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01. 02. 2010 ČD nenakoupí zánovní vagony
Zdroj: ČT24 (http://www.ct24.cz/doprava/79676-cd-nenakoupi-zanovni-vagony/)
Sliby Českých drah o lepších vagonech pro expresy a rychlíky skončily po dvou letech příprav
neslavně. Železniční dopravce zrušil výběrové řízení, v němž chtěl získat sto ojetých vagonů
ze zahraničí, s jejichž pomocí by zlepšil cestování na některých rychlíkových a expresních linkách.
Lidé tak budou z Prahy do Luhačovic nebo Českých Budějovic nadále jezdit ve starých, špatně
udržovaných a špinavých vozech ze 70. let minulého století. Zrušení výběrového řízení, které ČD
vyhlásily v létě, oznámila společnost v Informačním systému o veřejných zakázkách. Ani jeden
ze dvou zájemců, kteří se přihlásili, podle drah nesplnil požadované podmínky. "V jednom případě šlo
o vozy, které neodpovídaly požadovaným parametrům, ve druhém případě nabídková cena
podstatným způsobem překročila očekávání naší společnosti," upřesnil výhrady vůči nabídkám mluvčí
Českých drah Petr Šťáhlavský. Za vagony chtěly dráhy zaplatit 1,7 miliardy korun.
O nákupu ojetých vagonů se začalo hovořit v roce 2008, kdy Českým drahám nabídl jejich německý
protějšek (DB) sto zrekonstruovaných vozů. Ty dříve jezdily na rychlících kategorie Interregio, již však
DB zrušily. Společnosti se ovšem nedohodly na financování transakce a České dráhy se loni rozhodly
vypsat výběrové řízení na nákup stovky ojetých vozidel, která by byla na rozdíl od vagonů Interregio
klimatizovaná a splňovala řadu dalších podmínek. Zájemci museli podat přihlášky do výběrového
řízení do září, později ČD prodloužily termín do listopadu. Přihlásili se dva zájemci, nyní dráhy
oznámily, že žádný nesplnil jejich podmínky. Jedná se o druhé velké výběrové řízení na obměnu
vozového parku, které skončilo krachem. Loni v létě si chtěly ČD pronajmout moderní dieselové
jednotky, s nimiž by nahradily staré vagony na rychlíkové lince Praha – Písek – České Budějovice,
a měly jezdit také z Prahy do Rakovníka. Do tendru se přihlásil jeden zájemce, který nesplnil
podmínky, a ČD následně soutěž zrušily.

02. 02. 2010 Pražské nádražní čekárny mocných aneb kam se běžný cestující
nedostane
Zdroj: iDNES.cz (http://cestovani.idnes.cz/prazske-nadrazni-cekarny-mocnych-aneb-kam-se-beznycestujici-nedostane-13d-/igcechy.asp?c=A100129_113809_igcechy_tom)
Na mnoha nádražích v Česku jsou prostory, kam běžný cestující nemá šanci ani nahlédnout. Byly
vyhrazeny pro nejvzácnější hosty, monarchy, prezidenty a později komunistické potentáty. Hofsalony
neboli dvorní, prezidentské či později vládní čekárny. Praha má tři - na Hlavním nádraží, Masarykově
a v Dejvicích.
Salonky pro honoraci
Jakmile pára ovládla koleje, zrychlila se doprava i pohodlí cestujících
a města nabývala významu podle umístění na železniční trati. Železnicí
cestovaly také pomazané, později lidově pomazané hlavy států. Aby bylo
jejich přijetí důstojné, začalo se na koncových nebo uzlových nádražích
s výstavbou hofsalonů neboli dvorních salonů. Zde panovník přijímal
hold. První pražské nádraží bylo nynější Masarykovo, postavené v letech
1844 – 1845, přestavěné v letech 1873 – 1874. Třetího června 1854 zde
z vlaku vystoupilo Jeho císařské veličenstvo František Josef I. při své
svatební cestě. Pražští zastupitelé ho museli uvítat na peroně
a v nádražní hale, což asi císaře zaskočilo. Další návštěva 2. února 1876
už proběhla podle dvorních ceremonií, na které si Habsburkové potrpěli.
Panovník přijal hold civilních i vojenských představitelů Českého
království v nově zbudovaném salonku.
Stěny poměrně malé místnosti nynějšího Masarykova salonku pokrývaly
tapety dovezené z Paříže, skvostem se stal trámový strop bohatě
dekorovaný zlatem. Salonek byl na svou dobu opravdu luxusní. Do současnosti se zachoval
neorenesanční restaurovaný nábytek a částečně dochovaný krb. Ostatní vzalo za své v průběhu
minulých desetiletí. Místnosti vévodí busta T. G. Masaryka a Jana Pernera, stavitele železnic.
V salonku na "Masaryčce" v roce 1968 na vlak čekal několik hodin i Alexander Dubček.
Praha hlavní nádraží, vystupovat!
Salonek na "Nádraží císaře Františka Josefa", jak zněl oficiální název v roce 1871, je nejhonosnější,
plně odpovídající významu přijetí vzácných hostů. Časopis SVĚTOZOR jej popsal ve svém lednovém
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vydání z roku 1872 takto: "…v pravém nalézají se pak salony dvorní,
skládající se z předsíně, dvou toaletních komnat a z velkého salonu
nádherně vyzdobeného." Nádraží bylo na přelomu minulého století
velkolepě přestaveno architektem J. Fantou ve stylu již ustupující
secese. Železniční historik Pavel Schreier upozorňuje zejména
na malířskou výzdobu Václava Jansy a Viktora Strettiho s motivy Prahy.
"Byla tu i socha císaře v nadživotní velikosti, ale se změnou poměrů byla
odvezena, její kopie je ve Františkových Lázních. Podobný osud potkal
i sochu amerického prezidenta Wilsona. Po něm nádraží pojmenovali
za první republiky, titul znovu nese od roku 1990. Socha stála v předsálí,
opět se změnou režimu byla nahrazena alegorií svobody," vypráví
historik.
Odjížděl odtud i Heydrich. Mrtvý
V nádražním salonku se v průběhu času vystřídala řada osobností.
Navštívil ho císař František Josef I. Prezident Hácha odtud jel
pro potupné rozhodnutí o zániku státu do Berlína. Na Hlavní nádraží
přijížděli králové, prezidenti, církevní i vojenští hodnostáři. Všichni živí.
Odjížděl odtud ale také jeden mrtvý. 7. června 1942 ve zvláštním vlaku
ujížděl na svůj druhý pohřeb do Berlína zastupující říšský protektor
Reinhard Heydrich, který zemřel na následky atentátu spáchaného
parašutisty Gabčíkem a Kubišem 4. června. První pohřeb se konal
na Pražském hradě tři dny poté a účastnil se ho i šéf SS a gestapa
Himmler. Tělo převezli na dělové lafetě přes Karlův most na Hlavní
nádraží, kde je naložili na zvláštní vlak do Berlína.
Letadla vytlačila vlaky
Vlaky začala postupně vytlačovat letadla a vítalo se na letištích.
Od 60. let minulého století význam železnice pro přepravu vládních
činitelů upadal. V současnosti se hledá pro salonní čekárny nové využití,
nabízejí se i k pronájmu na různé akce. Cena se pohybuje kolem 1 000 až 2 300 korun za hodinu.
Kryt pod dejvickým nádražím
Prezident Masaryk byl velkým příznivcem vlakové dopravy, ale
dejvického salonku na stejnojmenném nádraží si moc neužil. Zbudovali
ho až v roce 1937. Z Dejvic jezdil vlak do prezidentského sídla v Lánech.
Ve zdejším salonku bylo také vystaveno tělo T. G. Masaryka po jeho
smrti před jeho přepravou vlakem na pohřeb. Další prezidenti jezdili
do Lán auty. Ze zařízení salonku postupem času téměř nic nezbylo,
za minulého režimu se místnost využívala k různým účelům, třeba
pro přednášky.
V současnosti se salonek využívá komerčně na různé výstavy
a přednášky, stejně jako převážná část budovy dejvického nádraží.
Zajímavostí je, že při jeho rekonstrukci se objevil protiletecký kryt
z období před 2. světovou válkou, o němž se léta nevědělo. "Při tvrdých
bojích o nádraží se zde ukrývali odbojáři. Ač o nich velitel německé
vojenské posádky sídlící v budově věděl, nechal je naživu. Přitom na nádraží Němci zabili desítky
povstalců. Kryt sloužil asi pro 30 lidí, je tu i dřevěná latrína," informovala Helena Kordačová
ze společnosti ČD Reality, jež má budovu v pronájmu.
Odstřelený Těšnov
Na všech pražských nádražích probíhaly v květnu 1945 prudké boje, přesto žádný salon neutrpěl.
Jeden však přesto později navždy zmizel, a to když 16. března 1985 bylo odstřeleno nádraží Těšnov,
které i přes obrovskou vlnu odporu muselo ustoupit stavbě Severojižní magistrály. Artefakty byly
přeneseny do depozitáře Muzea hlavního města Prahy a Národního muzea.
Další hofsalony
Čekárny pro honoraci nebyly výsadou Prahy. Například v Benešově si nechal hofsalon zbudovat
následník trůnu František Ferdinand, sídlící na nedalekém Konopišti. V Zákupech sloužil excísaři
Ferdinandu V., řečenému Dobrotivý, další byl v Doksech. Majitel náchodského panství kníže
Schaumburg-Lippe měl salonní místnost na nádraží v České Skalici.
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02. 02. 2010 Po letech dohadů začala rekonstrukce stuttgartského nádraží
Zdroj: ČT24 (http://www.ct24.cz/doprava/79840-po-letech-dohadu-zacala-rekonstrukce-stuttgartskehonadrazi/)
Ve Stuttgartu začala rekonstrukce hlavního nádraží, které se má stát součástí vysokorychlostní trati
z Paříže přes Vídeň do Bratislavy. Kolejiště dnešní hlavové stanice se má přestěhovat pod zem,
Stuttgartem potom budou moci projíždět soupravy beze změny směru jízdy. Německé dráhy
za rekonstrukci zaplatí 4,1 miliardy eur. Vysokorychlostní trať by měla začít vznikat až po dokončení
přestavby nádraží, první její část má spojit Stuttgart s nedalekým Ulmem. Proti rekonstrukci nádraží
přišlo během slavnostního zahájení prací protestovat přes tisíc lidí. Podle nich je zbytečné stavět nové
podzemní nádraží, konstrukce zatíží stuttgartské životní prostředí a navíc se může nadále zvyšovat
cena. Ta již vzrostla téměř na dvojnásobek, původně měla stát rekonstrukce nádraží 2,1 miliardy eur.
Příprava prací, které zahájil ředitel DB Rüdiger Grube, trvala více než patnáct let. Během nich vznikaly
plány rekonstrukce, ale také probíhaly vleklé politické spory.

03. 02. 2010 Sněžení zastavilo provoz mnoha regionálních tratí
Zdroj: ČT24 (http://www.ct24.cz/doprava/79900-snezeni-zastavilo-provoz-mnoha-regionalnich-trati/)
Noční sněžení se silným větrem zastavilo provoz na 23 regionálních železničních tratích, do večera se
podařilo železničářům opět zprovoznit většinu z nich. Po sedmé večer zůstávají mimo provoz tři trati,
provoz na dalších dvou blokují porouchané motoráky. Na odstraňování navátého sněhu pracují
zaměstnanci Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). U sedmi neprůjezdných úseků se kvůli počasí
nepodařilo zajistit ani náhradní autobusy. Další tři tratě musely být uzavřeny kvůli srážce vlaků s auty.
"Některé úseky tratí jsou uzavřeny, pokud to dovoluje situace na komunikacích, zajišťujeme
pro cestující náhradní autobusovou dopravu. Jedná se převážně o regionální tratě. Hlavní tratě jsou
sjízdné," uvedl mluvčí SŽDC Pavel Halla. Na čtyřech tratích byla během dne přerušena doprava kvůli
střetům vlaků s auty. Nehody se staly i na hlavních koridorových tratích Přerov – Ostrava a Brno –
Česká Třebová, kde byl provoz několik hodin veden pouze po jedné ze dvou kolejí. Uzavřena zůstává
trať z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm, zprovozněna bude pozdě večer.

