7 na 14 m, jednak ve snížení zá-
kladové spáry pilíře přibližně o jeden metr pod hladinu řeky. Kvůli 
tomu muselo dojít k dodatečnému vybudování jímky v Sázavě.“

Během letošní nepřetržité výluky, která začala 21. září, byl sne-
sen železniční svršek na mostě a předpolí, odstranily se kabely 
a následně se pomocí silničních jeřábů snesla ze dvou stran pů-
vodní ocelová konstrukce. Dále proběhla demolice středního pi-
líře a částí opěr, vrtání mikropilot na opěrách a pracovní plošině 
pro nové založení pilíře, betonáž nového základu pilíře a nových 
úložných prahů opěr, následně došlo k uložení nové mostní kon-
strukce. Následovalo zaštěrkování a zřízení nového železničního 
svršku, dokončení úprav železničního tělesa a podbití do požado-
vané výšky. Po jejím ukončení mohl být zahájen zkušební provoz. 

Zhotovitelem stavby bylo Sdružení – Most Týnec, tvořené 
společnostmi Chládek a Tintěra Pardubice, Porr a Mostostal z pol-
ských Kielců. Samotný zásun nové ocelové konstrukce prováděla 
fi rma Metrostav. Celkové investiční náklady stavby činily 65 mi-
lionů Kč, na fi nancování se výraznou měrou podílela Evropská 
unie prostřednictvím Fondu soudržnosti v rámci Operačního pro-
gramu Doprava pro období 2007–2013. Peníze z národních zdrojů 
poskytl Státní fond dopravní infrastruktury. 

Konec mostního provizoria
Téměř souběžně začaly práce na mostě přes Labe pod známou 
siluetou děčínského zámku. Rekonstrukce mostu v km 2,089 
trati Děčín – Jedlová navazovala na investiční akce, které se před 
časem uskutečnily na obou navazujících úsecích, a to jednak 
v rámci stavby Průjezd železničním uzlem Děčín a jednak během 
rekonstrukce mostu v km 2,221 na trati Děčín – Rumburk. „Účelem 
stavby bylo zajistit bezpečnost železničního provozu a dosáhnout 
požadovaných technických a provozních parametrů odstraněním 
stávající nevyhovující provizorní ocelové konstrukce. Ta byla již 
v roce 1976 osazena na kamennou spodní stavbu z roku 1868, nyní 
ji nahradila nová ocelová příhradová konstrukce s dolní mostovkou 
s průběžným kolejovým ložem,“ uvedl Ondřej Göpfert, náměstek 
ředitele Stavební správy západ SŽDC. 

Železniční most v Děčíně spojuje tamní hlavní a východní 
nádraží. Na 358 metrech překlenuje mohutné řečiště Labe i ústí 
řeky Ploučnice. Okolní záplavové louky překonávají vlaky po 
původních kamenných obloucích, nad vodní hladinou pak po 
ocelových konstrukcích. Ta nejdelší – přes Labe – je dlouhá 152 
metrů a měnila se v historii už dvakrát. Poprvé v roce 1895, po-
druhé v roce 1976. Druhá výměna byla jen provizoriem, které však 
trvalo 37 let.  
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Přes Labe se pojede rychleji
Práce v Děčíně probíhaly v podobném rozsahu v Týnci nad Sá-
zavou. Na severu Čech se však stavbaři ze společnosti Metrostav 
museli mnohem více potýkat s nečekanými nástrahami, které jim 
připravila řeka Labe. První komplikace nastaly již na jaře. „Přestože 
byl projekt zpracován na základě historických tabulek průtoku 
Labe, letos v květnu byla jeho hladina o celé dva metry výše, než 
je v tuto dobu obvyklé,“ popsal v médiích mluvčí Správy železniční 
dopravní cesty Jakub Ptačinský. K dovršení všeho přišla začátkem 
června mohutná povodeň, která poškodila staveniště a na ostrohu 
mezi Ploučnicí a Labem strhla část připravené ocelové konstrukce. 
Práce mohly pokračovat až po odstranění všech povodňových škod 
s celkem dvouměsíčním zpožděním.   

Podobně dlouho pak trvala nepřetržitá výluka, která se usku-
tečnila od 18. září do 29. listopadu. Přerušení provozu umožnilo de-
fi nitivní uložení nové ocelové mostní konstrukce, které bylo kom-
binací příčných a podélných zásunů jednotlivých mostních polí. 
Odměnou za nutné přesedání do náhradních autobusů bude pro 
cestující zvýšení rychlosti vlaků. Dosud zde mohly projíždět ma-
ximálně třicítkou, v rovných úsecích nově zrychlí až na 50 km/h. 

Celkové investiční náklady stavby činí téměř 80 milionů Kč. 
Také v tomto případě se na jejím fi nancování podílely Evropská 
unie a Státní fond dopravní infrastruktury.  ■  

Příprava konstrukce nového mostu v Týnci nad Sázavou 
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 INVESTICE 

Varnsdorf má novou zastávku 
na starém nádraží

 OCENĚNÍ

Titul Železničář roku 
získalo sedmnáct 
zaměstnanců SŽDC  

Obyvatelé Varnsdorfu mohou od 18. října cestovat vlakem mno-
hem blíže k centru města. Umožnilo to otevření nové zastávky 
na tamním starém nádraží, které dosud sloužilo pouze nákladní 
dopravě. Nyní ho mohou využívat i cestující z přeshraniční 
vlakové linky mezi Libercem a německým Sei� ennersdorfem. 
Jde o jeden z konkrétních výsledků projektu Lubahn, jehož 
partnery jsou kromě saského dopravního svazu ZVON také 

SŽDC a Liberecký kraj. V jeho rámci se zrekonstruovalo rovněž 
páté nástupiště ve stanici Liberec. Stavba zahrnovala zvýšení 
nástupištní hrany, což si vyžádalo i úpravu osobního výtahu 
a schodiště z podchodu. Na fi nancování prací v hodnotě 24,3 
milionu Kč se podílela Evropská unie prostřednictvím Programu 
Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007–2013 mezi 
Českou republikou a Svobodným státem Sasko. 

Celkem sedmnáct pracovníků SŽDC z celé republiky převzalo 
11. listopadu z rukou generálního ředitele společnosti Jiřího 
Koláře ocenění Železničář roku 2013. Slavnostní setkání členů 
vedení společnosti se zaměstnanci, kteří se zachovali nad 
rámec svých pracovních povinností, se tentokrát uskutečnilo 
v reprezentačních prostorách Vládního salonku na pražském 
hlavním nádraží. Předáním pamětního listu a věcných darů 
ocenili nejvyšší představitelé společnosti aktivní přístup 
železničářů, kteří neváhali a nezištně pomáhali při odstraňo-
vání následků ničivých povodní z letošního června nebo svým 
pozorným chováním dokázali předejít vzniku mimořádné 
události. 

fo
to

: M
ic

h
al

 R
o

h



9

 MODERNIZACE 

Přejezdy ve Šluknovském 
výběžku jsou bezpečnější

 KONFERENCE 

Železnice 2013:
Soutěže na stavby lámou 
rekordy

 VÝSTAVA

Muzeum přibližuje Prahu 
pohledem Jiřího Boudy

Celkem dvě miliardy korun hodlá použít SŽDC do roku 2015 
na modernizaci čtyř stovek železničních přejezdů v celé České 
republice. Vyšší zabezpečení na prvních třinácti místech přinesla 
v průběhu letošního podzimu realizace pilotního projektu na trati 
z Rumburka do Dolní Poustevny. Investice v hodnotě necelých 
70 milionů korun umožnila nahradit troje mechanické závory 
z první poloviny minulého století, které dosud obsluhovali do-
pravní zaměstnanci. Sedm přejezdů bylo vybaveno výstražnými 
kříži a na zbývajících třech se pak používala zastaralá technika 
typu SSSR. V úseku o délce přibližně 17 kilometrů je vystřídala 
moderní přejezdová zabezpečovací zařízení, která omezí vliv lid-
ského činitele a současně zvýší celkovou spolehlivost, což výrazně 
přispěje k plynulosti železničního a silničního provozu.

Dokáže železnice beze zbytku využít peníze z evropského Operač-
ního programu Doprava? To bylo jedno ze stěžejních témat osm-
náctého ročníku konference Železnice 2013, kterou hostil 21. listo-
padu pražský hotel Olšanka.  Na pravidelné setkání, které společně 
pořádají SŽDC a Sudop Praha, se sjely více než tři stovky drážních 
odborníků nejen od nás, ale i z dalších evropských zemí. Jak uvedl 
na úvod ministr dopravy v demisi Zdeněk Žák, k tomu, aby nepři-
šla další krize ve stavebnictví, bude potřeba jen v příštím roce vy-
naložit na dopravní stavby 71 miliard korun. Podle generálního 
ředitele SŽDC Jiřího Koláře se podařilo dobře nastartovat projek-
tovou přípravu i realizaci staveb a díky tomu se konají veřejné ob-
chodní soutěže za rekordní objem peněz. Dále upozornil, že SŽDC 
se společně s dopravci musí připravit na zvýšený počet výluk, 
které si vyžádá intenzivnější stavební činnost.      

Barevné litografie s tematikou pražských nádraží, mostů či 
karlínského viaduktu od známého výtvarníka Jiřího Boudy 
přibližuje od 4. prosince výstava, kterou připravilo Muzeum 
hlavního města Prahy.  Detailně propracované grafické listy 
zachycují mnohdy zmizelé pražské reálie a navozují atmosféru 
vzpomínek. Například nás vracejí do časů, kdy se z Prahy do 
Nymburka odjíždělo z výstavného novorenesančního nádraží 
Praha-Těšnov. Příznivce historie dopravy jistě potěší modely 
dopravních prostředků, jejichž výslednou podobu dotvářel Jiří 
Bouda u příležitosti oslav století pražské MHD. Mezi partnery 
výstavy patří také Správa železniční dopravní cesty, zájemci ji 
mohou zhlédnout v hlavní budově muzea poblíž stanice metra 
Florenc do 16. února příštího roku.  
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Přestože SŽDC dostává ročně miliardy korun na udržení 
provozuschopnosti svých tratí, stále to není dostačující 
množství. Využití přidělených fi nančních prostředků je 
proto nutno velice pečlivě zvažovat. Důležitým tématem 

je také důraz na plánování výluk a jejich efektivní využití. A jak 
zmiňuje služebně nejstarší náměstek SŽDC v závěru, je nutné 
rovněž řešit fi nancování modernizace parku speciálních kolejo-
vých vozidel. 

 Na opravy a údržbu tratí využívá SŽDC především 
fi nanční prostředky ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury (SFDI). O jak velkou částku se 
v letošním roce jedná? 
Financování nejen oprav a údržby železniční infrastruktury, 
ale i dohlédací, kontrolní a správcovské činnosti se provádějí 
výhradně z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. 
Jiné zdroje fi nancování této činnosti naše organizace nemá. Je 
třeba si uvědomit, že kromě prostředků ze SFDI jsou naším dal-
ším zdrojem tržby za použití železniční dopravní cesty. Ty však 

nepokryjí ani náklady na řízení provozu, proto je samozřejmě 
nelze užít na fi nancování oprav.

Na začátku letošního roku, v podstatě obdobně jako v mi-
nulých letech, jsme obdrželi částku ve výši 7,5 miliardy korun. 
V průběhu roku došlo stejně jako v minulosti k navýšení této 
částky, takže nakonec máme k dispozici celkem 9,6 miliardy 
korun. Jde o největší navýšení prostředků na údržbu tratí za 
poslední roky.

 Jsou tyto prostředky dostatečné?
Stručně řečeno – nejsou. Samozřejmě že se jedná o nemalé 
peníze, ale na zajištění údržby a oprav železniční infrastruktury 
v potřebném rozsahu a v návaznosti na její dlouholetou podudr-
žovanost je i tento objem nedostatečný.

 Kolik prostředků by tedy bylo potřeba?
Správná otázka, kterou často dostáváme, ale existují na ni různé 
odpovědi. Různé kalkulace s rozdílnými výstupy byly často zpo-
chybňovány. Proto SŽDC zadala zpracování studie na vyčíslení 

Bohuslav Navrátil 
NAŠÍ PRIORITOU 
JE ZKRACOVÁNÍ 
VÝLUK
Rozhovor s náměstkem generálního ředitele 
SŽDC pro provozuschopnost dráhy Bohuslavem 
Navrátilem o tom, co všechno obnáší údržba 
mnoha tisíc kilometrů tratí v Česku.

  text Pavel Tesař / foto Pavel Horák
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potřebných prostředků na zajištění 
provozuschopnosti železniční infra-
struktury. Nezávislý subjekt, který vzešel 
z výběrového řízení, vyčíslil potřebné 
náklady na částku 12,3 miliardy korun 
ročně. I když se jedná o studii z roku 
2006 a náklady jsou vyčísleny v tehdejší 
cenové úrovni, stále se jí držíme, a to 
zejména proto, že uvedená částka je pod-
ložena prokazatelnou kalkulací. 

Je třeba uvést, že tato výše pro-
středků nebyla žádný rok do zajištění 
provozuschopnosti železniční dopravní 
cesty vložena. Důsledkem této sku-
tečnosti je celková podudržovanost 
železniční infrastruktury, s výjimkou mo-
dernizovaných nebo rekonstruovaných 
úseků. V rámci údržby se tak zaměřujeme 
zejména na odstraňování již vzniklých 
závad, v nedostatečném rozsahu se 

provádějí souvislé opravné práce a pre-
ventivní opravy. Přesto je ale bezpečnost 
železničního provozu zajištěna.

 Ze strany veřejnosti, ale 
i některých dopravců se často 
ozývá kritika na délku výluk 
a kritika využívání výlukových 
časů. Slýcháváme, že na 
jednotlivých stavbách se málo 
pracuje a že práce by šlo udělat 
rychleji.
Efektivní využívání výlukových časů, 
stanovení optimální délky výluk či 
zkracování výluk jsou záležitosti, kterými 
se jako provozovatel dráhy musíme 
zabývat a také zabýváme. I když se vliv 
plánovaných výluk zohledňuje při tvorbě 
grafi konu vlakové dopravy, výluky vždy 
patří mezi nejvýznamnější faktory, které 

mají negativní dopad na pravidelnost 
vlakové dopravy. 

Při přípravě každé akce musí být kla-
den velký důraz na stanovení nezbytně 
potřebné délky výluky pro provedení 
plánovaných prací. V oblasti oprav jsme 
se v letošním roce znovu vrátili k vytvá-
ření harmonogramů výlukových prací. 
Ty zpracovávají jak příslušná oblastní 
ředitelství SŽDC při přípravě akce, tak 
jednotliví uchazeči. Zmíněné harmo-
nogramy jsou totiž povinnou součástí 
jejich nabídek v rámci výběrových řízení. 
Pokud je nutné provádět práce v nepře-
tržitých výlukách, tento požadavek se 
uvádí v rámci zadávací dokumentace 
na opravné nebo údržbové práce. V této 
dokumentaci se ve vhodných případech 
uvádí i požadavek na minimální denní 
čas, ve kterém musí zhotovitel pracovat. 
Skutečná doba realizace prací, nasazení 
kapacit, plnění harmonogramů prací a vy-
užití výluk jsou pak předmětem kontrol.  

Z druhé strany však existují některé 
faktory, které působí proti snaze o co 
nejkratší délku výluk. Jedná se zejména 
o kritérium pro hodnocení nabídek, 
kterými jsou nejnižší cena (nasazení 
kapacitní, výkonné mechanizace je 
většinou dražší) a sankce za překročení 
povolené výluky (čím vyšší sankce, tím 
větší je tlak uchazeče o zakázku na 
vytvoření rezervy v délce výluky). Také je 
nutno vzít v úvahu, že s určitou rezervou 
je nutno počítat i vzhledem k počasí 
a celé řadě nepředvídatelných situací, 
například poruchám mechanizmů, a také 
možným vícepracím. Jsem přesvědčen, že 
roste tlak na zkracování výluk, který se 
pozitivně odráží v jejich využívání, přesto 
je v této oblasti co zlepšovat. Nicméně 
nesouhlasím s tím, aby se délka výluk 
a jejich efektivní využití posuzovaly na 
základě krátké návštěvy dané stavby, a už 
vůbec ne z jedoucího vlaku po sousední 
provozované koleji.

 Poměrně značný dopad na 
plynulost železničního provozu 
mají pády stromů na koleje. 
Pády stromů do provozované koleje, 
popřípadě do trakčního vedení, jsou 
v posledních několika letech tématem, na 
které se velice často zaměřujeme a které 
bohužel stále nabývá na významu. Ze 
statistik vyplývá, že dochází k nárůstu 
mimořádností na železnici způsobených 
právě pádem stromů. Jestliže v roce 
2011 došlo z tohoto důvodu ke vzniku 66 
mimořádných událostí, letos za období od 
ledna do července to bylo již 77 případů. 
Tento nepříznivý trend trvá i přesto, že 

„Pády stromů do provozované koleje, 
popřípadě do trakčního vedení, jsou 

v posledních několika letech tématem,
na které se velice často zaměřujeme.“
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se každoročně zvyšuje objem zlikvidované vegetace, rostoucí na 
dráze nebo v jejím ochranném pásmu. Bohužel, z důvodu pádu 
stromů dochází zejména u dopravců i k nárůstu škod vzniklých 
najetím vozidla do takové překážky, zaznamenali jsme rovněž 
zranění strojvedoucích, a dokonce i cestujících.

 Co je příčinou tohoto nepříznivého vývoje?
V podstatě vidím dva základní faktory. Tím prvním je nárůst 
vegetace v obvodu dráhy a v ochranném pásmu dráhy za posled-
ních přibližně 40 let, tedy za období od ukončení pravidelného 
parního provozu na železniční síti v České republice. V době, 
kdy jezdily parní lokomotivy, bylo povinností správce dráhy 
udržovat kolem tratí tzv. protipožární pásy, na kterých nerostla 
žádná vegetace. V prostoru mezi dráhou a protipožárním pásem 
docházelo velmi často k požárům, takže se veškerá zeleň likvido-
vala tímto způsobem a nemohla plošně narůst do nebezpečné 
velikosti. Po ukončení parního provozu jsme si riziko vzrůstu 
vegetace neuvědomili a nelikvidovali ji v potřebném rozsahu 
ještě v době, kdy byla nízká. To se netýká pouze pozemků dráhy, 
ale i míst v ochranném pásmu dráhy patřících cizím vlastníkům. 

Druhým faktorem je určitě počasí. Bez ohledu na často 
diskutované příčiny myslím, že za posledních pár let vnímáme 
všichni změny počasí, které se mimo jiné projevují i častými 
extrémními bouřemi a vichřicemi provázenými značným 
množstvím srážek. Důsledkem těchto extrémů dochází k pádům 
stromů nebo jejich částí na dráhu s vlivem na plynulost a bez-
pečnost železniční dopravy.

Co s tím můžeme dělat? Při vší úctě, s druhým faktorem jako 
železničáři nenaděláme nic. Vzhledem k tomu, že parní provoz 
se s výjimkou nostalgických jízd, které nám problém nevyřeší, již 
nevrátí, jediným řešením je řezat, kácet a odstraňovat vege-
taci. V žádném případě se nejedná o likvidaci pouze suchých, 
nakloněných nebo jinak nezdravých stromů, kterou více méně 
provádíme dlouhodobě, ale jde o plošnou likvidaci všech dřevin, 
které by vzhledem ke své výšce a místu růstu mohly spadnout 
na koleje. Že to vzhledem k legislativě související s ochranou 
životního prostředí a značnému množství dotčených ploch a ve-
getace není záležitost laciná a rychle řešitelná, je zřejmé. 

 Jak se vám daří koordinovat likvidaci vegetace 
s majiteli přilehlých pozemků?
Je to různé. V rámci možností jsme našli pochopení u Lesů ČR, 
se kterými byla nastartovaná spolupráce. Naši lidé stanovují plo-
chy, kde by z pohledu železnice bylo třeba vykácet stromy, Lesy 
ČR v návaznosti na tuto potřebu upravují své těžební plány. 
Obdobně jsme se dohodli i s Vojenskými lesy a statky. Složitější 
je například spolupráce s Národním parkem Šumava, kde platí 
ještě přísnější pravidla. Na toto téma jednáme také se Svazem 
měst a obcí a jednotlivými kraji, naprosto individuální přístup 
je ze strany jednotlivých soukromých vlastníků dotčených po-
zemků v ochranném pásmu dráhy.

 Pod váš úsek spadá také provoz poměrně velkého 
počtu speciální kolejové techniky. Jaké typy 
drážních vozidel používáte ke své činnosti?
Jedná se o celou řadu speciální kolejové mechanizace sloužící 
zejména pro zajištění údržby, dílčích oprav, pro rychlé odstraňo-
vání okamžitých závad a mimořádných událostí a pro kontrolu 
a diagnostiku dráhy. Konkrétně jde o motorové univerzální 
vozíky (MUV), montážní vozy pro kontrolu a údržbu trakčního 
vedení (MVTV), kolejové sněhové frézy (KSF), stroje na výměnu 
pražců (SVP), kolejové sněhové pluhy (LPO) nebo motorové 

pracovní vozy (DGKu). Samostatnou skupinu tvoří měřicí a dia-
gnostické vozy pro měření a kontrolu parametrů železničního 
svršku a spodku, trakčního vedení a sdělovacího a zabezpečova-
cího zařízení. V současné době již SŽDC neprovozuje lokomotivy 
a těžké traťové stroje, jako jsou automatické strojní podbíječky, 
čističky štěrku, kolejové jeřáby či pojízdné svařovny. Výkony 
těchto strojů si zajišťujeme dodavatelsky. 

 Můžete přiblížit záměry v oblasti modernizace 
těchto vozidel?
Stáří speciálních kolejových vozidel, používaných pro údržbu, 
opravy a diagnostiku železniční dopravní cesty u SŽDC, se pohy-
buje od 20 do 40 let. Poslední nové vozidlo bylo pořízeno v roce 
1992. Během provozu byla provedena řada technických změn, 
které byly vynuceny problémy s náhradními díly. Nejednalo se 
však o zásadní úpravy, které by vozidlům podstatně zvýšily tech-
nické parametry. Řada z nich se tak již nedá opravit a slouží jako 
zdroj náhradních dílů pro ostatní vozidla. Tento způsob oprav 
nelze nadále praktikovat, protože v počtech provozuschopných 
vozidel jsme se již dostali na dolní hranici. Řešení spatřujeme 
v modernizaci jednotlivých typů mechanizace v relativně 
krátkém čase. Tato nezbytná obnova již začala, možné fi nanční 
zdroje bychom rádi získali také z prostředků Evropské unie. 
Uvidíme, zda se nám to podaří.  ■ 

Ing. Bohuslav Navrátil
náměstek generálního ředitele SŽDC
pro provozuschopnost dráhy

Narodil se 3. dubna 1958. Je absolventem Střední 
průmyslové školy dopravní v Břeclavi a Vysoké školy 
dopravy a spojů v Žilině, na obou studoval obor 
Stavební údržba a rekonstrukce tratí. V roce 1982 
nastoupil k tehdejším Československým státním 
drahám, konkrétně k Traťové strojní stanici Olomouc. 
Následně působil v různých funkcích na tehdejší 
správě Střední dráhy, na Stavební správě v Olomouci 
a na Správě dopravní cesty v Přerově. Od roku 2001 
působil na generálním ředitelství Českých drah, v roce 
2003 přešel do nově vznikající státní organizace 
Správa železniční dopravní cesty. Současnou pozici 
náměstka zde zastává od roku 2012. Je ženatý, má 
dvě děti, k jeho zálibám patří cestování a sport.
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KDYSI

Železniční stanice Tábor
před modernizací

Táborské nádraží bylo zprovozněno v roce 1871 současně s otevřením Dráhy císaře Františka 
Josefa z Gmündu a Veselí nad Lužnicí do Prahy. Během několika desítek let se stalo důležitou 
železniční křižovatkou. Zásluhu na tom měla především Českomoravská transverzální dráha, 
která nejprve v roce 1888 přivedla do Tábora trať z Horní Cerekve a o rok později z opačného 

směru od Písku. Nejmladší tratí ústící do tamního uzlu se stala v roce 1903 legendární 
Bechyňka, vůbec první elektrifi kovaná železnice v celé tehdejší monarchii. Na hlavní trati, 

spojující dnes hlavní město s krajskou metropolí Českými Budějovicemi, se první elektrické 
lokomotivy objevily až mnohem později, v polovině osmdesátých let minulého století. Z té doby 

také pochází původní ostrovní nástupiště. 

(Foto: Jiří Křemen)
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NYNÍ

Železniční stanice Tábor
po modernizaci

Přestavba táborského nádraží se uskutečnila jako součást první etapy modernizace tratě 
mezi Veselím nad Lužnicí a Táborem, která se týkala téměř dvanáctikilometrového úseku do 

Doubí u Tábora. Ten byl v celé délce zdvoukolejněn, kromě toho na něm vznikla nová zastávka 
Tábor-Čápův Dvůr. Práce v samotné stanici Tábor začaly v květnu 2008 a trvaly do července 

následujícího roku. Stavba zahrnovala rekonstrukci a prodloužení stávajícího ostrovního 
nástupiště a vybudování zcela nového, které se nachází blíž k výpravní budově. Obě nyní měří 

350 metrů, samozřejmostí je nástupní hrana ve výšce 550 milimetrů nad temenem kolejnice. 
Rekonstrukcí prošel také podchod, který nyní ústí až na opačné straně nádraží ve Vodňanského 

ulici. Bezbariérový přístup zajišťují celkem čtyři výtahy.

(Foto: Jiří Křemen)
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DRUHÁ KOLEJ
K SOUSEDŮM
V HRADCI 

Už na konci příštího roku výrazně zrychlí 
vlaky při průjezdu uzlem v Ústí nad Orlicí. 
Kromě toho začne výstavba druhé koleje 
na frekventované jednokolejce z Pardubic 
do Hradce Králové.

  text  Zdeněk Kvapil / foto ČTK a Pardubický kraj
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Přestože Pardubickým krajem prochází hned několik dů-
ležitých tratí, bezkonkurenčně největší význam mají ko-
ridory, které procházejí regionem od Kolína směrem na 
Moravu k Hoštejnu a Svitavám.  Od této páteřní trasy 

se rozbíhají další tratě do Moravské Třebové, na Českomorav-
skou vrchovinu či k polským hranicím. Mezi nejdůležitější pak 
patří spojnice obou východočeských metropolí, tedy Pardubic 
a Hradce Králové. 

 V minulých letech se v kraji podařilo uskutečnit množství 
akcí, které přispěly ke zkvalitnění železniční infrastruktury. To 
se týká zejména modernizace 1. tranzitního koridoru. Od za-
hájení první stavby mezi Chocní a Uherskem už ale uplynulo 
neuvěřitelných 20 let. Zatím posledními jsou stanice a mezista-
niční úseky na moravském rameni mezi Třebovicemi v Čechách 
a Hoštejnem, dokončené v roce 2008. „Starost o bezpečný a ply-
nulý železniční provoz na této nejdůležitější trati zůstává naším 
hlavním úkolem. V této souvislosti můžeme hovořit o zlepšení, 
protože přes velmi vysoké provozní zatížení a přirozené stárnutí 
zařízení se daří v úsecích dodržovat požadovaný standard a mi-
nimalizovat negativní dopady provozu,“ říká přednosta pardu-
bické správy tratí SŽDC Lubomír Snížek. 
 
Po modernizaci bude v Ústí dost volných nástupišť
V současnosti nejvíce sledovanou je probíhající stavba řešící 
průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí. Akce, realizovaná po 
složitých jednáních kolem historické výpravní budovy, přinese 
zásadní změnu nejen pro bezpečnost provozu, ale zvláště pro ces-
tující. Kromě úplné výměny součástí železničního svršku a vybu-
dování zcela nového zabezpečovacího zařízení dojde k vybudo-
vání mimoúrovňových nástupišť s podchody. To zásadně změní 

dopravní situaci, odpadne čekání na volná nástupiště, s tolik ne-
populárním stáním u vjezdových návěstidel. 

Stavebně nejrozsáhlejším objektem bude železniční estakáda, 
která převede provoz ze směrově velmi stísněného oblouku do 
nové trasy. Původní rychlost 70 km/h nahradí „uživatelsky pří-
jemných“ 120 km/h, celková délka této významné úpravy rychlosti 
přesáhne 3 km. Rozhodující práce by měly být dokončeny v září 
příštího roku a zvýšení rychlosti by mělo proběhnout ještě před 
začátkem platnosti nového jízdního řádu vlaků 2014/2015, ke kte-
rému dojde v prosinci.

Na 1. koridoru ještě zbývá zmodernizovat průjezdy železnič-
ními stanicemi Česká Třebová a Pardubice. Přestavby obou stanic 
se pozitivně projeví na zvýšení standardů i rychlostí, v případě 
České Třebové byly již zahájeny přípravné práce na projektu. Sa-
mostatnou kapitolou je řešení úseku Ústí nad Orlicí – Brandýs 
nad Orlicí – Choceň, jednoho z nejzatíženějších v celé síti. Stávající 
stísněné směrové poměry neumožňují zvýšení rychlosti a jediné 
možné řešení je rozsáhlá změna trasy, napřímení a vybudování 
několika tunelů.

„Zvýšení rychlosti v Ústí nad 
Orlicí by mělo proběhnout 

ještě před začátkem platnosti 
jízdního řádu 2014/2015.“

Terminál v České Třebové umožňuje pohodlný přestup mezi vlaky a autobusy. 
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Mezi krajskými centry se pojede stošedesátkou
Mezi nejvýznamnější zrealizované akce mimo koridor patří elekt-
rizace traťového úseku z Letohradu přes Lichkov na státní hranici 
s Polskem, dokončená v roce 2009. V části úseku se zvýšila rych-
lost o 10 km/h, stanice Jablonné nad Orlicí, Lichkov a Těchonín 
i zastávky se dočkaly zvýšených bezbariérových nástupišť. Provoz 
v úseku je řízen z jednoho pracoviště, a došlo tak i k úspoře provoz-
ních zaměstnanců.

V příštím roce pak bude zahájena první ze staveb dlouho připra-
vovaného zdvoukolejnění frekventované tratě mezi Pardubicemi 
a Hradcem Králové. Jako první přijde na řadu úsek Stéblová – Opa-
tovice nad Labem, čímž se výrazně zvýší jeho propustnost. Sou-
časně se zvýší traťová rychlost ze stávajících 100 na 160 km/h, a to 
včetně obou stanic. Při celkové délce úseku téměř 9,5 km se jedná 
o významný počin. Plánované dokončení stavby je v srpnu 2015.

Stejně tak se plánuje zahájení revitalizace trati Pardubice 
– Ždírec nad Doubravou, a to zejména v úseku mezi Chrudimí 
a Hlinskem v Čechách. Cílem je zlepšení jízdního komfortu, zvý-
šení traťové rychlosti a tomu odpovídající zkrácení jízdních dob, 
zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech a rekonstrukce 

železničních stanic a zastávek pro současné i výhledové poža-
davky objednavatelů osobní dopravy.  Obdobné zadání bude mít 
předpokládaná oprava dalšího provozně významného úseku, 
který spojuje Ústí nad Orlicí s Lanšperkem a Letohradem. Úpravy 
zde logicky navážou na stavbu elektrizace do Lichkova a na pře-
stavbu železniční stanice Ústí nad Orlicí.  

U přejezdů už vlaky nemusí zpomalovat
Hlavní podíl na zvyšování kvality, a tedy i rychlostí mají pochopi-
telně investiční akce, přesto se pardubičtí traťováci snaží v rámci 
své hlavní činnosti o zlepšení kvality svěřené infrastruktury. „Jed-
ním z příkladů může být zlepšování rozhledových poměrů na pře-
jezdech, což umožnilo odstranit trvalá omezení rychlostí v úse-
cích Rudoltice v Čechách – Lanškroun, Svitavy – Žďárec u Sku-
tče nebo Třebovice v Čechách – Chornice,“ prozrazuje přednosta 
Lubomír Snížek. Jak dodává, stejný efekt má spolupráce s kolegy, 
kteří mají na starosti sdělovací a zabezpečovací techniku. Díky 
tomu se mohla zvýšit úroveň zabezpečení přejezdů či provést 
montáž samovratných výhybek ve stanicích Mladějov na Moravě, 
Chrudim a Hrochův Týnec.  ■

Vlaky se vracejí na koleje 
Pardubického kraje
Vlaky, které jako kraj platíme, mají sloužit 
našim občanům, konstatuje náměstek 
hejtmana Pardubického kraje Jaromír Dušek.

 Obrat o 180 stupňů, tak by 
se dala nazvat nová koncepce 
železniční dopravy v Pardubickém 
kraji. Pane náměstku, na které 
lokální tratě se vlaky vracejí?
Pardubický kraj se rozhodl přistoupit 
ke změně koncepce, abychom zajistili 
dopravní obslužnost na maximálním 
možném území regionu. Pokud si 
v některých úsecích přímo nekonku-
ruje silniční a železniční doprava, tak 
není důvod k preferování pouze silniční 
dopravy. Proto se už v únoru alespoň na 
víkend vrátily vlaky na trať Dolní Lipka – 
Hanušovice a teď rozšiřujeme dopravu na 
této trati ještě o páteční spoje. Zkušenost 
se znovuzprovozněním této trati je velmi 
dobrá. Obsazenost je vyšší než v řadě 
pravidelně provozovaných vlaků. 

Nový jízdní řád také nabízí počet-
nější spojení mezi Poličkou a Žďárcem 
u Skutče a Vysokým Mýtem a Litomyšlí. 
U všech regionálních tratí jsme vyslo-
vili požadavek na Správu železniční 
dopravní cesty na zvýšení rychlosti 
a úrovně zabezpečení především na 
kříženích se silnicemi. Firma Arriva 
nově připravuje na své komerční riziko 
zahájení provozu na regionální trati 
Moravská Třebová – Chornice – Dzbel 
a Chornice – Velké Opatovice – Skalice 
nad Svitavou. Tento provoz pro nás bude 
zkouškou, zda i tady získáme cestu-
jící do vlaků, abychom mohli vypsat 
výběrové řízení. Už máme připravené 
notifikace k vyhlášení a předpoklá-
dáme, že bychom umožnili, aby se České 
dráhy dostaly do konkurenčního tlaku 

  text Václav Šmerák, Pardubický kraj  / foto Pardubický kraj a Martin Navrátil
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na většině tratí, především na těch málo provozovaných nebo 
neprovozovaných. 

Bohužel, ne vždy jsme plně spokojeni s národním doprav-
cem, především z důvodu nekvalitní vozby, která nesplňuje tech-
nické a komfortní požadavky pro třetí tisíciletí. Například na 
trati Svitavy – Polička – Pustá Kamenice nedávno několik vlaků 
nedojelo do cílové stanice. Začalo padat listí a motorové vozy 
Regionova pak mají velké problémy ve stoupání. Přitom právě 
na Chornicku chce společnost Arriva použít podvozkové vozy, na 
kterých byla provedena remotorizace a osazeny nové interiéry. 
Ty poskytují mnohem větší komfort než téměř 50 let staré vozy 
řady 810, které do dnešní doby už nepatří. 

 Některé nové spoje přesahují hranice Pardubického 
kraje. Daří se vám spolupracovat na obnovování 
vlakových spojů se sousedními regiony?
Jednáme s Královéhradeckým krajem o zprovoznění trati z Holic 
do Borohrádku, aby se zlepšilo cestování směrem na Hradec Krá-
lové a na Choceň. To nám umožní lepší návaznost na rychlíkové 
spoje mířící do Prahy, Pardubic a Brna. Intenzivně komuniku-
jeme také s Olomouckým krajem, abychom prodloužili obsluhu 
z Králík až do Štítů. Dnes vlaky převážně končí v Moravském 
Karlově nebo Mlýnickém Dvoře a dál za hranice kraje nejezdí. 
Přitom oba kraje dostávají řadu dopisů s požadavky na prodlou-
žení dopravy až do Štítů. Věřím, že se nám podaří prosadit, aby 
příští rok jezdily vlaky i tady. 