03. 02. 2010 Novinka v boji proti zlodějům kovů
Zdroj: ČT24 (http://www.ct24.cz/regionalni/79964-novinka-v-boji-proti-zlodejum-kovu/)
Železničáři vyzkoušeli v praxi nový systém proti zlodějům kovů. Díky speciální signalizaci jsou
policejní hlídky na místě velmi rychle po ohlášení problému. U Nemanic na Českobudějovicku tak byli
chyceni dva zloději přímo při činu. Železničáři proto chtějí nový systém zavést co nejdříve na všech
tratích v České republice.
Dvojici zlodějů policie evidentně překvapila. Dvě hlídky se psem se u kolejí nedaleko Nemanic objevily
jen necelých deset minut poté, co začali s řezáním zabezpečovacích měděných kabelů. První zloděj
se vzdal poměrně rychle, druhý se zkusil schovat. "Na poli si lehnul do sněhu a snažil se tak
maskovat," uvádí policejní psovod Jiří Čermák.
Zdánlivě nepříliš významný případ je ale pro jihočeské železničáře, policii a také cestující docela
zásadní. Poprvé v praxi zafungoval nový systém namířený právě proti zlodějům kovů. "Dispečer i naši
zaměstnanci ihned vidí, zda dochází k této trestné činnosti," říká mluvčí Správy železniční dopravní
cesty Pavel Halla.
Systém je vlastně docela jednoduchý. Při jakémkoli porušení kabelů na vybraných tratích se rozsvítí
signalizace. Během několika málo minut vyjíždí na místo policejní hlídka. "Díky tomuto nastavení tak
mají policisté možnost zadržet pachatele přímo při činu," tvrdí mluvčí Policie ČR pro oblast jižních
Čech Jiří Matzner.
Právě železnice je vůči zlodějům kabelů a někdy i kolejí extrémně zranitelná. Mimořádný chaos
a dopravní kolaps způsobili třeba v září 2008 v Praze, kdy úplně vyřadili Wilsonovo nádraží. Právě
důležité trati by proto měly být chráněny přednostně. "V přípravě je spuštění systému v několika
dalších oblastech a předpokládáme, že tento model bude brzy fungovat v celé zemi," uzavírá Pavel
Halla. V roce 2008 ukradli Správě železniční dopravní cesty zloději kabely a další vybavení za téměř
třicet milionů korun. Situace se mírně zlepšila loni, hlavně díky přísnějším zákonům a poklesu cen
kovů. Už na podzim ale začalo krádeží znovu přibývat.
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04. 02. 2010 Autovlaky loni přepravily o 9,5 % vozidel víc
Zdroj: České dráhy, a. s. (http://www.ceskedrahy.cz/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/-5373/)
Autovlaky Českých drah v loňském roce přepravily rekordní počet 13 061 vozidel. Proti roku 2008, kdy
bylo přepraveno 11 938 silničních vozidel, je to nárůst o 9,5 %. Nejvíce byl v roce 2009 využíván
noční autovlak mezi Prahou a Košicemi. „V loňském roce jsme dosáhli rekordní úrovně přepravy
silničních vozidel v autovlacích. Bylo to také díky nabídce historicky největšího počtu relací,“uvedl Aleš
Ondrůj, ředitel produktů a obchodu, který doplnil přehled linek: „Celoročně jsme zajišťovali provoz
denního a nočního autovlaku mezi Prahou a Košicemi, nočního spoje mezi Prahou a Popradem
a v letní sezóně jezdil také autovlak mezi Prahou a chorvatským Splitem. Největší zájem byl přitom
o noční spojení Prahy a Košic, na kterém jsme přepravili celkem 5 686 vozidel.“Druhá příčka patří
tradičnímu spojení Prahy a Popradu, který využívá množství rekreantů směřujících do Vysokých
a Nízkých Tater, s 5 071 přepravenými vozidly. Postupně získává na popularitě také denní autovlak
zajišťovaný spojem EuroCity Košičan mezi Prahou a Košicemi. V loňském roce ho využilo celkem
1 329 motoristů. Na sezónní spojení Prahy s pobřežím Jaderského moře pak naložilo svůj vůz
793 motoristů. V průběhu roku je tradičně největší zájem o autovlaky v době letních prázdnin
v červenci a v srpnu.
Autovlaky jsou v provozu v řadě evropských zemí. Nabízejí výhodnou kombinaci pohodlné
a bezpečné železniční dopravy na velkou vzdálenost s dostupností a mobilitou vlastním vozem
v cílové destinaci.Často je tak využívají lidé směřující na dovolenou. Jeho výhody však ocení
i manažeři: “Své auto mohou naložit na denní nebo noční spoj a cestu stráví třeba v pohodlí
lůžkového vagónu. Při cestě denním spojem mohou pracovat, odpočívat, vyřídit řadu dokumentů
a zastavit se na oběd v jídelním voze, aniž by ztráceli čas řízením a věnováním energie silničnímu
provozu. Autovlak lze výhodně kombinovat i s další cestou například po dálnicích dále do západní
Evropy, nebo naopak z Košic na východ Evropy,“ vyjmenovává přednosti autovlaků Aleš Ondrůj.
Celkový vývoj přepravy automobilů autovlaky Českých drah
Rok

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Počet 107

182

323

568

607

928

2008

2009

2 062 2 589 4 802 6 263 10 147 11 938 13 061

Podrobné informace o autovlacích, jízdní řády a podmínky přepravy, jsou k dispozici na internetu
www.cd.cz/autovlaky.
Autovlaky Praha – Slovensko
EN Slovakia Praha – Poprad / Košice
Praha (22:00 hod.) – Poprad-Tatry (5:30 hod.),Praha (22:00 hod.) – Košice (7:27 hod), Košice (21:05
hod.) – Praha (7:09 hod),Poprad-Tatry (22:38 hod.) – Praha (7:09 hod.), cena jednosměrné přepravy
auta s řidičem a rezervace místa v lehátkovém voze: Praha – Poprad-Tatry – cca 1 429 Kč (54,70 €),
Praha – Košice – cca 1 272 Kč (48,70 €). Další spolucestující hradí jízdenky a rezervační poplatky
v ceně: Praha – Poprad-Tatry – cca 494 Kč (26 €), Praha – Košice – cca 494 Kč (26 €).
EC Košičan Praha – Košice
Praha (11:11 hod.) – Košice (19:18 hod),Košice (8:39 hod.) – Praha (16:51 hod), cena jednosměrné
přepravy auta s řidičem je cca 1 272 Kč (48,70 €).Další spolucestující hradí jízdenky v ceně cca
337 Kč (20 €). Zpáteční jízdenky jsou cenově zvýhodněné.Ceny v Kč jsou orientační a přepočítány
aktuálním kurzem EUR.

04. 02. 2010 České dráhy hledají provozovatele nádražních taxíků
Zdroj: ČT24 (http://www.ct24.cz/doprava/80064-ceske-drahy-hledaji-provozovatele-nadraznich-taxiku/)
České dráhy chtějí mít pod kontrolou taxíky, které budou přepravovat cestující z nádraží. Vypsaly
proto výběrové řízení, ze kterého by měla vzejít jediná firma, která bude mít právo provozovat
nádražní taxislužbu a vjíždět do areálu nádraží. Podobný systém již několik let funguje na pražském
ruzyňském letišti. Kvalifikačním sítem by mohly podle představ drah v prvním kroku projít zhruba
tři společnosti, se kterými by pak dráhy jednali o nejlepší nabídce spolupráce. Jediný vítěz tendru
následně získá smlouvu na pět let, která mu zaručí výhradní právo provozovat taxislužbu
na nádražích v Praze, Brně a Ostravě.
Zatímco v prvním kole výběrového řízení bude rozhodovat například stáří a počet vozů, čistota aut či
funkčnost dispečinku, v závěrečné fázi chtějí dráhy licitovat o provizi z jízdného. Kromě platby přímo
ve voze bude mít cestující možnost koupit si jízdenku na taxík v nádražní pokladně. Tím si zaručí, že
VLAK-SITE (http://vlak.wz.cz/), © David FUKSA

6 / 31

Železniční události – únor 2010
taxi počká i na zpožděný vlak. Podobný systém, jako plánují ČD, již několik let funguje na pražském
letišti. To letos v říjnu vybralo v tendru dvě firmy na dalších pět let; exkluzivitu získaly společnosti Fix
a AAA radiotaxi.
České dráhy žádají od taxíků kvalitu
"Taxislužba bude povinna udržovat vozidlo ve velmi dobrém technickém stavu, vnitřní i vnější čistotě,
jednou za měsíc musí být sedadla a látkové prvky v interiéru vozidla důkladně hloubkově vyčištěny
tepováním," Petr Moravec, který má v Českých drahách silniční dopravu na starosti. Za nedodržení
podmínek bude hrozit pokuta.

04. 02. 2010 Hotový podchod lidem zatím neslouží (Praha)
Zdroj: ČT24 (http://www.ct24.cz/regionalni/80084-hotovy-podchod-lidem-zatim-neslouzi/)
O tom, kdo se má starat o nový podchod pod tratí v Hrdlořezích v Praze
9, se hádá tamní městská část se Správou železniční a dopravní cesty.
Sporem trpí nejvíce místní lidé. Do podchodu je totiž zakázaný vstup,
dále tam chybí zábradlí, a nesvítí zde dokonce ani světlo. Lidé tak nový
podchod nemohou využívat a oprávněně si stěžují.
Nový podchod v Praze 9-Hrdlořezích je sice už dva měsíce hotový,
používat se ale ještě nesmí! Lidem ve vstupu brání dřevěné zátarasy, cedule upozorňují na nebezpečí
úrazu. Přesto jím ale lidé procházejí, jinak se totiž přes koleje kvůli protihlukové zdi nedostanou.
"Druhá možnost, jak se dostat na druhou stranu, je asi kilometr dlouhá obchozí cesta, která je teď
v zimě neudržovaná, nedá se po ní projít ani pěšky, natož s kočárkem," uvádí obyvatel Prahy 9 Daniel
Dočekal.
Výstavbu podchodu požadovala pro své obyvatele městská část Praha 9. Správa železniční
a dopravní cesty ho tedy za deset milionů korun vybudovala. Teď ale požaduje, aby se o něj začalo
starat město. "Naším majetkem je mostní konstrukce toho podchodu, ale o správu pozemních
komunikací i chodníků se musí starat příslušná obec," tvrdí mluvčí Správy železniční a dopravní cesty
Pavel Halla. "Je to jejich investice, jejich stavba a Městská část Praha 9 se nemůže starat za peníze
svých daňových poplatníků o majetky, které jí nepřísluší," argumentuje zástupce starosty Hrdlořez
Zdeněk Davídek. Ačkoliv je v podchodu osvětlení vybudováno, elektřina tu stále zavedená není. A tak
si místní při průchodu večer nebo v noci musí svítit třeba baterkou nebo mobilem. "Ta elektřina tam je,
jenom ji jaksi nikdo nezapnul. Podle mého názoru to je takový šprajc Správy železniční a dopravní
cesty, která se snaží toho Černého Petra přehrát na městskou část," je přesvědčen Zdeněk Davídek.
Železniční správa ale tvrdí, že má povinnost starat se pouze o ty podchody, které vedou k vlakům.
Průchod pod tratí v Praze 9 ale pouze spojuje dvě ulice v městské části a nesouvisí nijak s železnicí.
Podle Pavla Hally však neexistuje žádná smlouva, která by deklarovala, že podchod přejde
pod správu Městské části Praha 9. Správa železniční a dopravní cesty teď ještě čeká na odpověď
Technické správy komunikací. V dopise ji žádá, aby se místo městské části o podchod postarala.