 V roce 2014 sice na tratích Pardubického kraje 
přibude lokálek, ale ubude vlaků z Pardubic do 
Hradce Králové. Nebudou tyto spoje lidem chybět? 

To není úplně pravda. Ubude pouze spěšných vlaků, jinak bude 
vlaků stejné množství. Málokdo si uvědomuje, že spěšné vlaky 
z Hradce Králové do Pardubic neslouží občanům Pardubického 
kraje, kteří bydlí od hranic kraje až po Rosice nad Labem. Tam 
totiž jen projíždějí. Vlaky, které jako kraj platíme, mají sloužit 
našim občanům beze zbytku. Proto jsme začali s řadou vlaků 
zastavovat na více zastávkách, a to nejen zde, ale i na trati Par-
dubice – Chrudim, Svitavy – Polička a na dalších. Vyšli jsme tak 
vstříc přání řady starostů obcí.

Stěžejní problém trati z Pardubic do Hradce Králové je však 
jednokolejný most u Rosic nad Labem. Přes něj se jezdí do tří 
směrů – kvůli úvraťové dopravě po něm musí přejet všechny 
vlaky z Chrudimi do Pardubic, dále spoje od Hradce a k tomu 
ještě vlaky z Pardubic na obě strany. Dokud nebude tento 
„gordický uzel“ vyřešen, jsou veškeré představy o nárůstu počtu 
vlaků na této trati neproveditelné. Její propustnost je strašně 
malá. 

Naším cílem je vybudovat přímé spojení Pardubic s Chru-
dimí bez nutnosti úvraťové jízdy a dvoukolejné propojení 
Rosic s pardubickým nádražím. Bohužel, tento infrastrukturní 
problém se v současnosti vůbec neřeší a místo toho se bude 
zdvoukolejňovat úsek Stéblová – Opatovice a na něj navazující 
úseky. Ty sice budou připravené na rychlost 160 kilometrů za 
hodinu, ale vlaky pak budou muset trpělivě čekat v Rosicích nad 
Labem, až na ně zbude skulinka a po jedné koleji přejedou tento 
most třicetikilometrovou rychlostí.

 Mluvíte o stavbě druhé koleje mezi Hradcem 
Králové a Pardubicemi. Jak bude tato akce 
postupovat?

 Cestující v Ústí nad Orlicí se dočkají také nového podchodu.
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Odhaduji, že tato stavba začne začátkem 
léta příštího roku. Při realizaci investiční 
akce mezi Stéblovou a Opatovicemi se 
však bojím, že budeme muset používat 
náhradní autobusovou dopravu. Ani pro-
dloužení vlaků podle mě stačit nebude.    

 Správa železniční dopravní 
cesty začala letos v březnu 
rekonstrukci železničního uzlu 
Ústí nad Orlicí. Čeho se cestující 
dočkají zde?  
Mezi Ústím nad Orlicí a Chocní je 
situace už teď složitá, a to se zatím dělají 
okrajové úseky. Až se bude pracovat na 
letohradském zhlaví v Ústí nad Orlicí, tak 
se žádné vlaky z Letohradu do Ústí nedo-
stanou. A bude to trvat měsíce. Už nyní 
České dráhy bez upozornění zrušily bez 
náhrady mezi Českou Třebovou a Chocní 
desítky námi placených vlaků. 

Nejtěžší rekonstrukční práce by měly 
být dokončeny příští rok na podzim. 
Omezení vyvolaná stavbou jsou opravdu 
velkým zásahem do jízdního řádu. Od 
jara 2014 dojde k přerušení dopravy 
mezi Letohradem a Ústím nad Orlicí. 
Vlaky budou pravděpodobně zajíždět 
do Lanšperka a odtud bude organizo-
vána náhradní autobusová doprava na 
zastávku Ústí nad Orlicí město. Ta ovšem 
nemá žádná parkovací místa a jednání, 
jakým způsobem a kam by měly auto-
busy cestující vozit od Letohradu, zatím 
nepřinesla řešení. 

Vlaky budou nabírat velká zpoždění. 
Zastávka Ústí nad Orlicí město není 
uzpůsobena, aby mohl vlak, čekající na 
příjezd náhradní dopravy, předjet jiný 
vlak. Budou tam zastavovat jak osobní 

vlaky, tak rychlíky. Vlak vyšší kategorie 
nebude mít možnost předjet zastavující 
vlak a to bude mít negativní dopad na 
jízdní doby všech druhů vlaků.

 To jste vyjmenoval spíš 
negativní důsledky. Přinese 
alespoň výsledek této 
rekonstrukce občanům nějaká 
pozitiva?
Bojím se, že očekávání jsou větší než pak 
reálné výsledky po dokončení. Cestující 
uvidí nové kolejiště, perony a novou 
čekárnu. Bohužel bude vzdálenější od 
Ústí nad Orlicí, než je ta stávající. Nová 
odbavovací budova bezpochyby přinese 
komfort při odbavení a přestupu a také 
bezpečnější provoz. Ovšem rychlost 
vlaků do a z Brandýsa nad Orlicí zůstane 
stejně nízká jako nyní. I nadále to bude 
nejpomalejší úsek na celém koridoru 
a jeho rekonstrukce se zatím vůbec 
neplánuje. Navíc některé cestující čeká 
v Ústí nad Orlicí zhoršení parkování. Pů-
vodně se plánovalo téměř 150 parkova-
cích míst, ale v nynějším omezeném pro-
jektu se mluví asi o 59 místech. O tomto 
problému většina uživatelů tohoto 
parkoviště neví a jestli se jej nepodaří 
vyřešit, může železnice přijít o obrovské 
množství cestujících.

 Pardubický kraj a Ministerstvo 
dopravy spolu v říjnu také 
podepsaly memorandum, které 
se týká především takzvaného 
Dopravního uzlu Pardubice. 
Kterých druhů dopravy se 
dotkne? Rýsují se již konkrétní 
realizace jeho prioritních částí?

Memorandum o investičních prioritách 
v dopravě se týká všech druhů dopravy, 
které se střetávají v Pardubicích – samo-
zřejmě silnic, železnice, vodní dopravy 
i vzdušného přístavu. Budeme muset 
příslušné aktéry a zodpovědné pracov-
níky přesvědčovat a nutit k tomu, aby 
to nezůstalo jen plané vyjádření vůle 
něco řešit. Chceme tedy přizvat všechny 
aktéry a stanovit si harmonogram na 
konkrétní investiční akce. Následně mu-
síme provádět pravidelné kontroly plnění 
těchto harmonogramů. Potřebujeme, 
aby se tyto plánované stavby dostaly do 
plánů investic jednotlivých rezortů – Ře-
ditelství silnic a dálnic, Správy a údržby 
silnic Pardubického kraje a Správy želez-
niční dopravní cesty, abychom dokázali 
dořešit splavnění Labe v Přelouči a mohli 
se zabývat přístavem Pardubice, následně 
silničním a také železničním napojením 
na pardubické letiště a stavbou nového 
letištního terminálu. Tam jsme nejdál, 
protože jsme společně s majoritním 
vlastníkem, pardubickou radnicí, roz-
hodli, že předložíme ke schválení realizaci 
terminálu v co nejkratším čase. Otázkou 
je už jen to, jakou variantu fi nancování 
oba vlastníci zvolí. 

 Jak chcete právě spojení letiště 
Pardubice s městem řešit?
Zkušenosti většiny měst v Evropské unii 
ukazují, že tam, kde dokázali spojit letiště 
s centrem měst pomocí železnice, dosahují 
daleko větších efektů a větších výkonů, 
a hlavně méně zatěžují už tak přetížené sil-
nice. V našem návrhu varianty řešení jsme 
však osamoceni. Druhý vlastník, společ-
nost EBA, váhá a zatím železniční vlečku 
do projektu napojení pardubického letiště 
nezapracoval. Věřím, že i zde se nakonec 
shodneme na variantě, která by mohla být 
spojená s řešením takzvané Medlešické 
spojky, tedy přímé železniční tratě spojující 
Pardubice a Chrudim. 

 Jak se vyvíjí možnost lávky 
či podchodu z prostoru 
pardubického nádraží na sídliště 
Dukla?
Projekt lávky je podle nás neefektivní 
a žádný komfort by nepřinesl, protože 
lávka by byla vzdálena odbavovací hale 
a proudu cestujících. Už jsme se shodli na 
řešení podchodem, který by spojil čtvrť 
Dukla s nádražím a zároveň by pokra-
čoval až na území bývalého lihovaru 
tak, aby bezbariérově umožnil průchod 
cestujícím až do obchodní zóny, a záro-
veň tak spojil podzemní parkoviště před 
nádražím s jeho prostorami.  ■Předváděcí jízda společnosti Arriva na trati z Moravské Třebové do Chornic v říjnu 2013.





  text Libor Kuta, František Měchura / foto archiv SŽDC

Příprava staveb, a to nejen na 
železnici, představuje dlouhodobý 
proces. Co všechno je třeba provést, 
než se podaří přivést záměr investora 
k samotné realizaci?

NEŽ
PŘIJDOU
NA ŘADU
STAVBAŘI
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Celý proces začíná požadavkem 
na zařazení nové akce do plánu 
investiční výstavby. Ten mohou 
vznést nejen organizační jed-

notky nebo úseky SŽDC, ale také kraje, 
obce, Ministerstvo dopravy (MD ČR) nebo 
další veřejnoprávní orgány. Požadavek 
je doručen na úsek modernizace dráhy 
SŽDC.

Jeho úkolem pak je projednat s dotče-
nými úseky a organizačními jednotkami 
SŽDC návrh na zahájení přípravy nové 
akce a podle jejího charakteru si případně 
vyžádat potřebná stanoviska kraje a obcí. 
V případě tratí jde například o souhlas 
s navrhovaným opatřením, případně o plá-
novaný rozsah objednávky dopravy. Na 
základě získaných stanovisek rozhodne 
úsek modernizace SŽDC (s ohledem na ak-
tuální fi nanční možnosti), zda bude poža-
davek akceptován, a prověří s příslušnou 
stavební správou SŽDC reálnou možnost 
zahájení a fi nancování odpovídajícího 
stupně přípravy v aktuálním roce. 

Následně vstoupí do hry MD ČR, které 
musí vydat souhlasné stanovisko se za-
řazením nové akce do přípravy. V případě 
získání jeho kladného stanoviska se nová 
investiční akce začlení do aktualizovaného 
rozpisu přípravy a ten se následně odešle 

Státnímu fondu dopravní infrastruktury 
(SFDI) se žádostí o aktualizaci celého roz-
pisu vč. fi nančních položek tak, aby bylo 
zajištěno jejich fi nancování.  To je zajištěno 
následným vydáním dodatku ke Smlouvě 
o poskytnutí fi nančních zdrojů mezi SFDI 
a SŽDC a poté již může být zahájeno fi nan-
cování přípravy nové akce. SŽDC zároveň 
v tento okamžik vydává aktualizovaný 
plán investiční výstavby. „Pokud vše pro-
bíhá hladce, dá se celá příprava zvládnout 
za tři až pět let. Nejsou však výjimkou pří-
pady, kdy se z nejrůznějších důvodů pro-
táhla na více než deset let,“ prozrazuje ná-
městek generálního ředitele SŽDC Mojmír 
Nejezchleb.   

Větší akce potřebují studii 
proveditelnosti
Primárně je nezbytné zpracovat záměr 
projektu, jehož součástí je i jeho ekono-
mické hodnocení. Záměr slouží k určení 
technického rozsahu stavby a k vymezení 
nákladů, včetně doby předpokládané re-
alizace. Jeho schválení je podmínkou pro 
zahájení dalšího stupně přípravy akce. Stě-
žejní součástí investičního záměru je hod-
nocení ekonomické efektivnosti projektu, 
které odborně posuzuje MD ČR ve své Cen-
trální komisi.

U větších akcí s celkovými náklady vět-
šími než 1 miliarda Kč musí být ještě před 
předložením záměru projektu zpracována 
studie proveditelnosti a následně musí 
být předložena ke schválení Centrální ko-
misi na MD ČR. Studie proveditelnosti je 
dokumentace, která souhrnně a ze všech 
významných hledisek prokazuje, nebo na-
opak vylučuje vhodnost investičního po-
činu. Jejím účelem je zhodnotit všechny 
realizační alternativy a posoudit realizo-
vatelnost daného investičního počinu. 
„Studie proveditelnosti se zpracovává pro 
různé varianty – varianta bez projektu, va-
rianta minimální, optimální a maximální. 
Je povinnou součástí žádosti o spolufi -
nancování akcí ze zdrojů Evropské unie 
u fi nančně náročnějších akcí,“ vysvětluje 
náměstek Nejezchleb.

Když musí přijít na řadu 
vyvlastnění
Další krok po schválení záměru pro-
jektu spočívá v dopracování přípravné 
dokumentace stavby. Ta slouží k vydání 
územního rozhodnutí a je podkladem pro 
zpracování projektu nebo projektového 
souhrnného řešení stavby. Na základě 
zpracované přípravné dokumentace se 
získají konečná stanoviska odborných 
útvarů SŽDC k technickému řešení a je 
možno požádat o vydání územního 
rozhodnutí. 

V této fázi často dochází nejen ze 
strany obcí a veřejnoprávních orgánů, ale 
i fyzických osob a občanských sdružení 
k obstrukcím a blokování územního ří-
zení, k požadavkům na zvýšení rozsahu 
stavby, případně na navýšení výkupní 
ceny za pozemky potřebné pro realizaci 
stavby. Investor musí na tyto požadavky 
a rozhodnutí reagovat a většinou je nucen 
je respektovat a provést. To má do prů-
běhu přípravy stavby dopady jak fi nanční, 
tak časové. Zejména výkupní ceny po-
zemků jsou značným problémem, protože 
se jedná o ceny regulované, a investor tu-
díž nemá možnost vyšším požadavkům na 
výkupní ceny nemovitostí potřebných pro 
realizaci stavby vyhovět. V případě, že ne-
dojde mezi majitelem pozemku a investo-
rem k dohodě, přichází na řadu vyvlastňo-
vací řízení. Dalším sporným bodem bývá 
výstavba protihlukových stěn, kdy jsou na 
jedné straně požadavky krajských hygie-
nických stanic a proti nim požadavky obcí 
a občanů, kteří se většinou snaží stavbu 
protihlukových stěn minimalizovat. 

Projekt může mít více variant
Následujícím a velmi významným stup-
něm přípravy se stává projekt stavby, který 

Stavební práce trvají zpravidla kratší dobu než samotná příprava.
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mimo jiné vede k získání stavebního povo-
lení. Případně může dojít ke společnému 
zadání projektu stavby včetně její realizace, 
což se používá zejména u technologických 
staveb k urychlení procesu přípravy. Do-
jde-li v rámci zpracování projektu stavby 
k zásadním změnám v technickém řešení 
akce anebo ke změně investičních nákladů 
o více než 10 procent oproti schválenému 
záměru projektu, tyto úpravy musí znovu 
projednat Centrální komise MD ČR.

Projekt nebo projektové souhrnné 
řešení je také hlavní součástí zadávací do-
kumentace pro výběr zhotovitele stavby. 
V průběhu prací svolává zpracovatel pro-
jektu profesní projednání za účasti odbor-
ných složek SŽDC a dalších osob dotče-
ných stavbou, na nichž prezentuje rozpra-
covanou projektovou dokumentaci s cílem 
stanovit konečné technické řešení stavby. 
Pokud to zadavatel (v našem případě 
SŽDC) vyžaduje, projektant vypracuje 
k posouzení a výběru návrhy případných 
variantních řešení. SŽDC pak vyhodnotí 
a vybere tu nejvhodnější. Zpracovatel pro-
jektové dokumentace též obvykle zajišťuje 
vyjádření právnických i fyzických osob do-
tčených stavbou, potřebných pro projed-
nání dokumentace v územním, popřípadě 
stavebním řízení. 

Výjimka přímo od ministra
Projektant je podle uzavřené smlouvy 
o dílo povinen předat SŽDC v dílčím ter-
mínu úplnou dokumentaci, včetně roz-
počtu akce a dokladové části. Po zpraco-
vání projektu stavby a doplnění případ-
ných připomínek SŽDC může její příslušná 
stavební správa požádat o vydání staveb-
ního povolení. 

Obdobně jako při získávání územního 
rozhodnutí i v případě právoplatného 
stavebního povolení obvykle dochází 
k obstrukcím ze strany samosprávných 
orgánů, fyzických osob a občanských 
sdružení, která se snaží blokováním vy-
dání stavebního povolení prosadit splnění 
svých požadavků. Pokud SŽDC stavební 
povolení nezíská před plánovaným zahá-
jením zadávacího řízení, musí zpracovat 
žádost o udělení výjimky a možnost za-
hájení zadávacího řízení před získáním 
pravomocného stavebního povolení. Tuto 
výjimku uděluje přímo ministr dopravy.

Benefi tová žádost pro Evropu
Po dokončení přípravy akce zašle stavební 
správa návrh zadávací dokumentace na od-
bor investiční a u akcí spolufi nancovaných 
z Operačního programu Doprava (OPD) Ev-
ropské unie zašle na oddělení fondů Evrop-
ské unie SŽDC také návrh tzv. benefi tové 

žádosti. Následně odbor investiční schválí 
projekt stavby a zkontroluje, případně 
opraví návrh zadávací dokumentace na 
realizaci stavby. U akcí s celkovými inves-
tičními náklady vyššími než 75 milionů Kč 
se zadávací dokumentace opět předkládá 
ke stanovisku Centrální komisi MD ČR. 
U akcí spolufi nancovaných z OPD zajistí 
oddělení fondů Evropské unie SŽDC ko-
nečnou úpravu a podání benefi tové žádosti 
OPD na MD ČR. 

Ministerstvo pak zašle písemné vyjá-
dření k zahájení zadávacího řízení inves-
torovi, které může obsahovat doporučení 
a připomínky. Odbor investiční SŽDC po-
dle charakteru připomínek zajistí jejich 
vypořádání, eventuálně zajistí případné 
úpravy zadávací dokumentace podle zá-
věru z projednání v Centrální komisi MD 
ČR, následně zajistí podepsání zadávací 
dokumentace náměstkem pro moderni-
zaci dráhy a postoupí dokumentaci sta-
vební správě k zahájení zadávacího řízení.

Neúspěšní uchazeči se rádi 
odvolávají
Odbor investiční požádá stavební správu 
– u zakázek s rozpočtem vyšším než 200 
milionů Kč také MD ČR a SFDI – o zaslání 
návrhu členů a náhradníků do komise pro 
otevírání obálek s nabídkami a do komise 
pro posouzení a hodnocení nabídek. Od 
uveřejnění oznámení o zakázce až do oteví-
rání obálek s nabídkami probíhá lhůta pro 
podání nabídek, během níž stavební správa 

přijímá eventuální dotazy uchazečů. Spo-
lečně s odborem investičním zajišťuje od-
povědi na tyto dotazy a jejich rozeslání 
všem uchazečům, kteří si vyzvedli zadávací 
dokumentaci. Po otevření obálek s nabíd-
kami probíhá jejich kontrola, posouzení 
a hodnocení. Z každé této fáze je vyhoto-
ven písemný protokol. 

Na závěr hodnocení vypracuje komise 
Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek 
a na jejím základě připraví odbor inves-
tiční rozhodnutí a oznámení zadavatele 
o výběru nejvhodnější nabídky, které je 
rozesláno všem zúčastněným uchazečům. 
Od doručení oznámení následuje patnác-
tidenní lhůta, ve které lze podat námitky 
proti úkonům zadavatele (tedy SŽDC). 
„Této možnosti v poslední době hojně vy-
užívají neúspěšní uchazeči, a pokud jim 
SŽDC nevyhoví, obracejí se na Úřad pro 
ochranu hospodářské soutěže. Vyřizo-
vání těchto podnětů je administrativně 
a zejména časově náročné a vždy zna-
mená značné oddálení zahájení realizace 
stavby,“ popisuje současnou praxi náměs-
tek Nejezchleb. Jako příklad uvádí stavby 
Modernizace trati Rokycany – Plzeň nebo 
Rekonstrukce žst. Olomouc, jejichž zahá-
jení se z uvedeného důvodu opozdila při-
bližně o jeden rok. 

Pokud jsou námitky uchazečů proti 
rozhodnutí vypořádány nebo pokud ni-
kdo námitky nepodal, může SŽDC uzavřít 
smlouvu o dílo s vybraným uchazečem 
a začíná samotná realizace stavby.  ■

Příprava stavby v jednotlivých krocích   
 ➞ Předložení návrhu nové akce 

➞ Vydání odborných stanovisek k plánované akci

➞ Schválení zahájení přípravy a zajištění jejího fi nancování 

➞ Zpracování záměru projektu včetně ekonomického hodnocení

➞ Schválení záměru projektu Centrální komisí MD ČR

➞ Dokončení přípravné dokumentace 

➞ Zpracování projektu stavby 

➞ Získání územního rozhodnutí a následně stavebního povolení 

➞ Dokončení přípravy, zajištění evropského spolufi nancování

➞ Schválení zadávací dokumentace MD ČR

➞ Výběr zhotovitele

➞ Zahájení stavby



FOTOSOUTĚŽ 2013

V ládní salonek na pražském hlavním nádraží se stal 
25. listopadu dějištěm slavnostního předání cen 
nejúspěšnějším účastníkům druhého ročníku foto-
grafické soutěže SŽDC. Organizátorům se sešlo více 

než osm set snímků od 153 autorů. Soutěžilo se celkem v pěti 
kategoriích: Současná infrastruktura, Lidé na železnici, Histo-
rická železnice, Výtvarně pojatá fotografie a Život na železnici. 
Cenu pro absolutního vítěze osobně převzal Roman Jaroš za 
snímek Večer na kolejích. Nejvíce hlasů od veřejnosti nasbíral 
na webové stránce soutěže František Tylšar a jeho fotografie 
Zahrádka železniční víly. 

Stejně jako v premiérovém ročníku se i letos odehrávalo 
soutěžní klání amatérských fotografů dvoukolově. V první fázi 

nejdříve vybrali členové odborné poroty v každé kategorii 15 fo-
tografií, které postoupily do druhého kola. Komise zastoupená 
odborníky na fotografii, jako jsou předsedkyně Svazu českých 
fotografů Věra Matějů nebo vítězové minulých ročníků soutěže 
Czech press foto Karel Cudlín a Vojtěch Herout, pak zvolila spo-
lečně se zástupci SŽDC letošního absolutního vítěze. Mimocho-
dem, jednohlasně se na něm shodli všichni členové poroty.

Nejlepší snímky z letošního ročníku soutěže naleznete na 
této dvoustraně. Vítěznou fotografii od Romana Jaroše přiná-
šíme jako kalendář na následujících dvou stranách.  ■
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01
Kategorie 3

Hana Palečková / Večerní pára

02
Kategorie 5

Miroslav Volek / Oprava výhybky

03
Cena veřejnosti

František Tylšar

Zahrádka železniční víly

04
Kategorie 2

Marta Wojciechowska

Na poslední chvíli

05
Kategorie 1

Filip Řezníček / Noční hlídka

06
Kategorie 4

Josef Buček / Úložiště

Vítězové:

2 3

4

5 6



PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

    1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

     1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31

LEDEN

KVĚTEN
PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

        1

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 

30 

ČERVEN

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

          1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28    

ÚNOR

ZÁŘÍ
PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 

ŘÍJEN
PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

    1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31

2014



PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

          1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28  29 30

31

BŘEZEN
PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

  1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30

DUBEN

ČERVENEC
PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

  1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31

SRPEN
PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

      1 2 3

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31

LISTOPAD
PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

       1 2

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30

 

PROSINEC
PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 

 



30 TRENDY

T raťové rychlosti na větší části železniční sítě odpovídají 
době, kdy se jednotlivé dráhy budovaly, tedy možnos-
tem a potřebám druhé poloviny devatenáctého a za-
čátku dvacátého století. Trasování bylo voleno tak, 

aby parní lokomotiva bez problémů utáhla těžký nákladní vlak. 
V době vzniku většiny našich tratí přitom byla technickým ma-
ximem většiny lokomotiv rychlost 60 km/h.

Dnes ale železnice svádí stále větší konkurenční boj s ostat-
ními druhy dopravy. Patrně největším soupeřem je pro ni silnice, 
a to i z hlediska rychlosti. Auta mohou jezdit mimo uzavřenou 
obec až devadesátkou, čehož řidiči také maximálně využívají.  
Naproti tomu na síti SŽDC patří tato rychlost spíše k nadprů-
měrným. Navíc řada tratí vede po delší trase než souběžná sil-
niční komunikace. 

Už na konci dvacátého století padlo v České republice roz-
hodnutí o přestavbě čtyř tranzitních železničních koridorů, 
která stále probíhá. Kromě několika případů ucelené rekon-
strukce trati, například v souvislosti s její elektrizací, se na síti 
ostatních celostátních a regionálních drah traťová rychlost za 
poslední desetiletí zásadně neměnila. Ani modernizované kori-
dory, které vedou většinou v původní stopě, neumožňují dosa-
žení atraktivních jízdních dob. Kupříkladu mezi Prahou a Brnem 
a po dostavbě dálnice to už nebude platit ani pro cestování mezi 
Prahou, Olomoucí a Ostravou. Pokud má i nadále železnice hrát 
důležitou roli v dopravním systému státu, musí se k základním 
prioritám manažera dopravní infrastruktury přidat také zvyšo-
vání rychlostí. 

Čím nižší výchozí rychlost, tím větší efekt
Rychlejší železnice se stávají atraktivnějšími pro cestující, pře-
pravce i objednavatele veřejné dopravy. Vyšší rychlost umožňuje 
zajistit přestupní vazby v osobní dopravě. Díky ní se také zvyšuje 
oběh vozidel i personálu, což vede k jejich efektivnějšímu využití, 
a tím ke snížení provozních nákladů dopravců. 

Zkrácení jízdních dob se vždy projevuje úměrně procentu 
zvýšení rychlosti, nejvyšších efektů při stejně velkém zrychlení 

Jak zrychlit 
ČESKÉ VLAKY?

Každé zvýšení traťové rychlosti přináší pozitivní 
dopady na železniční provoz. Mnohdy ani nestojí 
příliš mnoho peněz.      

  text Radek Čech, Radim Brejcha / foto archiv SŽDC

Možnosti zvyšování traťové rychlosti  

- Výstavba nových tratí v odlišných trasách.
  Jde například o připravovaný projekt tzv. Rychlých 

spojení.
-  Modernizace a optimalizace tratí – budování 

částečných přeložek.
-  Revitalizace tratí ve stávající stopě na vyšší rychlosti. 

Při revitalizacích tratí se především odstraňují 
nejzásadnější omezení traťové rychlosti. 

-  Zvyšování traťové rychlosti na vybraných úsecích 
ve stávající stopě. Zejména se jedná o zavádění 
rychlostních profi lů V130.

-  Segregace nákladní a osobní dopravy (hlavně 
v příměstských lokalitách).
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tedy dosáhneme v oblasti nejnižších rychlostí. Pokud napří-
klad uvažujeme o zvýšení rychlosti o 20 km/h ze 40 na 60 km/h, 
na desetikilometrovém úseku dojde ke zkrácení jízdních dob 
o 5 minut (z 15 na 10 minut), tj. o třetinu. Pokud uvažujeme zvý-
šení rychlosti o 20 km/h ze 120 na 140 km/h, dojde na stejně dlou-
hém úseku ke zkrácení o přibližně 43 sekund (z 5 minut na 4 mi-
nuty a 17 sekund), tj. o 14 procent. Ještě větší význam má od-
straňování propadů rychlosti, například kvůli přejezdům. Po 
vyřešení problému dochází nejen ke zkrácení jízdní doby, ale 
též k významné úspoře energie, jízda se stává plynulejší, a tím 
i atraktivnější.

Kvůli zrychlování se musí přemisťovat návěstidla
Co vlastně překáží zvyšování traťových rychlostí na síti SŽDC? 
Bohužel se jedná o celou škálu důvodů: od technických parame-
trů tratě přes zabezpečovací zařízení, jízdní řád vlaků a problémy 
s kapacitou dráhy až k mimořádnostem v dopravě. Klíčovým pro-
blémem jsou možnosti dané směrovým vedením tratě, které je de-
fi nováno tzv. geometrickými parametry koleje (GPK), což zahrnuje 
například poloměry oblouků nebo nevyrovnané příčné zrychlení. 
Současně se na možnosti využívání vyšších rychlostí podílí i typ 
konstrukce koleje (styková versus bezstyková, popř. použité druhy 
upevňovadel). 

Dalším důležitým aspektem je zabezpečovací zařízení. Sta-
vebním a technickým řádem drah se stanovuje maximální tra-
ťová rychlost 60 km/h tam, kde staniční zabezpečovací zařízení 
neznemožňuje protisměrnou jízdu vlaků. Proto po převážné 

části našich lokálek, které se řídí podle předpisu SŽDC D3, jezdí 
vlaky nejvýše touto rychlostí. 

Souvisejícím omezením pro možné zvyšování traťové rych-
losti je zábrzdná vzdálenost, která má své intervaly:
- do 60 km/h – 400 m, 
- 61 km/h až 100 km/h – 700 m,
- 101 km/h až 160 km/h – 1 000 m.

Při překročení těchto hraničních hodnot se musí změnit i zá-
brzdná vzdálenost, což vyvolává nutnost přemístit návěstidla, 
prodloužit přibližovací úseky pro přejezdy a staniční zabezpečo-
vací zařízení a další úpravy. Pro traťovou rychlost vyšší než 100 
km/h je navíc potřeba zajistit přenos informace o poloze násle-
dujícího návěstidla na stanoviště strojvedoucího – tzv. kódování 
vlakového zabezpečovače – nebo přenos příkazů o povolené rych-
losti vlaku přímo na stanoviště strojvedoucího (pomocí ETCS).

Jak už jsme zmiňovali, významným místem propadů traťové 
rychlosti jsou přejezdy – převážně z pohledu jejich zabezpečení 
a nedostatečných rozhledových poměrů. Například na přejezdu 
zabezpečeném výstražnými kříži při četnosti 10 tisíc silničních 
vozidel nesmí být traťová rychlost větší než 60 km/h. Takových 
přejezdů je přitom na síti SŽDC více než třetina.   

Jeden hranatý rychlostník už nestačí
Částečné přeložky tratí nebo úplně nové trasy železničních tratí 
jsou velmi dlouhodobou záležitostí. Obvykle uběhnou dlouhé roky 
od přípravy až po realizaci. Relativně rychlé řešení nabízí revita-
lizace tratě, která se nachází na stávajícím pozemku dráhy. Tato 

Koncepce Rychlých spojení (RS) na území ČR
(© Ing. Jan Šulc)
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úprava spočívá v posunu stávající geometrické polohy koleje v řá-
dech centimetrů. 

Další možnosti souvisejí s postupným zaváděním moderních 
kolejových vozidel, která mohou jet v obloucích vyšší rychlostí. 
Díky tomu už najdeme na řadě míst hned dvojici hranatých rych-
lostníků. Ten umístěný níže vychází z původního modelu a ur-
čuje rychlost při nedostatku převýšení 100 mm. Co tento termín 
znamená? Jde o teoreticky přidanou hodnotu k příčnému převý-
šení (výškovému rozdílu mezi oběma kolejnicemi), které se zcela 
běžně používá v traťových obloucích. Pokud by se právě o tuto 
hodnotu navýšil rozdíl mezi výškovou polohou kolejnic, cestující 
by ve vlaku necítili žádnou odstředivou sílu. Určité působení sil 
však nevadí, zvlášť když díky němu mohou jet vlaky o něco rych-
leji. Proto se s ním počítá a odpovídá již zmiňovanému převýšení 
o 100 mm.  

Moderní vozidla však mohou díky svým parametrům pro-
jíždět při zachování prakticky stejného cestovního komfortu 
oblouky tak, jako by měly převýšení ještě o 30 mm větší. Proto 
se pro ně zavedl rychlostní profil V130, kterému odpovídá číslice 
uvedená na horním z dvojice rychlostníků. Zvýšení traťové rych-
losti při použití nedostatku převýšení až do 130 mm se pohybuje 
v rozmezí 5–10 km/h. A jak takovou jízdu pocítíme jako cestující? 
V klasických soupravách si musíme v oblouku přidržet hrnek 
s kávou nebo to s námi trochu „hodí“ cestou na záchod. Nicméně 
francouzské či německé dráhy využívají i vyšších hodnost ne-
dostatku převýšení, než je obvyklé u nás. Je vidět, že také tyto 
podniky považují rychlost za klíčový faktor úspěchu železnice. 

Samostatnou kapitolu tvoří známá pendolina, která použí-
vají technologii naklápění vozové skříně. Tento pohyb se dá při-
rovnat k naklopení motocyklu při jízdě do zatáčky. Pro vyjádření 
nedostatku převýšení u tohoto typu vlaků se používá až 270 mm, 
tedy více než dvojnásobek hodnoty určené například pro nejno-
vější vagony nasazované na vlaky kategorií InterCity a EuroCity. 
Díky tomu mohou pendolina zdolávat oblouky o 20 až 30 procent 
rychleji, což už leckdy přináší nezanedbatelnou úsporu času.      

Jednoznačně nejrychlejší variantou na dobu přípravy, ale 
také s nejmenším efektem, se jeví zvyšování traťové rychlosti 
pouze na vybraných úsecích ve stávající stopě. Na základě této 
myšlenky vznikla pracovní skupina Optimalizace traťové rych-
losti, kterou vede odbor strategie SŽDC. Tato skupina vytipovává 
na základě spolupráce s dopravci jednotlivé mezistaniční úseky 
na celé síti tak, aby se dosáhlo zvýšení traťové rychlosti za „ro-
zumné“ peníze a s co nejvyšším efektem na zvýšení výkonnosti 
a efektivity železničního systému. Takto byly již zpracovány pro-
jekty pro tři úseky: Planá u Mariánských Lázní – Tachov, Děčín 

východ – Benešov nad Ploučnicí a Číčenice – Bavorov. V současné 
době se dokončuje další pro mezistaniční úsek Žďár nad Sázavou 
– Nové Město na Moravě. 

Pomoci může i systém ERTMS
Zvyšování traťových rychlostí není jen záležitostí manažera do-
pravní infrastruktury, ale jde o vzájemnou provázanost s dopravci 
a dopravním modelem (grafi konem vlakové dopravy). Zavedení 
rychlostního profi lu V130 na určitém traťovém úseku, kde by do-
pravce nebyl schopen nasadit vhodná vozidla pro jeho využití, by 
bylo zmařenou investicí. Dalším příkladem nutné synergie je stav, 
kdy se na určitém úseku tratě zvýší rychlost, ale sešitovým jízdním 
řádem, určeným pro strojvedoucí, stále platí omezení na původní 
hodnotu traťové rychlosti. 

Pomoci by mohla i výstavba systému ERTMS trati Kolín – 
Břeclav. Mimo obecně známých přínosů v podobě zvýšení bez-
pečnosti umožní tento systém rovněž zvýšení rychlosti. Jako nej-
atraktivnější nejen z pohledu cestujících se jeví možnost jezdit 
rychleji než 160 km/h. Podmínkou však je, že se vytipují takové 
úseky, kde to bude možné s ohledem na parametry tratě. Ve stani-
cích se pak bude zpomalovat až v místě, kde je to skutečně nutné, 
nikoliv již od návěstidla přikazujícího jízdu pomalejší rychlostí. 
Znalost volnosti vlakové cesty na několik úseků dopředu pak 
umožní plynulejší jízdu vlaku a optimálnější hospodaření s ka-
pacitou. K tomu, aby se zmíněné výhody promítly do zkrácení 
jízdních dob, ale bude nutná vysoká míra vybavenosti vozidel 
palubní částí systému ERTMS.

Požadavky objednavatele osobní 
dopravy na úsek Žďár nad Sázavou – 
Nové Město na Moravě:   

-  zavedení hodinového taktového jízdního řádu, 
-  zahuštění taktové dopravy v úseku Žďár nad 

Sázavou – Nové Město na Moravě na 30 min.,
-  zvýšení cestovní rychlosti za účelem změn ve 

struktuře dopravní obslužnosti na mikroregionální 
úrovni,

-  snížení dopravní exponovanosti turistických 
a sportovních středisek z hlediska intenzity 
automobilové dopravy.