05. 02. 2010 Stávku odborů může zažehnat jen vyškrtnutí novely o DPH ze zákona
Zdroj: ČT24 (http://www.ct24.cz/ekonomika/80137-stavku-odboru-muze-zazehnat-jen-vyskrtnutinovely-o-dph-ze-zakona/)
Řadu odvětví českého hospodářství může kdykoliv po 22. únoru postihnout stávka. Výsledky
dnešního jednání několika odborových organizací oznámil šéf Odborového svazu dopravy Luboš
Pomajbík. Důvodem plánovaného protestu je zdanění zaměstnaneckých výhod, především pak
režijních jízdenek. Odboráři se obávají, že by České dráhy mohly benefity pro zaměstnance zrušit.
Vyšší daň, která platí od začátku letošního roku, totiž znamená pro zaměstnavatele vyšší náklady.
Novela zákona o DPH podle nich navíc neuvádí, z jaké částky se má daň platit. Železničáři platí ročně
za takzvanou režijku 250 korun, odbory ale mají obavy, že daň bude nutné odvést z částky 22 tisíc
korun, z ceny roční síťové jízdenky. Protest může odvrátit pouze vyškrtnutí sporného ustanovení
ze zákona. Libor Poláček, mluvčí Federace strojvůdců: "Bojíme se, že vysoké zdanění povede
ke zvýšení ceny a následně k tlaku na zrušení tohoto benefitu, který nám jako jediný zůstal."
Jaroslav Pejša, předseda Odborového sdružení železničářů, tvrdí, že se nejedná pouze
o zaměstnanecké výhody, paragraf se vztahuje i na závodní stravování nebo slev na zboží. Dotýká se
všech odborů a prakticky všech kolektivních smluv v Česku. Tyto smlouvy uzavřené na rok 2010 totiž

VLAK-SITE (http://vlak.wz.cz/), © David FUKSA

7 / 31

Železniční události – únor 2010
budou daněny podle zmíněné novely. Na tripartitě se odbory shodly se zástupci státu
a zaměstnavateli na vyjmutí bodu, který se právě DPH týká, ze zákona.
O stávkování rozhodne Poslanecká sněmovna
"Je nyní na rozhodnutí členů Parlamentu, jak se k tomu postaví a zda bude zachován sociální smír,"
uvedl Pomajbík. O tom, zda budou železničáři stávkovat, rozhodne Poslanecká sněmovna, která je
zablokovaná. Odboráři ale podle Pejši dají Parlamentu prostor k jednání a doufají, že k takovému
kroku nebudou muset sáhnout. Od 1. ledna platí novela zákona o DPH, podle které je základem daně
u poskytovaných benefitů běžná cena na trhu, a nikoliv zaměstnanecká zvýhodněná. Jde
o implementaci evropské směrnice. Jak ale několikrát upozorňovalo ministerstvo financí, přijetí
směrnice je pro každý stát dobrovolné.

07. 02. 2010 Na nádraží v Železné Rudě shořel vagon
Zdroj: iDNES.cz (http://zpravy.idnes.cz/obrazem-na-nadrazi-v-zelezne-rude-shorel-vagon-f49/krimi.asp?c=A100207_164011_krimi_lpo)
Na česko-německém nádraží v Železné Rudě ráno shořel vagon
osobního vlaku. Naštěstí uvnitř nebyli žádní pasažéři. Když dorazili
hasiči, hořelo už pět kupé. Lokomotivu se podařilo odpojit. Předběžná
škoda se odhaduje na 1,5 milionu korun, příčinou požáru je nejspíš
vadné topení. Vagon začal hořet podle hasičů v 8:35 na nádraží, které
přetíná státní hranice. "Při příjezdu naší jednotky, po třech minutách
od výjezdu, bylo v plamenech již pět kupé, zbytek vagonu byl silně
zakouřen," sdělil velitel zásahu Patrik Soukup. Železničářům se podařilo
hořící vagon odpojit od lokomotivy, z druhé strany odtáhli zbylé vagony, aby je oheň také nepoškodil.
Plameny hořící vagon zničily takřka zcela. Na místě zasahovaly čtyři jednotky hasičů. Po hodině se jim
plameny podařilo lokalizovat, po dvou hodinách uhasit. Podle hasičů zavinila požár technická závada
po zapojení topení.

08. 02. 2010 České dráhy nakoupí nové motorové vozy, první vozidla přijedou
na Vysočinu a Liberecko
Zdroj: České dráhy, a. s. (http://www.ceskedrahy.cz/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/-5413/)
České dráhy vyhlásí první z výběrových řízení na nákup zcela nových vozidel. Půjde celkem
o 33 nízkopodlažních motorových vozů, 17 jich bude jezdit na Vysočině a dalších 16 bude nasazeno
do provozu v Libereckém kraji. V průběhu letošního roku budou vypsána další výběrová řízení
na nákup zcela nových nízkopodlažních motorových i elektrických regionálních vlaků také pro ostatní
regiony. Půjde například o pořízení obdobného nízkopodlažního motorového vozu pro Pardubický
kraj. České dráhy realizují rozsáhlý modernizační program regionálních vlakových souprav, který
odstartovaly především soupravy Regionova. Ty vznikají modernizací starších motorových
a přípojných vozů ze 70. a 80. let minulého století. České dráhy ale také avizovaly potřebu nakoupit
zcela nové moderní soupravy, které nahradí část starších vozidel. V jednotlivých regionech tak počítají
s nasazením různých typů moderních vlakových souprav. Koncepce obnovy počítá se 3 základními
typy vlaků, které budou dále modifikovány podle potřeb jednotlivých regionů. České dráhy tak plánují
nákup těchto typů vlaků, na která vyhlásí otevřená zadávací řízení (veřejné soutěže) již v průběhu
letošního roku:
- nízkopodlažní motorový vůz o kapacitě cca 70 míst a rychlosti 100 až 120 km/h;
- nízkopodlažní dvouvozová motorová jednotka o kapacitě cca 120 míst a rychlosti cca 120 km/h;
- nízkopodlažní jednoposchoďová elektrická jednotka modifikovaná podle určení pro jednotlivé regiony
s různým počtem vozů (obvykle od 3 do 5 vozů), kapacitou od 160 do 320 míst, rychlostí do 160 km/h
a různými systémy napájení, resp. jejich kombinací.
„Pro Vysočinu a Liberecký kraj bylo rozhodnuto o pořízení celkem 33 nových nízkopodlažních
motorových vozů, z toho 17 jich budeme provozovat na Vysočině a 16 v Libereckém kraji,“ upřesňuje
plánovanou modernizaci železničních vozidel náměstek generálního ředitele pro osobní dopravu
Antonín Blažek a popisuje některé základní parametry požadovaného vozidla: „Kapacita vozu má být
přibližně 70 míst k sezení a ve voze musí být vytvořen také univerzální prostor pro přepravu velkých
zavazadel, jako jsou kočárky, kola nebo lyže a sáňky. Samozřejmostí je vybavení pro vozíčkáře
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včetně bezbariérové toalety s uzavřeným systémem. Příjemnou atmosféru i v létě zajistí klimatizace.
Maximální rychlost by měla být 120 km/h.“
Na Vysočině jsou tyto vozy určeny například pro tratě z Havlíčkova Brodu do Křižanova, do Počátek
nebo Světlé nad Sázavou a pro trať z Jihlavy do Třebíče. V Libereckém kraji pak budou jezdit
například z Liberce do Frýdlantu v Čechách nebo z Liberce přes Tanvald do Harrachova. Objeví se
ale i na některých dalších lokálkách v regionu.
V souvislosti s nákupem těchto vozů budou v těchto dnech vyhlášena dvě otevřená zadávací řízení
(veřejná soutěž). Objem zakázky pro Vysočinu je odhadován ve výši 900 mil. Kč, pro Liberecký kraj
pak v objemu 880 milionů Kč. Všechna vozidla z obou kontraktů by měla být dodána v rozmezí
od 20 do 29 měsíců od uzavření kontraktu, tedy na přelomu let 2011, 2012 a v průběhu roku 2012.
České dráhy přihlásily tyto projekty do programu obnovy vozidlového parku spolufinancovaného
z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Na Vysočině by mohla Evropská unie přispět na obnovu
vozidel částkou 220 mil. Kč a v Libereckém kraji přibližně 300 mil. Kč. Ostatní zdroje na pořízení
těchto vlaků v celkové výši přibližně 1,260 miliardy Kč zajistí samotné České dráhy.

08. 02. 2010 Na zaručené pohodlí v dálkových spojích zapomeňte. Může vás čekat
starý vagón
Zdroj: iHNed.cz (http://domaci.ihned.cz/c1-40428060-na-zarucene-pohodli-v-dalkovych-spojichzapomente-muze-vas-cekat-stary-vagon)
Kvalita vlaků je nejistá, drahám chybí vagony. Na vině jsou nedostatek moderních vozů i zahraniční
železnice. Cestování vlakem na dálkových tratích je v těchto týdnech loterií. České dráhy nedokážou
zákazníkům zaručit, že pojedou tak kvalitním vlakem, jaký si vyhlédli. Vyhřáté kupé s polstrovanými
sedadly pro šest lidí může bez upozornění vystřídat starý vůz, uvnitř něhož čekají na cestující
koženkové sedačky a zima.
České dráhy přiznávají, že se jim nedaří udržet vždy takovou kvalitu, jakou slibují. Problém přitom
bývá především u těch vlaků, které mají zaručovat vyšší standard cestování, tzn. u mezistátních vlaků
Eurocity (EC) a Intercity (IC). „V těchto týdnech s extrémními mrazy a sněžením jsme museli kvůli
závadám některé vozy vyřadit a opravit," udává mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. S počasím mají
problémy i německé nebo rakouské železnice a ČD musejí někdy nahrazovat jejich vlaky.
Oběd ve vlaku? Nejistý
Dráhy slibují na internetu i v reklamních materiálech, že vlaky EC/IC splňují standardy mezinárodní
kvality. Ty mají tři základní požadavky: nejvýše šest míst k sezení v kupé druhé třídy, prodyšný potah
sedáků a vlakový rozhlas. Některé takto označené vlaky ovšem vyjedou na koleje i přesto, že vezou
vagony, které nesplňují pravidla již v prvním bodu. ČD řeší tento problém dlouhodobě a už minulý rok
slíbily, že kvalitu mezistátních vlaků vyrovnají. Sliby ale zamrzly s příchodem zimy. Například v pondělí
1. února jely ve vlaku EC ze Žiliny do Prahy čtyři staré vagony s koženkovými sedačkami. A v kupé
byla zima. „Upřednostňujeme variantu, že lidem nabídneme dostatek míst k sezení i za cenu, že
pravidla zcela nedodržíme," hájí řešení drah Štáhlavský.
Někdy však vlakům chybí i další slibovaný komfort, například v nich chybí jídelní vůz, i když by měl být
v soupravě zařazen. Cestující, který plánoval, že po cestě za prací z Prahy na Moravu stihne rychlý
oběd ve vlaku a vyřídí si e-maily, má prostě smůlu. Zaručeno není totiž například ani to, zda bude ve
vagónu 2. třídy zástrčka pro notebook či mobilní telefon. Železničáři takové vagóny mají, nikdy ale
není jisté, kdy a do které soupravy je zařadí.