Vlaky s naklápěcí skříní mohou nejlépe využít parametry tratí.



33

Rychlá spojení jako nejlepší řešení
Koncept vysokorychlostní železnice byl v minulosti uvažován jako 
výhledový záměr, jehož přínosy budou primárně pro mezinárodní 
dopravu. Toto pojetí by však vedlo k omezenému využití této infra-
struktury a k relativně nízkým přínosům, omezeným jen na něko-
lik největších sídelních aglomerací Česka, naopak by si vyžádalo re-
lativně vysoké investiční náklady. Původní koncept byl proto revi-
dován do podoby tzv. Rychlých spojení. Na národní úrovni umožní 

nejen propojení největších měst ČR, tedy Prahy a Brna, avšak bude 
mít význam i pro zlepšení spojení všech krajských měst s Prahou 
(obvykle do 1 hodiny, z Karlových Varů, Ostravy a Olomouce pak 
do 2 hodin), mezi sebou navzájem a také pro meziregionální spo-
jení. Současně umožní zlepšení podmínek na stávající infrastruk-
tuře pro nákladní dopravu, která bude moci využívat uvolněnou 
kapacitu. Ta již dnes nestačí uspokojit na kvalitní úrovni potřeby 
nákladní i osobní dopravy zejména na tratích Praha – Česká Tře-
bová a Přerov – Ostrava.

Projekt zahrnuje výstavbu nových tratí i výrazné zvýšení 
rychlosti na vybraných stávajících tratích zařazených do mezi-
národní sítě TEN-T. Již v současné době do ní patří nová rychlá 
trať Praha – Lovosice se závazkem dokončení do roku 2030. 
Hlavním cílem projektu je výrazné zvýšení kapacity a současně 
dosažení konkurenceschopných jízdních dob mezi Prahou a Br-
nem. Nově postavená infrastruktura nemůže být určena pouze 
pro speciální jednotky typu ICE nebo TGV, ale musí být otevřená 
pro standardní vlaky vedené lokomotivou řady 380 s vozy Ampz 
a Bmz, které známe již dnes z vlaků EC, nebo pro soupravy typu 
Railjet. Bude se tedy jednat o „normální vlaky“ za obvyklý tarif 
tak, jako to známe z Rakouska (Vídeň – Linec) či Bavorska (No-
rimberk – Ingolstadt). 

V současné době probíhá posouzení systému Rychlých spo-
jení jako celku. Před zadáním je Studie příležitosti a Technická 
studie, řeší se územně technické studie s cílem stabilizovat ve-
dení těchto budoucích tratí. Studie příležitosti má jasným způ-
sobem identifikovat přínosy systému nejen pro železnici, ale 
i z hlediska urbanistického a regionálního.  ■
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TRATĚ PRO VELKÉ 
RYCHLOSTI: 
ANO, ČI NE?

Vysokorychlostní tratě i jejich 
částečná alternativa, koncepce 
tzv. Rychlých spojení, se opět 
po delším čase staly předmě-

tem široké diskuze. Tomuto tématu byla 
věnována podstatná část konferenci 
Česká železnice v roce 2030 na červno-
vém veletrhu Czech Raildays v Ostravě, 
v září se o něm hovořilo na konferenci 
RAILHUC – VIZE 2030 v Brně. Hlasem 
do této diskuze byl i názor vyslovený 
nedávno na Žofí nském fóru, že jsme již 
možnost stavět vysokorychlostní tratě 
zmeškali. 

Pomalu končí zhruba dvacetileté 
období přestavby železničních koridorů 
tak, jak byly v 90. letech minulého století 
defi novány. Přineslo nesporné vylepšení 
existujících páteřních tratí, jejichž údržba 
byla při velkém vytěžování po dlouhá 
desítiletí zanedbávána. Trať Praha – Os-
trava se stala dokonce natolik efektivní, 
že přilákala komerční dopravce, kteří zde 

vidí konkurenční výhody vůči silniční 
dopravě. Na druhé straně se tehdejší kon-
cepce v některých případech neosvědčila. 
Dnes je například jasné, že namísto úseku 
Plzeň – Cheb mělo dojít k přednostní mo-
dernizaci tratě Plzeň – Domažlice, jediné 
trasy, kudy nyní projíždějí mezinárodní 
expresy (ovšem již nikoliv vlaky IC/EC) 
západním směrem. Stejně tak se ukazuje, 
že namísto tratě Přerov – Břeclav měl být 
položen důraz spíše na rameno Brno – Pře-
rov. Typickým příkladem k prozkoumání 
je pak spojnice Prahy a Benešova, kde 
přemíra nákladných protihlukových stěn 
přeměnila dřívější scénickou trať na cosi, 
co připomíná spíš průjezd kolektorem 
inženýrských sítí.

Vzdaluje se nám i Polsko
Nabízí se otázka, zda nás toto dvacetileté 
období spíše přiblížilo, nebo naopak po-
někud oddálilo vyspělé a rozvíjející se že-
lezniční Evropě, kam bychom rádi patřili. 

Odpovědi na to asi nebudou jednoznačné 
a měla by je přinést důkladná analýza, jejíž 
čas podle mého názoru již nastal. Je jistě 
pravda, že jsme se dost opozdili za vývojem 
ve „starých“ zemích EU, kde v posledních 
dvaceti letech vznikla celá řada tratí o pro-
vozních rychlostech vyšších než 200 km/h. 
Opožďujeme se i za Polskem, které inten-
zivně připravuje svůj Projekt Y, soubor 
vysokorychlostních tratí mezi Varšavou, 
Lodží a Vratislaví na rychlost až 350 km/h. 

Je ovšem třeba se vší naléhavostí 
nastolit otázku, zda se máme smířit s tím, 
že naše železnice poklesne na jakýsi objíž-
děný ostrov archaické infrastruktury se 
všemi výhodami pro pokračující úspěch 
rychlé silniční či letecké dopravy a zda se 
spokojíme se současnou nepříliš spolehli-
vou směsí mezinárodních, domácích dál-
kových, regionálních a nákladních vlaků 
na kapacitně omezených hlavních tratích. 
Zajímavým tématem ke zvážení je rovněž 
umožnění přístupu českého železničního 

V oblasti zrychlování železniční dopravy začíná 
Česká republika zaostávat nejen za západní 
Evropou, ale i za zeměmi bývalého východního 
bloku.

  text Emanuel Šíp / foto Petr Šťáhlavský a ČTK 
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průmyslu ke špičkovým železničním tech-
nologiím, které se rozvíjejí nejsilněji právě 
ve vysokorychlostní dopravě.

Hlavní evropské železniční směry 
nás v podstatě obcházejí, na tom asi nic 
nezměníme (viz červené linie v mapce 
na předchozí straně). Mohli bychom 
spoléhat na doplňkové směry Hamburk 
– Praha – Vídeň a Curych – Mnichov – 
Praha – Varšava (zelené linie). Ale i ty 
jsou v nebezpečí, zejména v důsledku 
postupně realizovaného německého vy-
sokorychlostního projektu VDE-8 Halle 
– Erfurt – Ebensfeld s pokračováním do 
Norimberka. Tento projekt pravděpo-
dobně nebude dokončen v plánovaném 
termínu, tedy v roce 2018, avšak po jeho 
zprovoznění bude cesta z Berlína do 
Vídně přes Norimberk rychlejší než přes 
Prahu a Brno; ztíží se i směr jihozápad – 
severovýchod. Další slabinou je i fakt, že 
z Česka do Německa dnes vede jediná 
kvalitní trať, a to přes Děčín. Ostatní 
jsou málo kapacitní a v celkově špatném 
stavu. To všechno jsou důvody pro zapo-

jení ČR do evropské sítě vysokorychlost-
ních tratí.

Vylepšovat stávající tratě nestačí
Odpovíme-li si na otázku, zda chtít v Česku 
tratě pro vysoké rychlosti, slůvkem ano, 
co je zapotřebí udělat? Především revido-
vat současnou koncepci Rychlých spojení, 
která je z velké části stavěna na dílčím vy-
lepšování stávajících tratí. Na tyto projekty 
je třeba se dívat nikoliv úzkým prizmatem 
momentálních stavebních nákladů, nýbrž 
v dlouhodobém, nejméně třicetiletém ho-
rizontu. Pokud by měla stejným směrem 
jako stávající konvenční trať v závěru ta-
kového dlouhého období vést trať vysoko-
rychlostní, je už nyní nezbytné, aby se nově 
investované úseky realizovaly v kvalitě 
a trase vysokorychlostní tratě. 

Koneckonců, úplně stejně byla v Česku 
kdysi dávno zahájena a dodnes se projek-
tuje výstavba dálnic. Málokdy bylo možné 
stavět desítky kilometrů dlouhé úseky 
dálnice či rychlostní silnice najednou, ale 
tam, kde se měla zkvalitnit trasa, vznikaly 

kratší úseky s dálniční kvalitou, které 
se později propojily do ucelené dálnice. 
Z toho bychom se měli při koncipování tras 
Rychlých spojení poučit, a takto též chápat 
ekonomickou efektivnost tratí. Akutní je 
to zejména u spojení Brno – Přerov a Pl-
zeň – Domažlice, kde už jsou připraveny 
projekty pouze s dílčími vylepšeními, která 
bude po čase stejně třeba opustit a postavit 
paralelní trať pro vysoké rychlosti. Přitom 
zrovna posledně jmenovaný případ uka-
zuje, že výstavba nové dvoukolejné tratě se 
zcela jinými parametry není o mnoho ná-
kladnější než vylepšování stávající špatné 
jednokolejné tratě.  

Dosavadní představa Rychlých 
spojení kombinujících rychlé úseky s po-
malými, zahrnujícími zároveň průjezdy 
železničními stanicemi nižší úrovně, kde 
dálkové vlaky nikdy nebudou zastavovat, 
je ostatně problematická z celé řady dů-
vodů. První se týká zvýšených provozních 
nákladů dopravců vyplývajících z častého 
brždění a následného rozjezdu souprav 
na nestejnorodé trati. Další důvod lze 



37

spatřovat v nákladech na údržbu. Jak už 
víme z dnešních koridorů, trať, po které 
se pohybují těžké nákladní vlaky s ne 
vždy kvalitními podvozky, bude obtížné 
a nákladné udržet ve stavu umožňujícím 
hladký průjezd špičkových dálkových 
vlaků o vyšších rychlostech. To omezí 
spolehlivost dálkových vlaků, stejně jako 
k tomu přispěje přemíra spojů nižší kva-
lity. A na takto koncipovaných tratích také 
nemůže vzniknout žádná nová kapacita, 
tolik potřebná především pro příměst-
skou osobní dopravu.

Železnice se musí propojit
s dalšími druhy dopravy
Vzhledem k tomu, že nikdo nemůže ro-
zumně předpokládat, že by se pro železnici 
nově našly nějaké zvláštní fi nanční zdroje, 
včetně těch evropských, znamená to pře-
zkoumat celou dosavadní koncepci mo-
dernizací tratí. Základem pro ty existující 
konvenční tratě, jejichž provoz má přetrvat, 
se musí stát trvale kvalitní údržba, odstra-
ňování dosavadních blokujících pomalých 
úseků a výměna zastaralého sdělovacího 
a zabezpečovacího zařízení. Modernizace 
ve smyslu změn trasy, rozšiřování kapacity 
či elektrizace by měla být spíše výjimečná 
a realizována jen tam, kde přinese jedno-
značné dlouhodobé efekty (např. zvýšení 
nedostatečné kapacity tratě Praha – Pardu-
bice nebo zkapacitnění pražského a brněn-
ského železničního uzlu). Pak bude možné 
rozvojové prostředky v maximální míře 
orientovat na výstavbu vysokorychlost-
ních tratí, rychleji zlepšit kvalitu páteřní 
sítě a účinně dorovnávat handicap vůči 
vyspělejším zemím. I zde lze najít paralelu 
u silniční dopravy: když se začaly budovat 
dálnice a rychlostní silnice, také se přestaly 
stavět klasické silnice I. třídy a docházelo 
na nich jen k vylepšením menšího rozsahu 
(obchvaty sídelních celků apod.). 

Další neřešenou otázkou je intermo-
dalita v dálkové dopravě. Česká železniční 
doprava vystupuje v konkurenci ostatních 
druhů z historicky nevýhodné pozice; má 
špatnou vlastnickou i organizační struk-
turu a nedokáže využívat své technické 
přednosti. Proto by měla umět spolupra-
covat s jinými dopravními mody, a teprve 
tím získat lepší tržní postavení. Pak by 
ovšem mělo být samozřejmé intermodální 
napojení rychlé dopravy na hlavní letiště 
v zemi (Praha, Brno, případně i Ostrava). 
Je ostudné, že se objevily varianty vedení 
vysokorychlostní tratě Praha – Ústí nad 
Labem zhruba v několikakilometrové 
vzdálenosti od mezinárodního letiště 
Václava Havla, a nikdo přitom vážně neu-
važoval o jeho napojení. Taková varianta 

nemusí nutně zvítězit v ekonomickém 
hodnocení, v propočtech efektivnosti je 
však třeba počítat s jejími dlouhodobě 
pozitivními dopady. 

Je třeba plánovat více dopředu
Nemůžeme se spokojit s tím, že teď při-
pravujeme dokumentaci pro Operační 
program Doprava na léta 2014–2020 
a projednávají se Dopravní sektorové stra-
tegie 2. V železniční části vycházejí oba 
dokumenty logicky z toho, co je projektově 
připraveno a pro jaké projekty vůbec exis-
tují použitelné údaje. Současně probíhá 
úporná snaha využít zbývajících nepři-
dělených evropských fondů pro stávající 
programové období. Pokračování tako-
vých přístupů v dalších letech však může 
vést úplně jinam, než kde bychom v bu-
doucnosti chtěli být. I proto je zapotřebí 
již teď připravovat strategické záměry 
pro programové období 2021–2027 a poté 
tyto záměry včas a důsledně prosazovat 
na evropské úrovni jakožto odůvodněný 
prioritní národní zájem. Lze oprávněně 

předpokládat, že konkurence v boji o ev-
ropské fondy pro výstavbu vysokorych-
lostních tratí poroste a tyto fondy obdrží 
ti, kteří budou připravenější po projektové 
i argumentační stránce.  

Pokud přijmeme koncepci postupného 
přibližování kvality české železniční infra-
struktury vyspělé Evropě, bude to bezpo-
chyby znamenat i nově formulovanou roli 
SŽDC jako odvětvového inovačního centra. 
To se musí zabývat mimo jiné uplatněním 
nových technologií a evropských zkuše-
ností na české železniční síti a revidovat 
stávající vzorce propočtů ekonomické 
efektivnosti tak, aby nevycházely prio-
ritně z okamžitých stavebních nákladů, ale 
z dlouhodobé efektivnosti, nákladů život-
ního cyklu a „hodnoty za peníze“, jak je ve 
vyspělých zemích obvyklé. V tom by měla 
SŽDC mít podporu odvětvového minis-
terstva, které musí umět novou koncepci 
prosadit na vládní úrovni, a zároveň lépe 
řešit intermodální vztahy, zejména návaz-
nost a substituční vztah vysokorychlostní 
železnice a letecké dopravy v ČR.  ■

Rychlá železnice dokáže na vzdálenost několika set kilometrů konkurovat i letecké dopravě. 
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Až 75 000 cestujících za hodinu mohou přepravit vlaky 
využívající novou podmořskou železniční trať mezi 
evropskou a asijskou částí tureckého Istanbulu. Vy-
budování šestnáct kilometrů dlouhého tunelu je sou-

částí rozsáhlejšího projektu s názvem Marmaray, který zahrnuje 
také modernizaci stávající příměstské železniční trati a její pro-
dloužení. Počítá se, že jeho tubusem projede každé dvě minuty 
vlaková souprava. To má přispět ke snížení automobilového pro-
vozu v Istanbulu o 20 procent.

Přestože jako datum slavnostního zahájení provozu v tunelu 
pod Bosporem bylo vybráno 90. výročí vzniku Turecké republiky, 
záměr na jeho vybudování je mnohem starší a sahá o půldruhého 
století zpět do dob Osmanské říše. Technologické a následně i fi-
nanční potíže tehdejšího státu pod vládou sultána Abdülhamida 
II. ale vedly k odkladu. Realizace projektu, který byl nově vypra-
cován v 90. letech, tak začala až v roce 2005 za vlády premiéra 
Recepa Tayyipa Erdogana. 

Stavbou projektu, který bývá označován jako novodobá Hed-
vábná stezka, bylo pověřeno japonsko-turecké konsorcium. Fi-
nance na jeho výstavbu pocházejí převážně od japonské banky 
pro mezinárodní spolupráci JBIC. Není tedy divu, že mezi vý-
znamnými hosty na slavnostním zahájení na istanbulském 
nádraží Üsküdar nechyběl ani japonský premiér Šinzó Abe. Pů-
vodně měl být tunel dokončen v roce 2009, ale jako první ho za-
čaly zpožďovat archeologické vykopávky v místě hloubení, které 

mimo jiné ukázaly, že historie města je stará 8 500 let, místo pů-
vodně odhadovaných 6 000 let.

Nově otevřený tunel se nachází přibližně 60 metrů pod 
mořskou hladinou, je tak nejhlouběji položenou stavbou svého 
druhu na světě. Jeho výstavba stála asi 5,5 miliardy lir (51,8 mi-
liardy Kč) a je jedním z plánovaných megaprojektů Erdoganovy 
vlády. Následovat mají vodní kanál, který povede souběžně s Bo-
sporem, největší letiště světa, třetí most přes Bospor a obří me-
šita. Zvažuje se i jaderná elektrárna. Některé projekty však vyvo-
laly protesty veřejnosti.  ■ 

Podmořský tunel 
SPOJUJE
KONTINENTY

V Istanbulu otevřeli 29. října 2013 železniční 
tunel pod Bosporskou úžinou. Jako první spojuje 
dva kontinenty.

  text Pavel Tesař (s využitím ČTK) / foto archiv

NOVÉ PROJEKTY

ZAČÁTEK
PROJEKTU

KONEC
PROJEKTU
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KOMERČNÍ PREZENTACE

 Proč fi rma CSC vyvinula systém 
RCS? 
Švýcarské spolkové dráhy (SBB) řešily 
v roce 2005 dvě otázky: čím nahradit 
technicky a procesně vysloužilý systém 
řízení provozu a jak zajistit předpoklá-
daný nárůst zátěže železniční sítě o 50 
až 130 procent s výhledem do roku 2030, 
aniž by bylo nutné na všech hlavních 
tratích stavět další koleje. 