09. 02. 2010 Na Osoblažsku se nedaří zprovoznit úzkokolejku (Třemešná ve Slezsku –
Osoblaha)
Zdroj: ČT24 (http://www.ct24.cz/doprava/80456-na-osoblazsku-se-nedari-zprovoznit-uzkokolejku/)
Po přívalech sněhu zůstává stále neprůjezdná železniční trať mezi Třemešnou ve Slezsku
a Osoblahou na Bruntálsku, nedaří se ji zprovoznit kvůli její úzkorozchodné koleji. Správa železniční
dopravní cesty tam nemůže používat svou techniku na odklízení sněhu, která jezdí pouze
na standardních tratích. Železničáři proto musejí sníh odklízet z tratě ručně. Předpokládají, že by úsek
mohli zprovoznit tento týden, pokud ovšem znovu nezačne sněžit, informoval o tom mluvčí Správy
železniční dopravní cesty Pavel Halla. "Jde o úzkorozchodnou trať, kde nejde použít klasická
technologie na její zprovoznění. Mechanizace, kterou standardně používáme na tratě, je určena
na standardní rozchod kolejí. Proto to trvá delší dobu," řekl Halla. Podle něho by se jim nevyplatilo
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kupovat techniku pouze na tuto úzkokolejnou trať, kterou provozují jako jedinou v republice. Zatím
Správa železniční dopravní cesty počítá, že trať na Osoblažsku, kde nyní jezdí náhradní autobusová
doprava, zprovozní tento týden. "Kdyby začalo znovu sněžit, tak se to může ale změnit," doplnil Halla.

09. 02. 2010 Vlak Slovenská strela - nová kulturní památka (M 290.001)
Zdroj: ČT24 (http://www.ct24.cz/doprava/80469-vlak-slovenska-strela-nova-kulturni-pamatka/)
Národní kulturní památkou se stal nově železniční motorový vůz řady
M 290.0 Slovenská strela, vyrobený v roce 1936 v závodě
Ringhoffer-Tatra v Kopřivnici. Vlak s výrazným aerodynamickým čelem,
který vzdálenost mezi Prahou a Bratislavou zvládl v předválečných
letech za čtyři hodiny 18 minut, je dnes ve sbírkách Regionálního muzea
v Kopřivnici. Motorový expres Slovenská strela tvořil pouze jeden
motorový vůz o maximální rychlosti 130 km/h.
Slovenská strela je vrcholem motorizace osobní kolejové dopravy za první republiky. Tento rychlíkový
vůz spojoval Bratislavu s Prahou. Podle původních plánů mohla Slovenská strela po kolejích uhánět
až 130kilometrovou rychlostí. Ale už při zkouškách jela rychlostí ještě o 18 kilometrů vyšší. Na vlaku je
originální i elektromechanický Sousedíkův pohon, který předběhl vývoj o řadu let. "Pro rychlý rozjezd
je výhodný elektrický přenos výkonu, ale při vyšších rychlostech je výhodnější ten mechanický
a Slovenská strela to měla udělané tak, že zhruba do 80 kilometrů převládal ten elektrický přenos
výkonu a pak se vlastně automaticky postupně odpojil elektrický přenos výkonu a zůstal pouze
mechanický," uvedl ředitel Železničního muzea NTM Jiří Střecha.
Konec expresnímu vlakovému spojení největších měst předválečné republiky učinilo odtržení
Slovenska a okupace Čech, Moravy a Slezska v roce 1939. Během války oba vozy Slovenská strela
stály v železničním depu. Na koleje se na pár měsíců vrátily až po konci druhé světové války. Vozy se
využívaly během norimberského procesu. Nevozily však válečné zločince, ale svědky či úředníky
a příslušníky spojeneckých armád, uvádí se v bulletinu Českých drah.
Národní kulturní památkou je nově také například pražská čistírna odpadních vod v Bubenči, kde dnes
sídlí Ekotechnické muzeum, nebo pardubické krematorium, postavené v letech 1921 až 1923 podle
plánů Pavla Janáka ve stylu art deco.

09. 02. 2010 DB koupí další soupravy pro regionální dopravu (Talent 2)
Zdroj: ČT24 (http://www.ct24.cz/doprava/80520-db-koupi-dalsi-soupravy-pro-regionalni-dopravu/)
Německé dráhy (DB) koupí dalších 48 elektrických jednotek Talent 2, které vyrábí společnost
Bombardier. Nové vlaky se v letech 2011 a 2012 začnou objevovat na regionálních linkách v Berlíně
a Braniborsku. DB objednaly sérii 26 pětivozových a 22 třívozových jednotek navzdory tomu, že první
sérii Talentů, které měly od loňského prosince jezdit v Braniborsku a Sasku, výrobce dosud nedodal.
Dráhy ovšem podepsaly v roce 2007 s Bombardierem rámcovou smlouvu o dodávce 321 souprav,
z nichž již DB objednaly 176. Kromě zpožděné dodávky, která měla jezdit na linkách Cottbus – Lipsko
a Cottbus – Falkenberg, jde například o vlaky, které mají od příštího roku jezdit z Drážďan do Lipska.
Jednopodlažní elektrické jednotky začínají v regionální dopravě u DB postupně nahrazovat patrové
soupravy s lokomotivou a řídicím vozem a soupravy starých vagonů ze 60. – 80. let minulého století.
Bombardier je v posledních letech jedním z největších dodavatelů DB. Z jeho produkce jsou například
novější série dvoupodlažních vlaků, stejně jako dieselové jednotky s naklápěcím systémem pendolino.

10. 02. 2010 Průvodčí ČD budou vypravovat vlaky návěstními terčíky
Zdroj: České dráhy, a. s. (http://www.ceskedrahy.cz/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/-5427/)
České dráhy a Správa železniční dopravní cesty vyjdou vstříc
zaměstnancům vlakového doprovodu a od 1. března je zbaví povinnosti
nosit během služby stejnokrojovou čepici. Místo toho začnou signalizovat
návěsti k odjezdu vlaku zeleno-oranžovým návěstním terčíkem.
Vypravování vlaků se tak přiblíží zvyklostem v západní Evropě. Terčík
u vlakového doprovodu tak nahradí známé výpravky, které byly jako
novinka u tehdejších ČSD zaváděny ve 30. letech. „Od 1. března se
stane čepice pouze nepovinnou součástí výstroje vlakových čet. Aby
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však nemohlo dojít při výpravě vlaku k záměně obsluhujícího personálu s cestujícími, budou průvodčí
a vlakvedoucí v denní době nově používat barevné návěstní terčíky. Ty budou z jedné strany zelené,
z druhé oranžové a vlakový doprovod jimi bude strojvedoucímu nebo výpravčímu signalizovat návěsti
k odjezdu nebo souhlas k odjezdu vlaku,“říká náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu
Antonín Blažek. „Změnu v předpisech jsme provedli na základě dlouhodobých požadavků odborových
centrál a jistě ji ocení všichni zaměstnanci vlakových čet po celé republice.“ Vlakové čety doposud
dávaly souhlas s odjezdem vlaku pokynem ruky, v noci pak světelným signálem. Změna
při vypravování vlaků se tak týká pouze dne, v noci se nic nemění.
„Zrušení čepic je pozitivní změna zejména v letním období, kdy bylo jejich nošení nepříjemné. Jak se
osvědčí terčíky ukáže teprve praxe, faktem však je, že strojvedoucí a výpravčí je při vypravení vlaku
lépe uvidí,“ popisuje Zdeněk Prchal, průvodčíz Regionálního centra vlakového doprovodu v Brně.
Obdobné terčíky k výpravě vlaků se osvědčily u vlakového doprovodu v některých sousedních
zemích, například v Rakousku.
Změna je možná díky úpravě vnitřních předpisů dopravce Českých drah i provozovatele dráhy státní
organizace Správa železniční dopravní cesty. Reaguje také na změnu ve výpravě vlaků. V mnoha
železničních stanicích díky moderním zabezpečovacím systémům nevypravují vlaky výpravčí
s tradiční zelenou výpravkou, ale činí tak přímo vlakový doprovod. Nové terčíky tak obrazně řečeno
nahradí známé výpravky. Ale ani ty nepatří k železnici od jejího vzniku. Dnes tradiční výpravka byla
zavedena až v roce 1932, až téměř sto let po příjezdu prvního vlaku na území Moravy.

10. 02. 2010 Slovensko chce opět spojit železniční správu s dopravci
Zdroj: ČT24 (http://www.ct24.cz/doprava/80624-slovensko-chce-opet-spojit-zeleznicni-spravu-sdopravci/)
Slovenská vláda připravuje zásadní obrat v procesu liberalizace evropských železnic. Chce spojit
firmu Železnice slovenské republiky (ŽSR), která se stará o infrakstrukturu, s osobním dopravcem
Železniční společností Slovensko (ZSSK) a nákladním dopravcem Železniční společností Cargo
Slovakia (ZSCS). Výsledkem by měl být nový holding Slovenské železnice ve stoprocentním
vlastnictví státu. Podobný model není neobvyklý – podobu holdingu, který sdružuje dopravce i správce
infrastruktury, mají například Německé dráhy (DB) nebo Rakouské spolkové dráhy (ÖBB). Žádný stát
se ale zatím nerozhodl takto spojit tři dosud samostatné společnosti. Slovenský národní dopravce
ZSSK se totiž od ŽSR oddělil v roce 2002, o tři roky později vznikla další samostatná firma ZSCS.
Ačkoli všechny tři zůstávaly v úplném vlastnictvím státu, nebyly jinak propojeny.
Slovenská vláda v minulosti uvažovala o opačném postupu – privatizaci nákladního dopravce,
případně o jeho spojení s českým protějškem ČD Cargo. Nakonec ale slovenský kabinet tyto plány
zrušil. S návrhem na opětovné propojení státem vlastněného dopravce se správcem infrastruktury
hovořil v minulosti také náměstek generálního ředitele ČD Jiří Kolář. Česká vláda však zatím
s podobnou myšlenkou nepřišla.

11. 02. 2010 České dráhy byly vloni poprvé v plusu. Díky miliardám, které jim dal stát
Zdroj: iHNed.cz (http://finweb.ihned.cz/c1-40485750-ceske-drahy-byly-vloni-poprve-v-plusu-dikymiliardam-ktere-jim-dal-stat)
Celkem ale hospodaření státního dopravce skončilo v miliardovém minusu, hlavně kvůli odpisům.
České dráhy loni poprvé hospodařily s provozním ziskem před odpisy (EBITDA). Především díky
několikamiliardové pomoci od státu se výsledek zlepšil o 4,8 miliardy na 1,1 miliardy korun. Celkem
ale hospodaření státního dopravce skončilo v miliardovém minusu, hlavně kvůli odpisům. Uvedli to
zástupci ČD na tiskové konferenci. "Firmy neumírají na záporný hospodářský výsledek, ale
na záporné cash flow," radoval se z loňského výsledku generální ředitel drah Petr Žaluda. Pro letošek
chce ředitel provozní zisk zdvojnásobit, celkový hospodářský výsledek by měl skončit zhruba na nule.
Za zlepšením hospodaření stojí především stát, který loni mimořádně vyrovnal dlouhodobou ztrátu
z provozu krajských vlaků částkou 3,2 miliardy korun. Z jízdného České dráhy loni utržily 6,58 miliardy
korun, zhruba o šest procent více než v roce 2008. Tržby se zvedly přesto, že dopravce loni přišel
o sedm procent cestujících, celkem vlaky využilo 163 milionů lidí.
Do minusu táhne dráhy pendolino
Z jízdného České dráhy loni utržily 6,58 miliardy korun, zhruba o šest procent více než v roce 2008.
Tržby se zvedly přesto, že dopravce loni přišel o sedm procent cestujících, celkem vlaky využilo
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163 milionů lidí. Cestující prý ale jezdí na delší vzdálenosti. Na letošek ani příští rok firma neplánuje
plošné zdražení jízdného. Dráhy se rovněž chlubí úsporou nákladů ve výši 700 milionů korun, firma
loni například snížila počet zaměstnanců o 1350 lidí na necelých 28.000 zaměstnanců.
Naopak do minusu táhne dráhy pendolino, které jezdí bez veřejné podpory. Jak uvedl Žaluda,
provozně jsou rychlovlaky v zisku, kvůli odpisům a splátkám vykazují ztrátu téměř půl miliardy korun.
Kvůli ekonomické krizi navíc dráhy loni nedostaly půlmiliardovou dividendu od dceřiné firmy ČD Cargo,
se kterou v podnikatelském plánu počítaly. Nekonal se ani plánovaný prodej podílů v některých
dalších dceřiných firmách a nemovitostí, celkem zde dráhy předpokládaly půlmiliardový výnos.
Do nových vlaků podnik loni investoval rekordní 4,2 miliardy korun, letos to má být pět miliard. Kupují
se především elektrické pantografy CityElefant a krajské motoráky Regionova.

11. 02. 2010 České dráhy uvedly loni do provozu nové a modernizované vlaky
za 4,2 miliardy Kč
Zdroj: České dráhy, a. s. (http://www.ceskedrahy.cz/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/-5443/)
České dráhy v roce 2009 uvedly do provozu rekordní počet nových a modernizovaných vlakových
souprav v hodnotě přibližně 4,2 miliardy korun. Podstatná část investic směřovala do regionální
dopravy, kde se s novými vlaky setkávají cestující při každodenní cestě do zaměstnání, do škol
a za aktivitami ve volném čase. Nové nebo modernizované vozy a soupravy byly uvedeny do dovozu
ve všech krajích České republiky. České dráhy v roce 2008 a 2009 proti předchozím letům značně
rozšířily investiční program a zrychlily modernizaci souprav. Pomohl tomu i prodej části podniku v roce
2008. Z jeho výtěžku bylo do nákupu nových vlaků v letech 2008 a 2009 investováno celkem
8,1 miliardy Kč. Pro financování investičního programu využily České dráhy také vlastní zdroje
vytvořené svojí podnikatelskou činností nebo leasing.
České dráhy v roce 2009 uvedly do provozu následující kolejová vozidla:
- 13 CityElefantů (patrová příměstská klimatizovaná jednotka řady 471)
- 42 regionálních dvou a třívozových vlaků Regionova (modernizovaný bezbariérový motorový vlak
pro regionální tratě)
- 14 řídících vozů řady 954 pro motorové rychlíky (vznikají přestavbou nepotřebných poštovních vozů)
- celková hodnota výše uvedených vozidel představuje cca 4 miliardy Kč;
Kromě toho bylo v roce 2009 do provozu uvedeno 12 modernizovaných vozů pro vlaky EuroCity, které
byly součástí modernizace celkem 40 těchto vozů. Větší část tohoto projektu byla realizována již
v roce 2008 a dokončena byla v úvodu loňského roku. V uplynulém roce proběhla také revitalizace
interiéru u 20 rychlíkových vozů 1. třídy a pilotní revitalizace interiéru 3 vozů 2. třídy
a 2 kombinovaných vozů 2. třídy se služebním oddílem. V roce 2009 probíhala také výroba
6 bistrovozů, které budou uvedeny do provozu během jara 2010. V roce 2009 byla v souladu
se smlouvami financována také výroba dvaceti vysoce výkonných lokomotiv řady 380. V roce 2009
bylo zahájeno testování těchto lokomotiv, během kterého na zkušebním okruhu dosáhly rychlosti až
200 km/h. V průběhu letošního roku očekáváme jejich první nasazení do provozu.
Modernizace vlaků nabrala proti předchozím letům vyšší tempo
Objem finančních prostředků investovaných do nových vlaků v posledních dvou letech výrazně vzrostl
a dosahuje od roku 1989 historicky rekordních hodnot. Patrné je to také z počtu souprav uváděných
do provozu i z rozsahu uzavřených kontraktů nebo vyhlášených výběrových řízení. Srovnání investic
v letech 2003 až 2009 a do provozu uvedených vozidel v letech 2008 a 2009 u vybraných
dlouhodobých projektů přináší tabulky.
vynaložené finanční prostředky

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1,0

2,5

3,2

3,2

3,3

4,2

4,2

5

v mld. Kč bez DPH, rok 2010 plán
Typ vozidla

Počet dodaný v roce 2008

Počet dodaný v roce 2009

471 (CityElefant)

8

13

814 a 814.2 (Regionova)

29

42

954 a 954.2 (řídící vůz)

7

14
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V roce 2010 bude pokračovat současné vysoké tempo investic a dodávek nových vlaků. V současné
době je již naplňována celá řada kontraktů uzavřených v předchozím období. Opět jde především
o nákup a modernizaci vozidel pro regionální dopravu. Konkrétně jde o tyto projekty:
- výrobu 20 ks vysokovýkonné expresní lokomotivy řady 380 ve společnosti Škoda Transportation;
- pokračování výroby jednotek 471 CityElefant až do počtu 75 kusů (aktuálně mají ČD k dispozici
55 kusů souprav) ve společnosti Škoda Vagónka v Ostravě;
- pokračování výroby jednotek 814 Regionova druhou sérií ve společnosti Pars nova v Šumperku;
- dokončení projektu řídících vozů řady 954.2 pro velké motorové vozy ve společnosti Pars nova;
- provedení modernizace 37 kusů velkých motorových vozů řady 842 ve společnosti Pars nova;
- zahájení výroby nových řídících vozů pro klasické soupravy řady 961 ve společnosti Pars nova;
- dokončení modernizace 6 bistrovozů typu ARmpee(61) v ŽOS Vrútky (Slovensko).
Zároveň se připravují i další projekty. V současné době již probíhá výběrové řízení na modernizaci
66 velkých čtyřnápravových osobních vozů pro motorové soupravy nebo na nákup 33 zcela nových
motorových vozů pro Vysočinu a Liberecko.

11. 02. 2010 Nový Jičín chce vlaky do Hostašovic, kraj ale ne
Zdroj: ČT24 (http://www.ct24.cz/doprava/80749-novy-jicin-chce-vlaky-do-hostasovic-kraj-ale-ne/)
Novojičínská radnice chce, aby znovu vznikla povodní zničená železniční trať do Hostašovic a začaly
po ní jezdit vlaky. Od loňského léta je zavedena dlouhodobá náhradní autobusová doprava – a kraj by
chtěl podél zničené trati raději zavést regulérní autobusovou linku. Představitelé Moravskoslezského
kraje se proto k žádostem Nového Jičína o obnovu trati stavějí skepticky. Dopravu na trati by totiž
časem možná stejně zrušili – podle krajských radních vlakem z Nového Jičína do Hostašovic jezdí
jenom málo lidí.
Obnova dráhy by stála asi 90 milionů korun a státní Správa železniční dopravní cesty proto chce, aby
po ní potom intenzivně jezdily vlaky. Kraj by se tak musel zaručit, že na trati bude dlouhodobě
objednávat spoje. "Takový dlouhodobý závazek na určitou trať dát nelze," uvedl krajský radní
pro dopravu Miroslav Novák. Novák poukazuje na to, že vlaky Nový Jičín – Hostašovice jsou drahé
a přitom jimi nejezdí mnoho lidí. Náklady na autobusovou přepravu by podle Nováka byly
mnohonásobně nižší. Provoz železniční trati nyní ročně stojí asi 4,7 milionu korun, autobusová linka,
která by kopírovala poničenou železnici a navíc by na ní bylo i více zastávek, by podle Nováka přišla
na 725 tisíc korun.
Novojičínští zastupitelé na obnově trati po celou dobu trvají. Pro zachování vlaků se vyjádřili už
potřetí. Ostatní obce na trati – Hodslavice, Mořkov a Hostašovice – ovšem navrhly, aby na ně stát
převedl pozemky zničené dráhy, na nichž by vznikla cyklostezka. Představitelé Hodslavic
a Hostašovic však na dnešním zasedání novojičínského zastupitelstva avizovali, že by svá rozhodnutí
mohli přehodnotit a rovněž trvat na zachování trati. Po ní se mohou lidé dostat do Valašského
Meziříčí, odkud jezdí expresní vlaky a rychlíky na Přerov a Olomouc. "Cestujeme hlavně vlakem, který
má přípoje na rychlíky a spojení na všechny možné strany. O víkendech na dolním konci vesnice
žádný autobus nestaví a je nemožné se někam dostat," uvedla během jednání zastupitelstva jedna
ze signatářek petice z Hodslavic Růžena Čípová.

12. 02. 2010 ČD Cargo prodaly vlaky neznámé firmě. Budou si je od ní deset let
pronajímat (vozy)
Zdroj: iDNES.cz (http://ekonomika.idnes.cz/cd-cargo-prodaly-vlaky-nezname-firme-budou-si-je-od-nideset-let-pronajimat-15i-/ekonomika.asp?c=A100211_190849_ekonomika_vel)
ČD Cargo prodaly více než tisícovku vagonů a následně za jejich používání budou každý rok platit.
Získají tak peníze na nákup nových strojů. Obchod má však jeden háček - dopravce bude platit firmě
Financial Found, která takovou operaci nikdy neprováděla a není jasné, kdo za ní stojí.
Pro železničního nákladního dopravce, který je dceřinou firmou státem vlastněných Českých drah,
však taková fakta nejsou překážkou. Společnost v soutěži na leasing, který má ČD Cargo přinést
peníze na nákup dalších vagonů, porazila dva konkurenty: Finrail a Railco. I jejich historie je
pozoruhodná: Railco vzniklo teprve loni v listopadu a jeho majitelé sídlí v kanceláři v Londýně, Finrail
patří výrobci nákladních vagonů Lostr a založen byl loni v prosinci. Tedy až poté, co ČD Cargo soutěž
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vyhlásily. To se stalo na konci října. Společnost ING Lease, která měla dosud u ČD Cargo na leasing
takřka monopol, se do této soutěže ani nepřihlásila. ČD Cargo na vítězi soutěže nevidí nic závadného.
"Uvedená společnost splnila všechny kvalifikační předpoklady požadované v rámci zadávací
dokumentace zakázky i všechny náležitosti ve smyslu zákona o veřejných zakázkách," uvedl mluvčí
dopravce Zdeněk Větrovec.
Vznikli jsme účelově, přiznává Financial Found
Dozorčí rada podniku se dosud touto zakázkou nezabývala. "Detaily neznám, budeme o ní jednat
na příštím zasedání," uvedl šéf dozorčí rady a poslanec ODS Oldřich Vojíř. Financial Found, která
v obchodním rejstříku o svém hospodaření vůbec neinformuje, už peníze za vagony zaplatila.
Předseda představenstva společnosti Miroslav Golč upozornil, že jde o firmu s akciemi na majitele,
a proto nemůže říct, kdo za ní stojí. "Jedná se o společnost účelově zřízenou pro jednorázovou
finanční operaci," sdělil Golč. Firma podle Golče neměla "nepřekonatelné obtíže" se zajištěním peněz
na nákup vozů. Golč ujišťuje, že jsou ve vedení firmy lidé s rozsáhlými zkušenostmi s provozováním
finanční činnosti. Sám 72letý Golč byl v minulosti podle obchodního rejstříku předsedou Bytového
družstva 650 a aktuálně sedí také ve vedení firmy Rail Invest, která sídlí na stejné adrese jako
Financial Found. Obě firmy spojuje kromě sídla ještě osoba Dany Magulákové, která je členkou
představenstev obou subjektů. Třetí židli v představenstvu Financial Found obsadila 22letá Lucie
Wronová. Ta v žádné další firmě nepůsobí.
Peníze půjdou na nákup nových vlaků
ČD Cargo prodaly dohromady 1145 nákladních vozů, jejichž cena podle znaleckého posudku činila
1,16 miliardy korun. Nový majitel vagonů je bude mít zaplacené za necelých deset let. Ročně
ČD Cargo odvedou za pronájem 121,5 milionu korun. Po skončení smlouvy budou vagóny převedené
zpět na ČD Cargo. "Za leasingový pronájem vynaložíme méně prostředků, než bylo původně
předpokládáno," dodal Větrovec. Podle něj je nabídka s ročním úrokem 6,3 procenta výhodnější než
aktuální nabídky na leasingovém trhu.
Ostravská firma získala celkem šest různých typů nákladních vagonů, například vozy na přepravu uhlí
nebo cisterny. Kromě jedné kategorie s průměrným věkem sedm let jde o vozy, které nakupovaly
dráhy v průměru před 28 lety, velkou část však poměrně nedávno modernizovaly. V celkovém počtu
vagonů jde o poměrně zanedbatelnou položku: ČD Cargo jich vlastní dohromady 23 tisíc. Další
podobné transakce podle Větrovce už firma neplánuje. Peníze z prodeje vagonů chtějí ČD Cargo
použít na nákup nových vozů a lokomotiv ještě v letošním roce.
Prodeje majetku státních firem neprůhledným firmám nejsou novinkou. Dosud největším obchodem
byl prodej nákladního terminálu ČSA firmě Skyport, která sídlila v panelovém bytě a měla nejasné
majitele, za tři čtvrtě miliardy korun. Skyport dnes vlastní podle rejstříku firma Central European
Handling, patřící šéfovi Skyportu Kamilu Slavíkovi.