Bylo přijato rozhodnutí vyvinout 
nový centralizovaný a plně automa-
tizovaný systém pro řízení provozu 
a signalizaci zcela nové generace, který 
by umožnil pouštět na stávající koleje 
dvojnásobné množství vlaků a zajistil 
naplnění dalších nových požadavků. 
CSC ve spolupráci s SBB vyvinul řídicí 

dispečerský systém RCS, který je mozkem 
tohoto nového výpočetního systému pro 
řízení provozu na švýcarské železnici. 
 
 Jaké jsou přínosy tohoto 

řešení? 
RCS umožnil infrastrukturní divizi 
SBB provést revoluci ve způsobu řízení 
provozu na železnici.  Celou železniční 
síť nyní řídí jediný systém. Tím pádem je 
možné postupně zcentralizovat původ-
ních 24 lokálních pracovišť do jednoho 
nebo do několika center. SBB mají za cíl 
dospět do roku 2016 ke čtyřem centrům, 
což je dáno jazykovými specifi ky Švý-
carska – v Curychu nenajdete dostatek 
kvalifi kovaných železničních dispečerů 
hovořících italsky nebo francouzsky.  

Dalším benefi tem je velmi vysoká odol-
nost proti výpadkům. Všechna pracoviště 
v řídicích centrech jsou technicky zcela 
ekvivalentní, což znamená, že kdyby do-
šlo k výpadku v Oltenu (centrum pro zá-
padní část německy mluvící oblasti Švý-
carska), práci tamějších dispečerů mohou 
okamžitě převzít pracovníci v Curychu, 
kteří se posadí k záložním pracovištím ve 
svém řídicím centru, a naopak. 

RCS umožnil výrazně zvýšit zátěž na 
švýcarské železniční infrastruktuře se 
smíšeným provozem. V oblasti Curychu 
je odstup mezi vlaky zkrácen až na 90 
sekund. Systém umožňuje dispeče-
rům velmi rychle a efektivně reagovat 
na mimořádnosti, výluky a zpoždění 
a minimalizovat jejich vliv na celkovou 

RAIL CONTROL 
SYSTEM: 
KLÍČ KE ZVYŠOVÁNÍ
ZÁTĚŽE SÍTĚ
Řídicí dispečerský systém RCS od společnosti CSC 
umožňuje efektivní a zároveň bezpečný provoz vlaků bez 
potřeby investic do drážní infrastruktury. Jaké možnosti 
v oblasti řízení dopravy přináší, jsme se zeptali Michala 
Petrtyla, manažera společnosti v oblasti dopravních 
řešení pro východní Evropu.
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propustnost sítě. Její využitelnost jako 
celku se tak zvýšila na 96 procent. 
Systém přitom umožnil zlepšit již tak 
legendární přesnost švýcarských vlaků 
– v osobní dopravě došlo ke zvýšení z 92 
na 94 procent, ve vnitrostátní nákladní 
dopravě z 96 na 99 procent a v tranzitní 
nákladní dopravě ze 75 na 85 procent.

RCS rovněž generuje vysoce přesná 
data pro informování cestujících. Ti je 
získají jak na tabulích na nástupištích, 
tak na displejích ve vlacích jednotlivých 
dopravců. Cestující tak ví na minutu 
přesně, kdy který vlak přijede (na nástu-
pišti) a na jaké vlaky může v následující 
stanici přestoupit (ve vlaku). Pokud dojde 
ke zpoždění a následné ztrátě spojení, 
cestující se dozví alternativní spojení.

 Co patří mezi největší výhody 
řešení RCS?
Hlavní funkční přínos spočívá v jeho 
schopnosti v téměř reálném čase 

vypočítávat vysoce přesnou předpověď 
polohy všech vlaků v celé síti se zohledně-
ním vzájemných závislostí a zobrazovat 
provozní stav všech vlaků a veškeré infra-
struktury, například výhybek, návěstidel 
či semaforů. Dispečer také může na ob-
razovce s časovým diagramem vlakových 
cest uchopit plánovanou polohu vlaku 
v dané stanici a přesunout ji o dvě minuty 
do budoucna, přičemž RCS během jedné 
vteřiny přepočítá dopad této akce na 
předpověď polohy všech ostatních vlaků 
v celé síti, detekuje případné konfl ikty 
(nevhodná výška nástupiště, délka vlaku, 
hmotnost vlaku či sklon), a pokud dispe-
čer s výsledkem souhlasí, vyšle požadavek 
na přenastavení vlakových cest do signa-
lizačního systému. 

 Jaké má společnost CSC 
reference v oblasti dopravy? 
RCS je jednou ze šesti aktivit CSC v oblasti 
řízení veřejné dopravy v Evropě. Nejdelší 

tradici a největší počet zákazníků máme se 
systémem pro řízení nákladní železniční 
dopravy RCMS, který pochází z našeho 
kompetenčního centra pro logistiku 
v Drážďanech a uplatňuje se u nákladních 
železničních dopravců ERS Railways z Ni-
zozemska nebo BLS Cargo ze Švýcarska 
a na vnitropodnikových vlečkách velkých 
průmyslových koncernů. 

Další aktivitou je dispečerský systém 
pro řízení provozu MHD v Drážďanech. 
Díky němu jsou na všech tramvajových 
zastávkách ve městě přesné informace 
o příjezdech spojů, zpožděních a navrho-
vaných přestupech. Řídí rovněž integro-
vanou dopravu v přilehlém regionu Horní 
Labe. Zde zajišťuje návaznost spojení mezi 
tramvajemi a městskými autobusy na 
jedné straně a regionálními autobusy na 
straně druhé a poskytuje cestujícím přesné 
informace o spojích a přestupech. V pilot-
ním provozu je řízení návazností městské 
dopravy v Drážďanech na vlaky DB.  ■

41

fo
to

: „
S

B
B

 C
F

F
 F

F
S

“



V  historické výpravní budově vlakového nádraží Os-
trava střed byla 24. října 2013 zahájena stálá výstava 
nově otevřeného Železničního muzea Moravskoslez-
ského zaměřená na vývoj železniční dopravy na Ost-

ravsku. Stalo se tak při příležitosti 150. výročí zahájení provozu 
na trati Moravská Ostrava – Michálkovice. Výstava je určena zá-
jemcům ze všech věkových kategorií, kteří zde najdou nejrůznější 
exponáty z dějin železnice – původní drážní zařízení a předměty, 
historické fotografi e, dobové výkresy, písemné dokumenty, před-
pisy, jízdní řády, plakáty či výstavní katalogy. 

Muzeum podobného charakteru zatím v Česku neexistovalo. 
Na jeho zřízení mají velkou zásluhu železniční nadšenci, kteří 
o myšlence muzea uvažovali již od konce minulého století. Trvalo 
však řadu let, než se tito zapálenci v červnu loňského roku sdružili 
v obecně prospěšné společnosti Železniční muzeum Moravsko-
slezské, o.p.s.  

Dlouhá cesta k založení muzea
Pro myšlenku založit železniční muzeum byl velmi významný 
rok 2000. Tehdejší organizační jednotka Českých drah – Správa 
dopravní cesty Ostrava – připravovala projekt rekonstrukce his-
torické výpravní budovy z 19. století v železniční stanici Ostrava 
střed. Právě do tohoto objektu byly navrženy výstavní prostory, 
které budou připomínat historii železnice na Ostravsku od příjezdu 
prvního vlaku do Ostravy a Bohumína 1. května 1847 po součas-
nost, a to především se zaměřením na dopravu a železniční infra-
strukturu. Archivy jednotlivých odborných činností na železnici, 
které jsou dnes ve správě drah a ze kterých se dá čerpat, byly dosud 
uloženy v odlehlých objektech a někdy se nalézaly ve vlastnictví 
různých organizací. 

Praktickou myšlenku na zřízení železničního muzea znovu 
inicioval v roce 2006 vedoucí kanceláře vrchního přednosty 
Správy dopravní cesty SŽDC v Ostravě Vojtěch Hermann. Využil 

UHELNÉ DRÁHY 
NA OSTRAVSKU 
MAJÍ SVÉ MUZEUM
Na nádraží Ostrava střed otevřeli 
muzeum mapující vývoj železniční 
dopravy v regionu. Je první svého 
druhu u nás. 

  text Milan Švihálek / foto Jiří Zerzoň a archiv  
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situace, že v té době odešlo do důchodu 
několik vedoucích zaměstnanců vedení 
organizace z různých odborných činností. 
Tito muzejní nadšenci v čele s Ladislavem 
Drozdem se poprvé sešli v listopadu toho 
roku a od prvního dne se iniciativně zají-
mali o možnosti zřízení muzea zabývají-
cího se dopravou a infrastrukturou, neboť 
oblast kolejových vozidel je již v Česku 
dostatečně podchycená. 

Významným impulsem k dalším 
aktivitám se v únoru následujícího roku 
stala dobře zorganizovaná akce Ostrav-
ského muzea pod názvem Setkání muzeí 
Horního Slezska a veletrh hornoslezských 
muzeí na výstavišti Černá louka. Na akci 
se prezentovalo celkem 18 polských a 8 
českých muzeí. Železniční dopravou, 
její historií a zejména její důležitostí pro 
průmyslový rozvoj slezského území se ale 
nezabývala žádná veletržní expozice. 

Zlom nastal na veletrhu
Záměr využít jako nejvhodnější místo pro 
muzejní expozici výpravní budovu v želez-
niční stanici Ostrava střed neustával ani 
v dalších letech. Historická památka z roku 
1880 si uchovala svůj původní architekto-
nický ráz a je ozdobou Statutárního města 
Ostravy. Výhodná se organizátorům jevila 

i skutečnost, že nádraží Ostrava střed leží 
v linii aktivní trasy odpočinkové lokality 
Černá louka – obchodní zóna Nová Karo-
lina – muzeum Dolní oblast Vítkovice. Byly 
zahájeny kroky k získání této nádražní bu-
dovy, ale po oslovení vedení Českých drah 
se ukázalo, že neexistuje dostatečný zájem 
směřující k pronájmu objektu. Na nějaký 
čas se zdálo, že myšlenka ostravského že-
lezničního muzea je ztracena. 

Ke změně situace došlo až v roce 2011. 
Již během veletrhu Czech Raildays se os-
travští drážní nadšenci pokusili obnovit 
jednání se zástupci železničních fi rem na 
Ostravsku. Znovu oslovili České dráhy 
a začalo se jednat o možnosti pronájmu 
muzejního objektu. Problémem se stejně 
jako v podobných případech stalo zajiš-
tění dostatečných fi nančních prostředků 
na stavební úpravy budoucího muzejního 
objektu, na nájem budovy i činnost mu-
zea. První jednání o výši nájmu historické 
výpravní budovy proběhlo v prosinci 2011, 
k dohodě došlo v dubnu následujícího 
roku. Navržení členové správní a dozorčí 
rady a zakladatelé muzea se shodli, že 
nové muzeum se bude věnovat zejména 
historii železničního provozu na vlečkách 
hutí a šachet jako historického specifi ka 
Ostravska. Do funkce prvního ředitele 

Železničního muzea Moravskoslezského, 
o.p.s., byl navržen Vojtěch Hermann. 

Vyhlídkové jízdy přilákají další 
zájemce
Do muzejního depozitáře už dnes patří 
množství nejrůznějších artefaktů slouží-
cích k činnosti zaměstnanců na železnici – 
pracovní pomůcky, předpisy, součásti uni-
forem a výstroje, různá technická zařízení. 
Do archivního fondu se postupně zařazují 
veškeré písemné materiály, fi lmy, pohled-
nice, jízdenky a knižní publikace. Mezi 
další pomůcky železničářů patří i mapy 
a dokumenty přibližující tratě, které v prů-
běhu času zanikly nebo zůstaly jen na plá-
nech. Není v silách muzea tyto dokumenty 
a předměty zajistit jen z vlastních sbírek. 
Proto chtějí organizátoři zajistit výpůjčky 
z jiných muzeí, historických ústavů a ná-
rodních archivů.

Stranou nezůstanou ani soukromé 
sbírky. Mezi aktivity muzea bude patřit 
vyhledávání dosud nepublikovaných 
a nevystavených dokumentů. V řadě pří-
padů půjde o unikátní nálezy, které budou 
touto cestou zpřístupněny návštěvníkům. 
Velmi zajímavou stránkou činnosti muzea 
budou občasné vyhlídkové akce pro obdi-
vovatele železniční historie pronajatými 

Minulost železnice na Ostravsku připomínají také modely historických vozidel.
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vlaky. Zdá se, že právě tyto akce mohou zaujmout jak pamětníky 
rozkvětu železniční průmyslové dopravy na Ostravsku, tak mladé 
lidi. 

Uhelné dráhy jako ostravský fenomén
V topografi i historických kolejišť na Ostravsku hrají významnou 
roli tzv. uhelné dráhy. Vždyť k nálezu černého uhlí na území Slezské 
Ostravy došlo už roku 1763. Počáteční nedůvěru k této surovině 
vystřídala intenzivní těžba po založení Rudolfovy hutě v sousední 
vesničce Vítkovicích v roce 1828 a zejména po velkorysých investi-
cích barona Rothschilda do hutě a místních dolů. Zejména záslu-
hou Franze Riepla a již zmiňovaného Salomona Mayera Rothschi-
lda pak byla 1. května 1847 do Ostravy přivedena železnice. Uhlí 
nejen z Ostravy se tedy začalo dopravovat po kolejích nejen do celé 
tehdejší monarchie, a dokonce i za její hranice, ale také místními 
vlečkami mezi šachtami, hutěmi a průmyslovými podniky.

Zpočátku se ovšem k tomuto účelu používaly povozy. To bylo 
velice zdlouhavé, protože materiál se musel složitě překládat. 
Nepomohlo ani převzetí přepravy uhlí do režie důlních závodů 
v roce 1852. V padesátých letech 19. století tak dopravu uhlí zajiš-
ťovalo 1 800 koní a 1 200 pracovníků. Proto se už v polovině století 
objevuje několik projektů na stavbu uhelné dráhy. 

Koně v čele vlaků brzy nahradila pára
Historii uhelných železničních vleček na Ostravsku podrobně zpra-
coval Petr Štefek. Podle jeho údajů byla jako první postavena nor-
málněrozchodná železnice vedoucí od vítkovických pecí do stanice 
Ostrava v Přívoze, s odbočkou k jámě Karolina v Moravské Ostravě. 
Koňský provoz zde byl zahájen 1. srpna 1856, od 17. července 1858 
ho nahradil provoz parní. Impulsem k rozsáhlejší výstavbě uhel-
ných drah byl už předtím rok 1855, kdy se Severní dráha císaře 

Ferdinanda (SDCF), provozující dráhu z Vídně přes Ostravu do 
Krakova, stala majitelkou několika důlních polí a jam. SDCF proto 
1. května 1861 koupila od Vítkovických železáren (VŽ) bývalou 
koněspřežku i s odbočkou k jámě Karolina. Na tuto trať SDCF na-
vázala stavbou dráhy z Moravské Ostravy-Vítkovic (dnes Ostravy 
střed, kde je dnes umístěno muzeum) k dolům v Michálkovicích 
s šesti odbočkami, která byla uvedena do provozu 3. ledna 1863. 

SDCF již neměla zájem na prodloužení této tratě dále směrem 
ke Karvinsku, a tak se iniciativy chopilo vedení VŽ v čele s Ansel-
mem Rothschildem a nechalo postavit trať z Michálkovic k jámě 
Be� ina v Doubravě (zprovozněna 12. září 1870) s odbočkami 
k jámě Eleonora a ke Staré strojovně v Orlové a se spojkou do 
stanice Doubrava na Košicko-bohumínské dráze (KBD). Úsek Mi-

Přímo v Ostravě funguje dodnes hustá síť železničních vleček. 

44 HISTORIE



chálkovice – Jáma Be� ina i s odbočujícími křídly koupila SDCF od 
A. Rothschilda v červenci 1886 za 1 250 000 zlatých. Celá trať z Os-
travy-Uhelného nádraží (Přívozu) do Doubravy (Jámy Be� ina) se 
tak stala základem Báňské dráhy (Bdr), tehdy nazývané Montan-
-Bahn (Montánní dráha), která byla i se 14 odbočkami dlouhá přes 
34 km (stav z roku 1905). 

Báňská dráha přinášela zisk i za republiky
Koncem sedmdesátých let 19. století však Bdr přestala kapacitně 
postačovat sílící dopravě, a tak se přikročilo ke zdvoukolejnění. 
Druhá kolej byla v roce 1880 dána do provozu v úseku z Moravské 
Ostravy-Vítkovic (odbočky Karolina) do stanice Salm (dnes Salma 
odb n). Investicím do výstavby druhé traťové koleje se SDCF vy-
hnula v úseku od Uhelného nádraží v Přívoze, kde si pronajala trať 
Ostravsko-frýdlantské dráhy. Kapacitně přestalo postačovat i kole-
jiště Uhelného nádraží, kde se odehrávala konečná sestava vlaků 

pro hlavní trať i tvorba vlaků s prázdnými vozy podle požadavků 
jednotlivých jam. Proto bylo vybudováno a v červnu 1882 dáno do 
provozu seřaďovací nádraží se svážným pahrbkem a ústředně sta-
věnými výměnami. Složitá síť tratí a kolejišť začala nabývat dnešní 
podobu. 

K významné majetkoprávní změně došlo v roce 1906, kdy byly 
tratě SDCF zestátněny. Bdr sice do zestátnění zahrnuta nebyla, 
provoz však převzal stát na účet společnosti. Důsledkem byla 
změna charakteru SDCF – stala se z ní důlní těžařská společnost 
s názvem Severní dráha Ferdinandova (SDF). Přesto i poté přiná-
šela Bdr akcionářům nemalé zisky, a to i po vzniku Českosloven-
ska v roce 1918, tedy za éry ČSD. 