12. 02. 2010 SŽDC v březnu změní jízdní řád na 119 tratích (7. března 2010)
Zdroj: ČT24 (http://www.ct24.cz/doprava/80844-szdc-v-breznu-zmeni-jizdni-rad-na-119-tratich/)
Změna jízdního řádu, která začne platit v neděli 7. března, se dotkne provozu na 119 tratích. Z větší
části půjde o úpravy v regionální dopravě. Do březnové změny totiž mohla Správa železniční dopravní
cesty, jež jízdní řád připravuje, promítnout požadavky, které dostala až po zářijové uzávěrce původní
podoby jízdního řádu. Změnu jízdního řádu v podobě, kterou je možné vlepit do knižního jízdního
řádu, zveřejnily České dráhy. Úpravy nynějšího vedení vlaků jsou rozvedeny na 68 stranách.
Do Dobrušky pojede jediný vlak
Téměř stoprocentní redukce vlaků čeká první březnovou neděli trať Opočno – Dobruška
v Královéhradeckém kraji. Tato lokálka, která odbočuje z hlavní trati Choceň – Broumov, měla podle
původních plánů zůstat zcela bez osobní dopravy. Prosincová verze jízdního řádu počítala s tím, že
poslední spoj pojede 13. března. Nakonec ale Dobruška dosáhla záchrany školního spoje, který
pojede v pracovní dny ráno kromě prázdnin. Všechny ostatní vlaky budou nahrazeny autobusy.
Ani takové řešení se ale obyvatelům Dobrušky příliš nelíbí. "Město, které má tři střední školy, aby
mělo zrušenou dopravu vlakem, je smutné," podotkl jeden z cestujících, kteří lokálkou jezdí. Vlaky
nejezdí prázdné, cestujících v jednom spoji ale zároveň většinou necestuje tolik, že by se nevešli
do běžného regionálního autobusu. Podle kraje jsou ale autobusy Opočno – Dobruška čtyřikrát
levnější než vlaky, přitom obslouží i centrum Opočna. "Náhrada bude určitě plnohodnotná," ubezpečil
krajský radní Josef Ješina. Upozornil, že se o zániku dobrušské trati mluvilo již několik let.
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Končí vlaky Kopidlno – Dolní Bousov
Podle původního plánu bude naopak 13. března zcela ukončena pravidelná osobní doprava mezi
Kopidlnem a Dolním Bousovem rovněž v Královéhradeckém kraji. Vlaky ze středočeského Bakova
nad Jizerou, které končí v Dolním Bousově, budou jezdit i nadále. Změna jízdního řádu reflektuje také
další z řady neúspěchů, kterými skončily snahy Českých drah o obnovu vozového parku v dálkové
dopravě. Poté, co dopravce zrušil dvě výběrová řízení, z nichž měla vzejít vozidla pro rychlíky
a expresní vlaky, se zadrhla dodávka zrekonstruovaných vagonů první třídy s bistrooddílem. Ty měly
již od ledna jezdit na rychlících z Prahy do Mnichova a Norimberku a od února také na jednom páru
Eurocity Praha – Vídeň. Nyní ČD počítají s tím, že vagony začnou jezdit ke druhé změně jízdního řádu
v červnu.

12. 02. 2010 Zpětný leasing železničních nákladních vozů (ČD Cargo)
Zdroj: ČD Cargo, a. s. (http://www.cdcargo.cz/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/-5451/)
Za účelem získání dlouhodobých finančních zdrojů pro další investiční činnost v oblasti obnovy
kolejových vozidel byla akciovou společností ČD Cargo vyhlášena 15. října 2009 veřejná zakázka
na zpětný leasing železničních nákladních vozů. Předmětem zakázky je prodej 1145 železničních
nákladních vozů různých řad a jejich následný leasingový pronájem společnosti ČD Cargo. Jedná se
o nákladní vozy řad Rils, Falls, Zaes, Roos, Eas a Habbillns. Stáří nákladních vozů řady Habbillns je
7 let a průměrné stáří vozů ostatních řad je cca 28 let.
Společnost ČD Cargo vyhlásila transparentní zadávací řízení a zveřejnila podmínky obvyklou formou,
včetně publikace v elektronickém Informačním systému o veřejných zakázkách na internetu.
Do soutěže se přihlásili tři uchazeči a společnost ČD Cargo vybrala subjekt, který nabídl nejvýhodnější
podmínky. Celý proces proběhl zcela v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Zadavatel
obdržel ve stanoveném termínu do 7. prosince 2009 nabídky od tří uchazečů. V souladu
s posouzením a hodnocením došlých nabídek hodnotící komisí, ustanovenou představenstvem
společnosti, rozhodl zadavatel o přijetí nejvhodnější nabídky. Jako ekonomicky nejvýhodnější byla
ve všech částech zakázky vyhodnocena nabídka od společnosti Financial Found, a.s. Tato společnost
splnila všechny kvalifikační předpoklady požadované v rámci zadávací dokumentace zakázky
i všechny náležitosti ve smyslu zákona o veřejných zakázkách. S tímto uchazečem tak byly koncem
roku 2009 uzavřeny příslušné smlouvy.
Nákladní vozy byly prodány vítězi zadávacího řízení za tržní cenu určenou na základě nezávislého
znaleckého posudku, která v souhrnu činní 1,16 mld. Kč. Nabídka této ceny byla také podmínkou
účasti v zadávacím řízení a všichni uchazeči tuto cenu nabídli. S prodejem nákladních vozů
vybranému dodavateli jsou od ledna 2010 tyto vozy zpětně pronajaty společnosti ČD Cargo.
Leasingový pronájem nákladních vozů potrvá 120 měsíců. Celkové roční leasingové splátky činí
celkem 121,5 mil. Kč za leasingový pronájem všech 1145 nákladních vozů, což odpovídá RPSN
ve výši 6,3 %. Získané podmínky jsou podstatně výhodnější oproti původnímu očekávání ČD Cargo,
a.s., i oproti ostatním nabídkám a aktuálním podmínkám na leasingovém trhu. Po ukončení
desetiletého nájemního vztahu přejdou všechny vozy zpět do vlastnictví společnosti ČD Cargo.
Soubor 1145 nákladních vozů představuje pouze dílčí část z celkového počtu cca 23 tisíc železničních
vozů, které ČD Cargo vlastní. Institut zpětného leasingu představuje běžný nástroj, který využívá řada
firem na trhu. Získané finanční prostředky společnost ČD Cargo použije na financování obnovy svého
vozidlového parku (železničních vozů a lokomotiv) ještě v letošním roce. Společnost ČD Cargo touto
operací naplňuje svou strategii na získání dlouhodobých zdrojů, čímž posiluje svou dlouhodobou
finanční stabilitu a vytváří možnosti pro realizaci budoucích investičních záměrů.

13. 02. 2010 Firmy skupiny Penta zvítězily v rychlosoutěži o nádražní prostory
Zdroj: iDNES.cz (http://ekonomika.idnes.cz/firmy-skupiny-penta-zvitezily-v-rychlosoutezi-o-nadrazniprostory-1ii-/ekonomika.asp?c=A100212_220221_ekonomika_iky)
Narychlo zadané výběrové řízení drah, kde měli investoři na podání nabídek jen devět dnů na přelomu
roku, skončilo podle očekávání konkurentů: z pěti nabídek na pronájem prostor na nádražích
pro sázkovou kancelář, malou prodejnu potravin a lékárnu, vybrala komise nabídky Fortuny, Žabky
a Dr. Maxe, které patří do skupiny Penta. "Byla to aktivita vyvolaná firmami Penty, nikdo jiný se o ty
prostory nezajímal. Je to odměna za to, že byli aktivní," vysvětluje náměstek generálního ředitele ČD
Milan Matzenauer. Cenu ani přesný počet prodejen, které na nádražích vzniknou, dráhy nezveřejnily.
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Podle informací MF DNES však nepůjde o velké číslo a dohromady bude obchodů, lékáren
a sázkovek lehce přes deset.
Už dříve mluvčí Penty Martin Danko uvedl, že maximální počet přihlášek na jeden typ provozovny byl
osm. Na řadě nádraží navíc bude třeba jen lékárna nebo sázkovka. První obchody by se měly otevřít
během letoška. Podle Matzenauera vítězství v soutěži neznamená, že se nemohou hlásit i další firmy
s nabídkou o pronájem. "Nejde o žádnou exkluzivitu. Klidně se může Tipsport přihlásit a mít sázkovou
kancelář vedle Fortuny," dodal. Firmy Penty však vítězstvím získaly lepší pozici: mohou si zvolit,
na která nádraží půjdou. Do soutěže se kromě tří firem ovládaných Pentou přihlásila ještě společnost
JP Servis, provozující už teď na nádražích prodejny Ponty a Tipsport. "Napsali nám, že jsme byli druzí
a že se ještě ozvou," sdělil mluvčí Tipsportu Lubomír Ježek.
Obchod na nádraží může mít každý, řetězce mají přednost
Přestože dráhy tvrdí, že prostory na nádražích jsou běžně dostupné, zkušenosti některých
podnikatelů, kteří s podmínkou zachování anonymity kontaktovali po zveřejnění informace o tendru
MF DNES, jsou opačné. Dráhy prý malé nájemce nechtějí. "České dráhy preferují síťové služby, kdy
provozovatel nabídne stejnou kvalitu a standard služeb na více nádražích v republice," potvrzuje
mluvčí drah Petr Štáhlavský. Problémy s pronájmem však mají i větší firmy, kterým by přitom podle
smlouvy měly dráhy dokonce volné prostory hlásit. To je případ prodejen Ponty. Podle ředitele
JP Servisu Marka Cagáška mají s drahami sice síťovou smlouvu, ale dráhy jim odmítají požadované
prostory pronajmout. "Máme vytipováno a dlouho zažádáno již o několik míst na nádražích, ale
bohužel nebyla a není vůle drah toto podpořit i v rámci platné rámcové smlouvy. Zodpovědné osoby si
prosazují své zájmy," vadí Cagáškovi. Dráhy přitom ve firmě vlastní přes společnost JLV podíl.