Dědicem složitých majetkových i technických vztahů Bdr se 
na počátku 21. století stal podnik OKD Doprava (dnes AWT), který 
je po Českých drahách druhým nejvýznamnějším železničním 
dopravcem na Ostravsku. Zabývá se kombinovanou a silniční 
dopravou, těžbou a úpravou uhelných kalů, údržbou a opravami 
lokomotiv a vozů, rekonstrukcemi a výstavbou kolejišť a želez-
ničních tratí a dalšími činnostmi. Podnik se sice dále rozvíjí, ale 
provoz na samotné Báňské dráze již v důsledku poklesu těžby čer-
ného uhlí a převedení části přeprav na tratě ČD poklesl a zřejmě 
bude dále klesat. 

Lze předpokládat, že za několik desítek let zbudou po tomto 
unikátním drážním systému jen vzpomínky. Je tedy nejvyšší 
čas podpořit snahy zakladatelů Železničního muzea Morav-
skoslezského přiblížit historii ostravského železničního areálu 
veřejnosti. Žádné jiné město a žádné jiné muzeum v naší zemi 
nemá k tomu lepší podmínky. Tyto aktivity si samozřejmě vyžá-
dají hodně fi nancí. Proto je chvályhodné, že vznik ostravského 
železničního muzea podporuje nejen Statutární město Ostrava, 
ale hlavním partnerem nově založené organizace se stal i Morav-
skoslezský kraj.  ■
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46 POHLED DO MINULOSTI

Uplynulo několik desítek let, než 
jsem si uvědomil, že jsem měl 
možnost téměř nepřetržitě sle-
dovat dění na trati z Brna do 

Havlíčkova Brodu v dobách, kdy prožívala 
svou největší slávu. Poslední nově posta-
vená trať v naší republice vedla téměř 
pod okny našeho bytu v nejvyšším patře 
družstevního domu na předměstí Brna. 
Dnem i nocí po ní vyrážely na náročnou 
túru přes Vysočinu nekonečně dlouhé 
nákladní vlaky tažené několika silnými 
Laminátkami. A mezitím stejné lokomo-
tivy v čele rychlíků nebo pro změnu pan-
tografy, které se vymykaly všemu ostat-
nímu, co u nás kdy jezdilo. 

Od chvíle, kdy mi už nedělaly problém 
počty, jsem si vedl statistiky všeho, co mi 
během hodiny projelo pod okny. A nebyla 
to zrovna malá čísla: více než desítka lo-
komotiv v každém směru, k tomu často 
i stovky nákladních a desítky osobních 
vagonů. Pro mě neuvěřitelnou délku měly 
až patnáctivozové sezonní rychlíky, které 
v létě spojovaly tehdejší NDR s letovisky 
ve spřátelených zemích na jihovýchodě 
Evropy. A v nich zařazené červené jídelní 

vozy v barvách společnosti Mitropa, které 
jsem důvěrně znal z našeho modelového 
kolejiště ve velikosti H0. Mému staršímu 
bratrovi se kdysi tak líbily, že mu děda-ná-
dražák, koupil hned tři, aby si z nich mohl 
sestavit celý vlak…  

V noci o sobě pro změnu dávaly vědět 
nákladní vagony, které se pravidelně roz-
posunovávaly na nedalekém seřaďovacím 

nádraží. Údolím Svitavy se neslo do dáli vr-
zání kol a skřípot jejich brzd, každou chvíli 
„proříznuté“ hlášením s pokyny pro posu-
novače. I v takové kulise, navíc doplňo-
vané pravidelným zvukovým podkresem 
z projíždějících nočních vlaků, se přitom 
dalo bez problémů usnout.   

Vagonky, které hledaly svoji kolej
Rodiče si samozřejmě nemohli nevšim-
nout mého zájmu o vše, co projíždí nado-
hled našich oken. Otec mě proto brával 
na inspekci k vlečce, po které se převážely 
vagony do maloměřické vápenky. Tehdy 
jsem vůbec netušil, že právě tudy původně 
jezdily všechny vlaky z Brna do České Tře-
bové. Natož abych věděl, že se nedaleko 
nacházela obřanská zastávka, která slou-
žila místním do doby, než sem prodloužili 
tramvajovou trať. 

Ještě zajímavějším místem bylo malo-
měřické seřaďovací nádraží, které žilo za 
minulého režimu ve dne i v noci. Nejprve 
jsme se do centra dění dostávali jedním 
ze dvou podchodů protínajících rozsáhlé 
kolejiště. Někdy v osmdesátých letech 
však celý drážní areál překlenula mamutí 

Nepřetržitý ruch na odstavném nádraží 
versus pozapomenutá lokálka, jejíž osud se 
již naplnil.

  text Pavel Tesař

VZPOMÍNKY 
MLADÉHO 
PAMĚTNÍKA (4) 
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konstrukce nadchodu. Díky ní jsem věděl o veškerém dění téměř 
na všech kolejích, a sledování vlaků se tím dostalo do úplně jiné 
dimenze. 

Úplně nejradši jsem stával až v zadní části, kde se téměř neu-
stále šibovalo s dlouhými soupravami nákladních vlaků. Zatímco 
lokomotivu ještě nebylo zpoza kopce vůbec vidět, přímo pode 
mnou už se odpojovaly různě velké koncové články nepatrně se 
pohybující kolejové tasemnice. Na spádovišti pak nabíraly rych-
lost, kterou jim vzápětí, s typickým „upšouknutím“, sebrala kole-
jová brzda. Až neskutečně pak vypadal pohled na jakoby zbloudilé 
vagonky, které se na různých kolejích pomalu posouvaly, až se po-
slušně připojily do řady k ostatním.

Popelka mezi lokálkami 
Naše mimobrněnská babička bydlela ve Ždánicích na Hodonín-
sku, kam se také dalo dojet vlakem. Ani v době, kdy jsme ještě ne-
měli auto, jsme ho ale nikdy (na rozdíl od Bohutic) nepoužili. Trať 
do městečka totiž vedla z opačného směru než od Brna. Pokud 
jsme tedy necestovali přímým autobusem, vydávali jsme se vla-
kem do Bučovic a zbývajících necelých deset kilometrů zdolávali 
autobusem. Dráhu, kterou postavili na začátku dvacátého století 
především kvůli přepravě řepy, jsem si mohl vyzkoušet na vlastní 
kůži až v „éře“ samostatného cestování.

Tahle lokálka byla zajímavá snad v každém ohledu. Mohlo za to 
například její trasování, kdy se až na výjimky vyhýbala všem obcím 
v okolí. Některých se jen letmo dotýkala, jako v případě Klobouk 
u Brna, kde měla navíc úvrať. Jako správná místní dráha téměř do-
konale kopírovala mírně členitý terén v této části jižní Moravy. Vý-
sledkem toho všeho byla zážitková jízda, kterou mohla nabídnout 
jen málokterá trať v kraji.

Na to, jak nelehký osud „Ždánka“ měla, se vlastně dožila úcty-
hodného věku, téměř kulaté stovky. Přitom původní účel, který 
stál za jejím zrodem, vzal za své po necelých dvaceti letech, kdy 
byl zrušen cukrovar ve Ždánicích. Nakonec se vždy pro tuto Po-
pelku mezi lokálkami našlo smysluplné využití. Naposledy díky 
přepravě zaměstnanců i zboží do ždánické Šroubárny, kam vedla 

vlečka, která o něco přibližovala dráhu ke středu městečka. Stále 
však zbývalo mnoho stovek metrů…  

Manévrující Kufr v Kloboukách 
Zní až neuvěřitelně, že ještě začátkem devadesátých let minulého 
století se v některých případech přidával k motorovému Kufru 
také přívěsný vůz. Platilo to zejména pro spoj ve 14.30 hodin, 
který od pondělí do pátku odvážel pracovníky Šroubárny z ranní 
směny. První zastávkou na trase byly Dražůvky, kde ze slušně za-
plněné soupravy vystoupili první cestující. Podobně tomu bylo 
i v Želeticích, které se mimo jiné mohly pochlubit poměrně ho-
nosnou nádražní budovou s čekárnou. Pak už následovaly sta-
nice a zastávky stojící daleko od civilizace. Zajímavé byly v tomto 
ohledu Uhřice u Kyjova, kam to bylo nejblíž z Násedlovic stojících 
na nedalekém kopci.

Zajímavé posunovací manévry celé soupravy nastaly v úvra-
ťových Kloboukách. Na zbývajícím úseku do Čejče už stačil sa-
motný Kufr, a tak poté, co z „přívěsu“ vystoupili poslední cestující, 
nastalo popojíždění celé soupravy na odstavnou kolej a po rozpo-
jení návrat motoráku zpět na místo jeho prvního zastavení. Spo-
lečně s přehazováním výhybek zabral celý proces téměř deset mi-
nut navíc. Až poté se vlak vlastně vracel směrem na Krumvíř. Tady 
bylo nutno projet téměř podél celé obce, než se konečně objevilo 
tamní nádraží. Po něm přišla na řadu malebná zastávka s přejez-
dem v Terezíně a pak už napojení na trať od Zaječí.

Nádraží zmizelo beze stopy
Pravidelné osobní vlaky přestaly jezdit na trati 256 v květnu 1998. 
Pravidelná Nákladní doprava se ještě dožila nového tisíciletí, ale 
pak už věci nabraly rychlý spád. Traťový úsek z Uhřic do Ždánic byl 
ofi ciálně zrušen v závěru roku 2006 a velmi záhy začala jeho fyzická 
likvidace. V podstatě beze stopy tak zmizely nejen veškeré koleje, 
ale i poměrně honosná výpravní budova ždánického nádraží stejně 
jako tamní malé depo. A ač je to v kraji zvykem, na opuštěném dráž-
ním tělese dosud nevznikla ani cyklostezka. Podobný osud přitom 
může brzy potkat i zbývající část lokálky mezi Uhřicemi a Čejčí.  ■

Staniční budova ve Ždánicích přežila koncový úsek tratě 256 jen o pár měsíců. (foto Leoš Tomančák)
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Moldavsko
ZEMĚ S JEDNÍM 
ŽELEZNIČNÍM TUNELEM
Kdo nenavštívil některou z postsovětských zemí, bude 
si jen obtížně představovat, jak funguje osobní doprava 
v Moldavsku. Značné rozdíly jsou jak v dálkové, tak 
i příměstské dopravě.  

  text Michal Roh / foto autor
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Pojďme se nejprve podívat na železniční stanici v Kiši-
něvě, abychom lépe pochopili zdejší systém. Výpravní 
budova nás velmi mile překvapí svojí čistotou i zaříze-
ním. Počet odjíždějících a přijíždějících dálkových vlaků 

jen lehce přesahuje číslo deset za 24 hodin, i přesto zde nalezneme 
několik pokladen, ve kterých usměvavé pracovnice prodávají jíz-
denky do všech směrů. 

Koupit si lístek však není tak jednoduché, jak by se na první 
pohled zdálo. Do dálkových vlaků jsou řazeny pouze lehátkové 
nebo lůžkové vozy, navíc jízdenky jsou vystavovány na jméno. 
Koupíte-li si lístek do samostatného kupé, neradujte se. O své 
místo budete stejně muset bojovat s dalšími pasažéry, které vám 
do kupé bude chtít umístit „neúplatný“ průvodčí. Z Kišiněva je 
možné využít vlaků do Bukurešti, Petrohradu, Oděsy a Moskvy. 
Do posledně jmenované stanice dokonce dvěma směry – sever-
ním přes Oknicu a jižním přes Bendery a Tiraspol. V letní sezóně 
projíždí přes Kišiněv vlaky ze Saratova do Varny. Moderní vozy 
ruského dopravce RŽD nabízejí poměrně slušný komfort, v těch 
moldavských příliš pohodlí neočekávejte. Segment dálkové do-
pravy je v současné době jediným ziskovým u CFM.

Příměstské vlaky mohou konkurovat hlavně cenou
Příměstským vlakům jsou v Kišiněvě vyhrazena zvláštní nástu-
piště ležící asi 300 metrů od hlavní budovy. Zde se nacházejí i pří-
městské kasy a také neústupný vrátný bránící vstupu na perón 
černým pasažérům. Nepočítejte s tím, že příměstské spoje jezdí 
v krátkých intervalech, jako je tomu u velkých měst nejen v České 

republice. Vlak do města Bendery jezdí dvakrát, na sever do Un-
gheni pak čtyřikrát denně. To opravdu není velká frekvence. Malý 
počet spojů spolu s nízkou cestovní rychlostí a nepříliš velkým 
pohodlím uvnitř souprav nahnaly značnou část cestujících do tzv. 
maršrutek – mikrobusů jedoucích po určité trase a zastavujících na 
požádání cestujících téměř kdekoliv. Ale protože jízdné ve vlaku je 
poměrně nízké a lidé tolik nespěchají, je většina spojů přeplněných. 

Jízda vlakem je opravdovým zážitkem. Lidé jsou tu komuni-
kativní, a tak sedíce na dřevěné lavici posloucháte, co se komu 
podařilo koupit na kišiněvském trhu, kdo má v které vesnici lepší 
víno, ale nejčastěji si vyslechnete stesky na špatné životní pod-
mínky a chudobu. Při jízdě vám podomní prodavačky nabízejí 
„široký výběr jídel a nápojů“, od tradičních slunečnicových semí-
nek až po výborné plněné pirohy. Příměstské vlaky jsou vedeny 
motorovými jednotkami řady D1 vyrobenými v letech 1960–1980 
maďarskou lokomotivkou Ganz. Výjimku představuje jeden pár 
příměstských vlaků Kišiněv – Besarabeasca. Z Kišiněva odjíždí 
večer před 19. hodinou a tvoří ho několik velkoprostorových le-
hátkových vozů.

ZUBR jako naděje pro nákladní dopravu
Ještě na počátku nového tisíciletí přepravily Moldavské železnice 
okolo 12 až 15 milionů tun zboží ročně. Problémy s tranzitní pře-
pravou přes Podněstří (ještě o nich bude řeč) znamenaly postupné 
snižování výkonů a v roce 2009 přišel v souvislosti s hospodářskou 
krizí razantní propad na přibližně 4 miliony tun zboží. Mimo jiné 
poklesly tranzitní přepravy železné rudy do rumunských hutí 

Lokomotivy ČME3 se v pohraniční přechodové stanici Ungheni používají k posunu na kolejích normálního i širokého rozchodu.
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v Galaţi. Ty i přes značný pokles dodnes pa-
tří k nejdůležitějším, stejně jako přepravy 
ropných produktů, hutnických výrobků, 
cementu, obilí a kontejnerů. 

Právě atraktivní nabídka v oblasti 
kombinované dopravy je jedním ze způ-
sobů, kterým chtějí Moldavské železnice 
přilákat nové zákazníky. Její součástí je 
i kontejnerový vlak ZUBR vypravovaný 
třikrát týdně ze severomoldavské stanice 
Oknica, resp. jedna z jeho větví, která se 
připojuje ke kontejnerovému vlaku mezi 
ukrajinskými přístavy Oděsa a Iličevsk, 
Běloruskem a baltskými přístavy v Litvě 
a Estonsku. Kromě toho využívá také 
širokorozchodnou trať vedoucí do pol-
ského terminálu Sławków. 

Dokument o připojení Moldavských 
železnic k projektu ZUBR byl podepsán 
v Kyjevě 29. listopadu loňského roku 
a počet kontejnerů přepravených tímto 
spojem stále narůstá. Poprvé se vydal na 
svoji cestu letos 7. ledna a v průběhu ce-
lého měsíce bylo na vlaku přepraveno jen 
14 kontejnerů; v říjnu to bylo již 61 kon-
tejnerů. Za deset měsíců dosáhl objem 
přeprav více než 350 kontejnerů (cca 230 
vozů), přičemž nejvýznamnější přepravní 
proud představují cisternové kontejnery 
s vínem ze stanic Abaklia, Cahul a Tarac-
lia do běloruské stanice Stepjanka a zá-
silky z dunajského přístavu Giurgiuleşti 
do Dněpropetrovska. 

V této souvislosti je nutné říci, že Gi-
urgiuleşti Port je společným projektem 
soukromých investorů a volné ekono-
mické zóny. Přístav se úspěšně rozvíjí, 

budují se zde nová překládková zařízení 
na kapalná paliva či paletizované zboží. 
Pro modernizaci se využívají rovněž fi-
nanční prostředky z Evropské banky 
pro obnovu a rozvoj. Ročně by zde z lodí 
do železničních vozů mohlo být přečer-
páno až 300 tisíc tun ropných produktů, 
z nichž více než polovina bude určena 
pro rumunské odběratele. 

Do Kišiněva po normálním 
rozchodu?
Hlavním cílem CFM je posílit roli tranzitní 
železnice, a to jak v osobní, tak nákladní do-
pravě. Jednou z cest, jak tohoto cíle v blízké 
budoucnosti dosáhnout, je modernizace 
železniční infrastruktury spolu s výstav-
bou nových železničních tratí. Vypuknutí 
občanské války v Podněstří v roce 1992 
bylo prvním impulsem k výstavbě, respek-
tive obnově 44 km dlouhé tratě mezi sta-
nicemi Revaca a Câinari. Ta byla postavena 
v letech 1924–1931, ale po poškození v roce 
1944 na ní byl zastaven provoz a veškerá 
doprava na jih země byla směrována přes 
spojku u města Bendery, ležící v Podněstří. 

Pozdější osamostatnění Podněster-
ské Moldavské republiky znamenalo vý-
razné omezení nákladní dopravy na 9. 
tranzitním koridoru východ – západ ve 
směru Ukrajina (Razdělnaja) – Podněstří 
(Tiraspol) – Moldavsko (Kišiněv) – Ru-
munsko (Jasy) a zvýšilo tlak na dostavbu 
výše uvedené spojky. Pro nedostatek fi-
nančních prostředků však stavební práce 
vázly a k zahájení provozu došlo až v září 
roku 2005. Jednalo se o první novostavbu 

Moldavských železnic v novém tisíciletí 
a jako zajímavost můžeme uvést, že na 
spojce se nachází i jediný železniční tu-
nel v Moldavsku o délce přibližně 700 m. 