13. 02. 2010 Dráhy chtějí po státu dalších pět miliard korun za majetek
Zdroj: iHNed.cz (http://ekonomika.ihned.cz/c1-40521470-drahy-chteji-po-statu-dalsich-pet-miliardkorun-za-majetek)
Ministerstvo bude muset jednat, hrozí další zatížení státního rozpočtu. České dráhy chtějí po státu
dalších až pět miliard korun za převedení zbývajícího majetku na státní organizaci Správa železniční
dopravní cesty (SŽDC). Informoval o tom Český rozhlas 1 - Radiožurnál. Za převod nemovitostí
a strojů na správu železnic už přitom dráhy předloni dostaly 12 miliard korun. Dráhy ale tehdy
nepřevedly všechen majetek. "V současné době dochází ještě k vymezování toho majetku, který by
mohl být Správě železniční dopravní cesty prodán, a odhaduje se, že tento majetek by mohl být
v objemu kolem tří až pěti miliard korun," řekl rozhlasu mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
Podle ministerstva dopravy je vše podstatné již vyřešeno a zbylé pozemky a budovy za tři až
pět miliard korun jsou už pouze "dočišťováním". "My do toho budeme muset promluvit, protože Správa
železniční dopravní cesty v podstatě žádné svoje peníze nemá a v podstatě nemá ani nic, s čím by
podnikala, čili by to pochopitelně znamenalo určitý nárok na státní rozpočet," řekl šéf odboru drah
na ministerstvu dopravy Jan Fiedler. Podle Radiožurnálu České dráhy v rámci 12 miliard korun
prodaly správě železnic kromě pozemků a strojů také například dva klavíry, rekreační lodě, pračky,
12 cívkových magnetofonů za 77.000 korun i vodní plochy. Transakce se stala tehdy předmětem
kritiky především ze strany bývalého šéfa dozorčí rady ČD Zdeňka Žáka. Podle něj dráhy dostatečně
neprokázaly, jak se získanými penězi naložily. Podnik tvrdí, že penězi pokryl ztrátu z provozu
krajských vlaků a nakoupil nové vozy. Převod majetku je součástí transformace české železnice.
Správa železnic by měla zcela převzít péči o koleje a další infrastrukturu. S tím souvisí i plán
na převedení například výpravčích pod SŽDC, České dráhy mají pouze provozovat vlaky.
Zatímco Česká republika se rozhodla pro radikální oddělení dopravce a správce, například
v Německu všechny činnosti fungují v rámci jednoho holdingu Deutsche Bahn. Podobně jako Češi
postupovali i Slováci, aktuálně se však slovenská vláda rozhodla vrátit k německému modelu a firmy
opět spojit. Češi tak zůstanou v Evropě ojedinělí, ačkoliv stoupenci německého modelu se najdou
i ve vedení Českých drah.

13. 02. 2010 O osudu trati do Hostašovic na Novojičínsku rozhodne kraj
Zdroj: ČT24 (http://www.ct24.cz/regionalni/80887-o-osudu-trati-do-hostasovic-na-novojicinskurozhodne-kraj/)
Novojičínští zastupitelé chtějí, aby stát obnovil železnici vedoucí do Hostašovic. Své stanovisko
potvrdili už potřetí. Trať je mimo provoz od loňského června, kdy ji vážně poškodila povodeň. Správa
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železniční dopravní cesty ji ale opraví jen v případě, že Moravskoslezský kraj potvrdí dlouhodobý
zájem o její provoz. A to jisté není, protože trať je vysoce ztrátová. Zastupitelstvo Moravskoslezského
kraje by o dalším osudu tohoto železničního úseku mělo rozhodnout v dubnu.
Doprava oblíbená rekreanty, trasa, která pomáhá odlehčit souběžné silnici, ale např. i historické
hledisko, takové důvody uváděli novojičínští zastupitelé na podporu obnovy 120 let staré trati
do Hostašovic. "Co když se zvýší ještě více mýtné a zjistí se, že ta železniční doprava bude vyhovovat
daleko víc?" argumentuje zastupitel Nového Jičína Jiří Vávra. I jeho kolega Břetislav Gelnar souhlasí
a uvádí další argument: "Když z toho uděláme jednou cyklotrasu, zpátky už to nevrátíme." Zastupitel
za Stranu zelených Petr Ortel se zase odvolává na ekologii.
Pro zachování trati se vyslovili také někteří obyvatelé Hodslavic. Sepsali kvůli tomu i petici. Proti ale
stojí důvody ekonomické. Vlaky totiž používá průměrně jen 290 cestujících za den. A na jejich provoz
musí přispívat Českým drahám Moravskoslezský kraj. "Pro pár cestujících vynakládáme
přes čtyři miliony ročně a dá se to zajistit autobusovou dopravou za necelý milion," říká náměstek
hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslav Novák.
Obnovu 10 kilometrů dlouhé trati má na starosti Správa železniční dopravní cesty. Náklady na její
rekonstrukci vyčíslila na více než 80 milionů korun. Peníze už má k dispozici. Může je ale použít
i na likvidaci trati. Ta by přišla asi na 70 milionů korun a v případě pouze částečného odstranění
železnice na 40 milionů. Rozhodnutí novojičínských zastupitelů o zachování trati není ovšem
pro Správu železniční dopravní cesty směrodatné, protože na provoz vlaků nepřispívá město, ale kraj.

15. 02. 2010 Srážka vlaků v Belgii: Jeden ze strojvůdců zřejmě přehlédl červenou
Zdroj: iHNed.cz (http://zahranicni.ihned.cz/c1-40554780-srazka-vlaku-v-belgii-jeden-ze-strojvudcuzrejme-prehledl-cervenou)
K nehodě došlo zhruba patnáct kilometrů od Bruselu v 8:30 ráno. Srážka
zablokovala také spojení mezi Paříží a Bruselem. Na zatím 18 mrtvých
a 125 zraněných se vyšplhal počet obětí pondělní havárie dvou vlaků
v belgickém městě Halle. Jedenáct lidí bylo zraněno těžce. Stroje se
srazily čelně v blízkosti nádraží. Oficiální bilanci uvedl v pondělí
odpoledne guvernér provincie Vlámské Brabantsko Lodewijk De Witte.
Tato bilance není konečná, řekl. Podle předešlých informací zahynulo až
25 lidí. Na místě nehody stále pracují záchranáři, někteří cestující jsou
dosud uvězněni v poničených vagonech. K nehodě došlo okolo 8:30
ráno necelých 20 kilometrů od Bruselu. Belgická média hovoří o vlacích
spojujících Loveň s městem Braine-le-Compte a města Mons a Lutych.
Po incidentu byla železniční doprava přerušena, a to i na hlavních
tratích mezi Paříží a Bruselem.
Belgická média dávala nejprve neštěstí do souvislosti se špatným
počasím - na místě sněžilo a byly namrzlé koleje. Policie ale začala
vyšetřovat příčinu nehody a podle guvernéra příslušné provincie je
zřejmě na vině jeden ze strojvůdců, který přehlédl červenou. Žádný
z očitých svědků ani cestujících zatím neupozornil na nic zvláštního.
"Nastala srážka, byla velmi silná. Najednou jsme se převrátili. Lidé byli
v šoku. Dveře se zablokovaly," řekl médiím jeden pasažér z vlaku na trati
Lutych-Mons. "Slyšel jsem jen obrovskou ránu," řekl novinářům jeden z kolemjdoucích. Pasažéři, které
se podařílo zachránit a vyvázli jen s lehkým zraněním, byli podle dostupných informací převezeni
do blízkého sportovního centra. Nejhůře poškozené jsou první vagony vlaku, v nichž cestovalo
do práce až na 300 lidí. Vagony se silou čelního nárazu vzpříčily a zaklesly do sebe. Podle svědků
právě především v nich umírali cestující nebo utrpěli vážná zranění.
Podle mluvčího drah si nehoda vyžádala také velké škody na železnici, vážně byly poškozeny troleje.
Pondělní incident je nejhorším železničním neštěstím v Belgii od roku 2001, kdy při kolizi dvou vlaků
u Bruselu zahynulo osm lidí.

16. 02. 2010 První ČD Tip letošního roku bude do Budapešti (29 €, od 22. února 2010)
Zdroj: České dráhy, a. s. (http://www.ceskedrahy.cz/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/-5464/)
Osvědčený koncept levného cestovní do zahraničí rozšíří České dráhy o další akční jízdenku ČD Tip.
Na březnové víkendy budou na svém eShopu prodávat zpáteční jízdenky z Prahy do Budapešti
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za celkovou cenu 29 EUR. Prodej zahájí dopravce v pondělí 22. února. S jízdenkou mohou cestující
strávit v maďarské metropoli příjemný víkend.
ČD Tip Budapešť
- zpáteční jízdenka za 29 EUR (v pátek tam, v neděli zpět)
- prodej pouze na eShopu ČD od 22. února do 1. března nebo do vyprodání kontingentu
- jízdenku lze koupit na víkendy 5. – 7. 3., 12. – 14. 3., 19. – 21. 3., 26. – 28. 3. 2010
- k cestě tam použijí cestující páteční spoj EC 175 Jan Jesenius (odj. Praha hl.n. 15:39, příj. Budapešť
22:32)
- k cestě zpět je určen spoj EC 272 Jaroslav Hašek (odj. Budapešť 13:28, příj. Praha hl.n. 20:21 )
Koncepci výhodného cestování vlakem do sousedních zemí představily České dráhy loni, kdy vedle
stálé nabídky eTiketů začaly vyhlašovat během roku akční nabídky ČD Tip. Díky eTiketům přitom
dráhy postupně obsazují část trhu, která bývala doménou nízkonákladových leteckých společností.
Jen za leden se prodalo 3 197 eTiketů, což je ve srovnání s loňským lednem skoro dvakrát tolik.
Poprvé se také nejoblíbenější destinací stalo Německo s 1354 prodanými jízdenkami. eTiketů
do Rakouska se letos v lednu prodalo 1 182.
Obecné podmínky pro jízdenky ČD TIP
- jízdenku je možné zakoupit pouze jako zpáteční
- jízdenky jsou prodávány pouze na konkrétní dny
- cena zpáteční jízdenky nezahrnuje rezervaci, ta není povinná
- k jízdence lze v pokladnách ČD dokoupit místenky pro cestu tam i zpět
- prodej zpátečních jízdenek probíhá v předprodeji v předem stanoveném termínu nebo do vyprodání
kontingentu
- jízdenky platí pouze ve vybraných spojích
- jízdenky je možné zakoupit výhradně v elektronickém obchodě ČD eShop na adrese
www.eshop.cd.cz
- jízdenky platí jen ve 2. třídě
- najednou je možné zakoupit jen 5 ks jízdenek
- jízdenky nelze vrátit ani vyměnit

16. 02. 2010 Tragická srážka vlaků vyhnala strojvůdce do stávky
Zdroj: Aktuálně.cz (http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml?id=660871)
Den po tragické srážce vlaků nedaleko Bruselu, při které zahynulo osmnáct lidí, vstoupili belgičtí
strojvůdci do stávky. Stěžují si na pracovní podmínky a na přetíženost. Stávka vypukla spontánně,
odbory ji nekoordinují. Podle prvních výsledků vyšetřování zavinil nehodu zřejmě strojvůdce jedné
ze souprav, který přehlédl na semaforu červenou a v plné rychlosti narazil do druhého vlaku. Marc
Descheemaecker z železniční společnosti SNCB řekl, že lokomotiva prý nebyla vybavena systémem,
který zaručuje automatické zastavení soupravy na znamení stop. Podle hasičů a lékařů některé oběti
ani nešlo na místě identifikovat. Počet obětí pondělní havárie ještě nemusí být konečný. "Ve vagónech
už žádná těla nejsou. Ale mohou být ještě nějaká ukryta pod vraky souprav," řekla agentuře AFP
mluvčí záchranářského krizového centra Anja de Wolfová. Mezi oběťmi je patnáct mužů a tři ženy.
Stav dalších jedenácti lidí je kritický. Belgický Červený kříž vydal výzvu k darování krve. Doprava
na trati, která spojuje Londýn, Brusel a Paříž, bude podle belgické železniční společnosti SNCB
omezena ještě asi další tři dny. Belgičtí politici se kvůli nehodě vrátili ze zahraničí. Král Albert II.
přerušil dovolenou na jihu Francie, premiér Yves Leterme zkrátil pracovní cestu po balkánských
zemích.