Před dokončením je 52 km dlouhá trať 
Cahul – Giurgiuleşti, která má sloužit ze-
jména severojižní tranzitní dopravě osob 
i zboží. Stanice Giurgiuleşti je dnes odříz-
nutá od ostatní železniční sítě Moldavska 
a pro jízdu vlaků do tohoto přístavního 

Modernizovaná jednotka D1M se v odpoledních hodinách vydává z Kišiněva na šest a půl hodiny dlouhou cestu do Oknice.
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města se peážně využívá trať vedoucí z moldavské stanice Besa-
rabeasca přes ukrajinská města Bolgrad a Reni nebo trať z ru-
munské stanice Galaţi. Třetí novostavbou, která je však proza-
tím pouze v projektové fázi, by mohla být normálněrozchodná 
trať z Kišiněva do pohraniční přechodové stanice Ungheni, která 
je napojena na normálněrozchodnou síť rumunských železnic. 
Náklady na její výstavbu, včetně elektrizace, by se měly vyšplhat 
na 435 milionů eur.

Modernizací projdou i Čmeláci
Infrastrukturní projekty si kladou mimo jiné za cíl zvýšení rych-
losti. V osobní dopravě je však další z možných cest k přilákání 
nových cestujících modernizace vozidlového parku – motorových 
jednotek i osobních vozů. Motorové jednotky Ganz skutečně příliš 
pohodlí neskýtají, proto CFM přikročily k modernizaci prozatím 
alespoň pěti těchto jednotek na řadu D1M. Modernizovaná jed-
notka nabízí cestování ve třech třídách – v 1. klimatizované pro 
32 cestujících jsou samozřejmostí zásuvky pro práci na notebooku 
a ani 2. třída pro 82 osob není nepohodlná. Sedadla ve 3. třídě jsou 
150 cestujícím k dispozici ve dvou vozech jednotky a i zde došlo 
k výraznému zvýšení komfortu, i když sedadla jsou zde poměrně 
blízko sebe. Modernizaci provedla rumunská fi rma Remar Paşcani 
SA a kromě zvýšení komfortu a například osazení nových infor-
mačních prvků získaly jednotky také nový motor Volvo-Penta o vý-
konu 515 kW. 

Pokud se „nové“ jednotky osvědčí, bude modernizováno ještě 
zbylých deset čtyřvozových souprav. V současné době jsou D1M 
nasazovány pouze na jeden pár rychlíků Kišiněv – Oknica, který 
je vedený jako vlak s vyšším komfortem. Pro zvýšení počtu tran-
zitních cestujících a cestujících v dálkové dopravě bude nutné 
modernizovat park osobních vozů. Těch v současné době CFM 
vlastní téměř 400, ale jen asi 265 z nich je provozních. Moderni-
zované vozy by měly přitáhnout nové cestující jak do součas-
ných vlaků, tak na staronové trasy do Varšavy nebo Lvova. Z pro-
středků Evropské investiční banky by se měla rekonstruovat 

část lokomotiv řady ČME 3 (známých Čmeláků z pražského 
ČKD), které Moldavské železnice využívají jak na posunu, tak 
v traťové službě pro dopravu lehčích nákladních vlaků. 

Co se skrývá za zkratkou CFM
Moldavský národní železniční dopravce vystupuje pod zkratkou 
CFM – Calea Ferată din Moldova. Vznikl na základě vládního usne-
sení č. 212 z 30. března 1992, kdy byl jako státní podnik předán do 
působnosti nynějšího Ministerstva dopravy a spojů. Moldavské že-
leznice CFM provozují osobní a nákladní dopravu na 1 157 km že-
lezničních tratí, z toho je 1 346 km širokorozchodných o rozchodu 
1 520 mm. Zbytek představují krátké tratě v rumunském pohraničí. 
Dvoukolejných tratí je 77 km. Všechny vlaky jsou vedeny v moto-
rové trakci. Elektrifi kace 9. tranzitního koridoru v úseku Razděl-
naja (UZ) – Kišiněv (CFM), zahájená v roce 1991, byla pro obtížnou 
situaci v Podněstří o pouhé čtyři roky později zastavena. V ma-
jetku CFM je 139 motorových lokomotiv, a to zejména řad ČME3, 
2TE10M a 3TE10M. Jednotlivé sekce dvou posledně jmenovaných 
řad jsou využívány i samostatně, například pro dopravu dálkových 
osobních vlaků. Ročně přepraví vlaky Moldavských železnic 4 až 5 
milionů cestujících a okolo 4 milionů tun zboží.  ■

„Billboard“ lákající na kišiněvském příměstském nádraží k svezení 
modernizovanými vlaky CFM.

Převazovna vozů v pohraniční přechodové stanici Ungheni.

Moldavsko není Moldávie   

Moldavsko je východoevropský vnitrozemský stát 
ležící mezi Rumunskem a Ukrajinou. Žije v něm 
3,6 milionu obyvatel, hlavním městem je Kišiněv 
(Chişinău). Tolik strohé heslo z encyklopedie. Země 
patří k nejchudším v Evropě a zároveň i k ekonomicky 
nejslabším postsovětským státům. Na jihu Moldavska 
se nachází autonomní oblast Gaugazsko, kde žije 
obyvatelstvo turkického původu, a na východě 
se rozkládá autonomní oblast a mezinárodně 
neuznávaný stát Podněstří. Pozor, nezaměňujme 
Moldavsko s Moldávií, což je historické území 
rozkládající se na celém území dnešního Moldavska 
a na části území Ukrajiny a Rumunska. Moldavsko je 
zemědělskou zemí (obilí, zelenina, víno, tabák), větší 
průmyslové závody (hutě, cementárna, elektrárna) se 
nacházejí v Podněstří. Země nemá žádné větší zásoby 
nerostných surovin.



MALÁ VELKÁ
ZEMĚ 
U JADRANU
Během putování po skvostech severního 
Jadranu a slovinských Alp se můžete 
svézt historickým parním vlakem po jedné 
z nejkrásnějších transalpských železnic.  

  text Jakub Zeman  / foto autor
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T isíce Čechů každoročně projíž-
dějí Slovinskem během cesty na 
dovolenou do Chorvatska. Ale 
jen mizivé procento z nich se tu 

zdrží déle – k jejich velké škodě. Ačkoliv 
je Slovinsko svou rozlohou takřka nezna-
telným bodem na mapě Evropy, na ploše 
o velikosti Moravy naleznete neuvěřitelně 
rozmanitou krajinu a vychutnáte si nejen 
nefalšovanou jadranskou idylu, ale také 
strhující scenérii Alp. Stačí, když před 
slovinsko-chorvatskou hranicí odbočíte 
z hlavní silnice vedoucí do Puly a Rijeky, 
minete Sečoveljské soliny a projedete 
rušné letovisko Portorož. Na konci cesty 
se skrývá jedno z nejkrásnějších a záro-
veň nejméně navštěvovaných městeček 
severu jadranského poběží – Piran.

Perla slovinského pobřeží
Na Piran se pomalu snáší soumrak. Od 
Jadranu pofukuje chladivý vánek, sta-
řenky uklízejí prádlo pověšené na šňůrách 
napjatých mezi domy, z pootevřených oken 
zaznívají tlumené hlasy a cinkání příborů 
– je čas večeře. Také hostinec Gostilna Pri 
Mari na nábřežní promenádě se probouzí 
k životu. Postarší manželé Mencingerovi, 
majitelé hostince, hovořící mimochodem 
kromě mateřské slovinštiny rovněž plynně 
anglicky, německy a italsky, kmitají mezi 
hosty a roznášejí talíře, z nichž se linou libé 
vůně. Místními specialitami jsou sardinky 
al saor naložené v kyselém nálevu, slávky 
alla marinara a pečená pražma. 

Pokud se spokojíte pouze s jedním 
džbánkem domácího vína, vydejte se po 
večeři na procházku na hlavní piranské 
náměstí Tartinijev trg. Vévodí mu socha 
piranského rodáka, barokního skladatele 
Giuseppe Tartiniho. Z jedné části náměstí 
volně přechází v přístav. Ačkoliv osvětlená 
radnice představuje úchvatnou kulisu, 
před kterou se tají dech, místní na tu krásu 
nedbají a střed náměstí jim po večerech 
slouží především jako fotbalové hřiště. 

Ráno se vyplatí si přivstat. V pekárně 
na nábřeží od časného rána prodávají 
úchvatný zelný burek a ořechové šátečky. 
Po rychlé snídani vyšplhejte strmými ulič-
kami až k městským hradbám, ze kterých 
se otevírá překrásný výhled na celý Piran. 
Změť červených stříšek, štíhlá kostelní věž 
ve zlatém řezu a modrá hladina Jadranu, 
na které se bělají plachetnice, to je jeden 
z nejslavnějších slovinských výjevů, který 
naleznete zvěčněný snad na každém míst-
ním propagačním materiálu.

Nostalgická jízda napříč Alpami
Ráno, za dobrého počasí, dohlédnete da-
lekohledem z piranských hradeb skoro až 

do Benátek. Za bělavými strunjanskými 
útesy se však skrývá další italské město, je-
hož přítomnost prozrazují pouze nákladní 
lodě a tankery směřující do jeho přístavu. 
Terst měl coby hlavní mořský přístav Ra-
kousko-Uherska obrovský strategický vý-
znam. V důsledku snahy propojit přístav 
se střední Evropou byla v roce 1906 zpro-
vozněna železniční trať Transalpina, která 
vede od Terstského zálivu napříč Alpami 
do Lince a dále do Prahy. V důsledku izo-
lace Jugoslávie od západní Evropy její vý-
znam upadal a v současnosti již není ani 
zdaleka tak vytížená jako v dobách své 
největší slávy. Přesto by neměla uniknout 
pozornosti fanoušků železniční historie. 
V nejkrásnějším úseku slovinské části trati 

se totiž můžete od května do října svézt 
parním vlakem. 

Vyjíždí se zpravidla časně zrána ze 
stanice Jesenice přes Bled, Bohinjskou Bis-
tricu a Most na Soči do Nové Gorice na slo-
vinsko-italských hranicích. Historická sou-
prava na své trase překonává desítky mostů 
a tunelů, z nichž nejdelší měří více než šest 
kilometrů. Řada slovinských cestovních 
agentur nabízí za ceny okolo padesáti eur 
balíčky, které zahrnují kromě jízdenky také 
exkurze do vinařských usedlostí, kterých je 
na slovinsko-italském pomezí víc než dost. 
Pokud ale vyrazíte na vlastní pěst, nudit se 
rozhodně nebudete. Vystupte z vlaku třeba 
v Bledu a vydejte se prozkoumat krásy 
Bledského a Bohinjského jezera. Odtud 

Z hradeb v Piranu dohlédnete za dobrého počasí až k benátskému pobřeží.
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už je co by kamenem dohodil do hor. A za-
tímco slovinské pobřeží svou poklidnou at-
mosférou svádí k zahálce, v srdci Julských 
Alp si přijdou na své ti, kteří mají rádi sport 
a dobrodružství. 

Soča – adrenalinová řeka
Krůček po krůčku pomalinku sunu nohy 
po napjatém laně a má krev se sytí adrena-
linem. V hlubině pode mnou hučí divoká 
bystřina a já se křečovitě držím jisticího 
lana. Trvá to skoro věčnost, ale konečně 
jsem na druhé straně. Sotva popadnu 
dech, slovinský průvodce se na mě zubí – 
to nejlepší totiž teprve přijde. Nejprve mě 
navléká do horolezeckého popruhu. Pak 
mě karabinou jistí k vodicímu lanu. Je nad 
slunce jasné, co mě teď čeká. Budu plach-
tit nad hlubokým kaňonem jako Tarzan. 
Odrážím se od kamene nad propastí a na-
jednou visím ve vzduchoprázdnu. Lano se 
houpe pod mojí vahou a já frčím vzduchem 
na druhou stranu. A když se mé nohy po 
několikasekundovém letu dotknou pevné 
země, v duchu se zaobírám rouhačskou 
myšlenkou, zda si ten adrenalinový zá-
žitek nevyzkoušet ještě jednou. Mekkou 
všech odvážných a sportuchtivých je 

Bovec, nevelké městečko obklopené ho-
rami. Protéká tudy divoká řeka Soča, která 
je se svými četnými peřejemi a kaňony rá-
jem pro příznivce ra� ingu a canyoningu. 
Místní sportovní letiště je vyhledávané 
plachtaři z celé Evropy a nedaleko slav-
ného vodopádu Boka naleznete pěkné 
golfové hřiště. A v neposlední řadě je Bo-
vec rovněž místem, odkud se dá vyrazit na 
trek po okolních horách, včetně nejvyššího 
slovinského vrcholu Triglavu.
 
Do srdce hor
Silnice se vine podél řeky Soči. Její 
úchvatná tyrkysová barva vás spolehlivě 
donutí několikrát zastavit a vytáhnout 
fotoaparát. Na koupání ale raději zapo-
meňte. Voda pramení v jeskyni vysoko 
v horách a i v tom nejparnějším létě je 
ledová tak, že by to nemusel vydržet 
leckterý otužilec. Vesnice Trenta před-
stavuje poslední výspu civilizace na této 
straně Alp. Pár stavení roztroušených po-
dél hlavní silnice, tu a tam se pase stádo 
oveček. Na několika místech si tu můžete 
zakoupit domácí med a sýr. Pak se silnice 
prudce zvedá – je třeba vystoupat stovky 
výškových metrů. 

Když už se zdá, že serpentiny nebe-
rou konce a že silnice vede až do nebe, 
značka u cesty hlásí, že přijíždíme do 
sedla Vršič v nadmořské výšce přes šest-
náct set metrů. Rázem je všechno jinak. 
Zatímco v nížině je horký červnový den, 
tady dosud vládne zima. Kolem silnice se 
tyčí hradby pomalu tajícího sněhu, pod 
kterým zurčí voda, vzduch je prosycený 
zvláštní vůní rozmrzající zeminy a mezi 
skalnatými stěnami se rozléhá po-
chmurné krákání havranů. Jenže právě 
v sedle Vršič začíná krátká, nicméně 
velmi působivá turistická trasa na jedno 
z nejikoničtějších míst Slovinska – Sle-
menovu Špicu. 

Nečekejte žádnou velehoru. Jde 
o vcelku nenápadný travnatý kopeček, 
na jehož jižním úpatí se leskne malebné 
horské jezírko orámované modřínovým 
hájem. Vršek je nicméně obklopený prs-
tencem skalnatých štítů, z nichž mnohé 
atakují třítisícovou výšku. Budete tak 
mít pocit, že se nacházíte v samotném 
srdci hor. Výšlap na Slemenovu Špicu 
ale ve vlastním zájmu odložte na letní 
měsíce – v opačném případě hrozí, že se 
budete brodit po pás ve sněhu.  ■

Rybářské bárky kotví pár kroků od hlavního piranského náměstí.
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Ačkoli dnes jsou dopravní stavby 
podrobovány přísné konfrontaci 
s požadavky z oblasti životního 
prostředí, příroda sama dokáže 
kolikrát překvapit. Důkazem toho 
je bývalý kamenolom v Gránickém 
údolí, v blízkosti železniční trati 
na okraji Znojma.

Právě odsud pocházel stavební materiál 
na budování okolních úseků někdejší 
Rakouské severozápadní dráhy v 60. le-
tech 19. století. Drážní spojitost je patrná 
i dnes, neboť hospodařit s pozemky v lo-
kalitě Cínové hory má právo Správa želez-
niční dopravní cesty.

Dávno nevyužívaný kamenolom se po-
stupem času proměnil na unikátní biotop. 
Dobývání kamene v 19. století působilo 
vůči původní pastvině poněkud rušivě. Po 
ukončení těžby však zůstala lokalita ne-
využívaná a přírodní pochody vedly k vy-
tvoření unikátního stanoviště, na němž 
se mohly uplatnit vzácné rostliny a kde se 
vyskytuje řada chráněných živočichů. 

Cínová hora byla vyhlášena přírodní 
památkou v roce 1999, a to zejména proto, 
že se jedná o nejbohatší naleziště vzácného 
druhu orchideje na Znojemsku. Právě vý-
skyt silně ohrožené orchideje vstavače 
kukačky zde čítá tisíce jedinců. Během 
měsíců května a června se také cestujícím 
v osobních vlacích spojujících Znojmo 
s Moravskými Budějovicemi a Okříškami 
otevře pohled na záplavu různých odstínů 
fi alově kvetoucích rostlin. Tato drobná, 
přesto však krásná orchidej potřebuje ke 
svému životu soužití s houbami, které jí 
dodávají potřebné živiny a látky nutné 
k vývinu. K dalším významným druhům, 

nacházejícím se v místech původního re-
liéfu, patří koniklec velkokvětý a křivatec 
český, jehož žluté květy můžete vidět ze-
jména na skalnatých stráních. 

Péči o Cínovou horu se věnují přede-
vším pracovníci Agentury ochrany přírody 
a krajiny ČR a Jihomoravského kraje. Cílem 
je zabránit přírodě ve vývoji rostlinných 
společenstev; zní to sice paradoxně, ale při 
absenci jakýchkoli zásahů by lokalita ča-
sem zarostla keři a náletovými dřevinami. 
Postupně by se přeměnila v lesní porost 
a cenná stepní společenstva by zanikla. 
Proto je třeba simulovat dřívější způsoby 
hospodaření – pastvu a kosení. 

Na závěr ještě jedna zajímavost z že-
lezniční historie: při pohledu z okna vlaku 

můžete zahlédnout zbytky zabezpečovací 
techniky dnes již do minulosti patřící 
hlásky Gránice, která zvyšovala propust-
nost úseku Znojmo – Olbramkostel. Sní-
mek dokumentuje torzo bývalého mecha-
nického návěstidla tzv. německého vzoru, 
které pro tuto oblast nebylo příliš typické 
– na našem území se s ním setkáváme stále 
méně, a to již jen výjimečně ve Slezsku. 

Davy turistů si asi cestu na Cínovou 
horu nenajdou, ale přesto, nebo právě 
proto, lze její návštěvu všem milovníkům 
nevšední přírody doporučit. Občasné 
vytržení z okolního ticha způsobené za-
duněním projíždějícího vlaku připomene, 
jak těsné je v tomto případě sepjetí dráhy 
a přírody.  ■

CÍNOVÁ HORA 
PLNÁ ORCHIDEJÍ

  text Bohumír Trávníček / foto Jakub Maršalík a archiv 
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