16. 02. 2010 ČD nasazují do vlaků bodyguardy
Zdroj: ČT24 (http://www.ct24.cz/doprava/81183-cd-nasazuji-do-vlaku-bodyguardy/)
Cestující ve vlacích nově doprovázejí hlídky bezpečnostních agentur. České dráhy si je najímají
pro vytypované problémové spoje. Jejich úkolem je chránit cestující i vlakovou četu. Bezpečnostní
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služba je zatím ve vlacích na zkoušku, ČD jsou ale s její prací spokojeny. Od začátku února už musely
týmy zasahovat dvaatřicetkrát a jednou dokonce zachraňovaly život. Záchrana ženy s epileptickým
záchvatem byla pro tento bezpečnostní tým zatím nejnáročnějším zásahem.
Cestující ve vlaku z Pardubic omdlela přímo před zraky hlídky v uličce vagonu. Nejčastěji ale členové
bezpečnostní agentury pomáhají s opilými a agresivními cestujícími nebo s těmi, kteří nemají jízdenku
a musí ven z vlaku. "Hodí se to na nočních a víkendových spojích, je to výborný nápad, určitě nám to
ulehčí práci," řekl průvodčí Miroslav Kadlec.
Dráhy na službu nevypisovaly tendr, pouze rozšířily spolupráci s agenturami, jejichž služeb již delší
dobu využívají ve stanicích. Jejich zástupci hlídkují na 80 nádražích v republice. Za práci, kterou by
měla odvádět policie, tak ČD každý měsíc utratí několik set tisíc korun. "S Policií ČR dlouhodobě
spolupracujeme, ale tohle je nadstandardní servis, protože policisté nemůžou být všude," uvedl mluvčí
Českých drah Ondřej Kubala. Zároveň podotkl, že ochranka ve vlacích není proto, aby bila cestující.
"Byli vybráni zvláště komunikativní jedinci, jejichž prvním úkolem je cestujícím pomáhat. Nejsou to
žádné mlátičky," řekl Kubala.
Bezpečnostní týmy se pohybují ve všech typech vlaků, od EuroCity až po malé motoráky, a to
v kteroukoliv denní i noční dobu.

16. 02. 2010 Z Bagdádu vyrazil po třech desítkách let první vlak do Turecka
Zdroj: iDNES.cz (http://zpravy.idnes.cz/z-bagdadu-vyrazil-po-trech-desitkach-let-prvni-vlak-do-tureckap6i-/zahranicni.asp?c=A100216_175218_zahranicni_ash)
Z nádraží v iráckém Bagdádu byl v úterý vybaven vlak směřující
přes Sýrii do Turecka. Po třech desítkách let tak ožívá spojení, které je
součástí proslulé železniční tratě z Berlína do Bagdádu. Ta se začala
stavět v roce 1903 a sehrála roli při zahájení první světové války.
Na úseku trati z Bagdádu do Turecka se nejezdilo od války Iráku
s Íránem, která začala v roce 1980. Nyní se to má změnit a vlaky mají
jezdit pravidelně. První jízda z Bagdádu do východotureckého města Gazientepu byla podle
zpravodajského serveru BBC naplánována na osmnáct hodin. Na trase zhruba 500 kilometrů tedy vlak
nevyvine žádnou ohromující rychlost. Pomalé spojení je způsobeno mimo jiné tím, že během jízdy
musí vlak přejet dvě mezinárodní hranice.
Všechny tři země na trase doufají, že její znovuotevření přispěje k růstu vzájemného obchodu.
Turecko a Irák v poslední době utlumily své spory týkající se kurdského nacionalismu - Turecká
obchodní bilance s kurdskou regionální vládou v Iráku nyní dosahuje zhruba 10 miliard dolarů.
Složitější jsou nyní vztahy mezi Irákem a Sýrií - syrské úřady byly několikrát obviněny, že stály
za bombovými útoky v Iráku. I mezi těmito zeměmi však nyní obchod prudce roste.
Británii se Bagdádská železnice nelíbila
Bagdádská železnice byl gigantický projekt Německa na počátku století. Stavbu trati z Berlína
do tehdejší Otomanské říše, zahájenou v roce 1903, financovaly hlavně německé banky a podniky.
Železnice se stala před první světovou válkou zdrojem napětí zejména mezi Německem a Británií.
Země v ní viděly ohrožení svých zájmů v oblasti a je proto označována za jednu z příčin zahájení
války. V době zahájení první světové války chybělo k dostavění trati ještě 480 kilometrů. Práce
na dokončení začaly až ve třicátých letech. Dostavbou trati v roce 1940 pak získalo Německo
na začátku druhé světové války mimo jiné přístup k iráckým ropným polím.

16. 02. 2010 Odpovědnost za srážku vlaků si přehazuje SNCB s Evropskou komisí
Zdroj: ČT24 (http://www.ct24.cz/doprava/81215-odpovednost-za-srazku-vlaku-si-prehazuje-sncb-sevropskou-komisi/)
Zatímco vyšetřovatelé zjišťují, co způsobilo pondělní tragickou železniční nehodu u belgického Halle,
představitelé dopravce SNCB již mají jasno – odpovědnost nese Evropská komise. Srážka vlaků,
kterou nepřežilo osmnáct lidí, se zřejmě stala poté, co jeden ze strojvedoucích přehlédl návěst stůj
a vjel do obsazeného traťového oddílu. Podle SNCB by se taková chyba obešla bez tragických
následků, kdyby byla elektrická jednotka vybavena systémem zajišťujícím automatické zastavení.
Jeho instalaci prý brání změny norem Evropské komise. Na to, že stará elektrická jednotka, jejíž
konstrukce má původ v polovině minulého století, upozornil mluvčí společnosti Infrabel, která se
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v Belgii stará o železniční infrastrukturu. Mluvčí Infrabelu Luc Lallemand tak odmítl, že by správce
infrastruktury byl za nehodu jakkoli zodpovědný.
Ředitel SNCB Marc Descheemaecker následně uvedl, že SNCB vlak nevybavila systémem, který by
umožnil nouzové automatické brzdění, kvůli liknavosti Evropské komise. Ta nejprve vydala jednu
normu, ale následně ji nahradila jinou. SNCB a Infrabel se pak rozhodly uplatnit výkonnější normu,
která by umožňovala belgickým vlakům jezdit v jiných zemích. "To evidentně přispělo ke zpoždění
v instalaci těchto systémů," řekla mluvčí SNCB.
Jde o záležitost SNCB, shoduje se EK a strojvedoucí
Zástupci Evropské komise ale takovou interpretaci odmítají. Mluvčí evropského komisaře pro dopravu
řekla, že "obviňování, které jsme si dnes ráno přečetli, není vůbec podložené". Nejmenovaný expert
komise pak zdůraznil, že komise "belgickému státu nebo SNCB absolutně nebránila v zavedení
nějakého národního bezpečnostního systému". Belgičtí strojvedoucí jsou přesvědčeni o tom, že hlavní
příčinou nehody jsou špatné pracovní podmínky. "Jde o kombinaci několika faktorů – pracovní tlak,
nedostatek výcviku a emoční dopad nehody," řekl Jos Dignette ze sdružení strojvedoucích. To dnes
vyhlásilo divokou stávku, která má trvat asi 24 hodin.
Rychlovlaky končí před hranicemi
Železniční doprava v Belgii je stále omezena. Mluvčí Infrabelu upozornil, že není jasné, kdy se situace
vrátí k normálu. Nejprve totiž musí záchranáři prohlédnout trosky, zda pod nimi někdo nezůstal. Poté
železničáři budou opravovat trať. Výluka omezuje i provoz vysokorychlostních mezistátních vlaků
Eurostar, které jsou na své lince z Londýna do Bruselu ukončeny ve francouzském Lille. Spoje Thalys
z Paříže do Bruselu potom končí v Kolíně. Do Belgie se cestující dostanou náhradními autobusy.

17. 02. 2010 Siemens smí s nákladní lokomotivou do Česka (ES64F4)
Zdroj: ČT24 (http://www.ct24.cz/doprava/81342-siemens-smi-s-nakladni-lokomotivou-do-ceska/)
Moderní nákladní lokomotiva Siemens ES64F4 smí na české koleje –
Drážní úřad po velmi dlouhém procesu povolil její zkušební provoz.
Zatím smí lokomotiva, která je technicky příbuzná s rychlíkovým
Taurusem, jezdit po 1. koridoru (Děčín – Praha – Břeclav), 2. koridoru
(Bohumín – Přerov – Břeclav) a jejich spojce (Přerov – Česká Třebová),
sdělila tisková mluvčí Siemensu Veronika Němcová. Čtyřsystémová
lokomotiva ES64F4 se může na českých tratích rozjet až na svoji
nejvyšší rychlost 140 km/h. "Prvním vlastníkem lokomotiv, který
rozhodnutí plánuje využít, je společnost MRCE Dispolok, která se zabývá pronájmem hnacích
kolejových vozidel a která dnes převzala od společnosti Siemens první z deseti zakoupených
lokomotiv ES64F4-M – verze, která je určená pro provoz v zemích střední a východní Evropy," uvedla
mluvčí Němcová.
O pronájmu nových vícesystémových lokomotiv hovořil loni největší český nákladní dopravce ČD
Cargo. Takové stroje by mohly bez přepřahu vodit nákladní vlaky napříč Českem. Současné stroje ČD
Cargo jsou přitom vždy pouze dvousystémové, a tak mohou jezdit buď na obou českých systémech,
nebo na jenom jednom z nich a na odlišném německém. S lokomotivami ES64F4 počítal v roce 2006
také projekt soukromých osobních expresů Praha–Ostrava. Drážní úřad však nepovolil provoz
lokomotiv, nakonec nevyjely ani soukromé vlaky.
Lokomotiva ES64F4 disponuje trvalým výkonem 6 000 kilowattů na stejnosměrném systému o nápětí
tří kilovoltů, kterým jsou elektrizovány trati na severu republiky. Pod trolejemi se střídavým proudem
o napětí 15 nebo 25 kilovoltů potom vyvine až 6 400 kilowattů. Ve svém vozovém parku má tyto stroje
například německý DB Schenker, švýcarské SBB a především řada soukromých nákladních dopravců.
Většinou se objevují v čele nákladních vlaků, k vidění jsou ale například také v čele osobních spojů
Eurocity na lince Mnichov – Verona.

19. 02. 2010 Vídeň má centrální železniční stavědlo
Zdroj: ČT24 (http://www.ct24.cz/doprava/81535-viden-ma-centralni-zeleznicni-stavedlo/)
Správce rakouské železniční infrastruktury, společnost ÖBB-Infrastruktur, otevřel nové vídeňské
centrální železniční stavědlo. Železničáři z něj budou stavět cestu pro více než tisíc vlaků každý den.
Vzniklo v rámci rekonstrukce vídeňského železničního uzlu, která by měla vyvrcholit otevřením nového
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hlavního nádraží. Po jeho dokončení bude centrální stavědlo ovládat přes 500 návěstidel na kolejích
rakouské metropole.
Pod správu nově vytvořené centrály v Laxenburské ulici se postupně dostanou výhybky a návěstidla,
která byla ovládána ze stavědel Matzleinsdorf a Jižní nádraží. Po centrální stavědlo spadá oblast
ohraničená zastávkou Rennweg, nádražími Matzleinsdorf, respektive Meidling, Maxing a Inzersdorf.
"Ze stavědla Vídeň hlavní nádraží bude denně nastavováno 210 výhybek a 310 návěstidel pro více
než tisíc spojů a asi dva tisíce posunovacích jízd pouhým kliknutím myši," řekl předseda
představenstva ÖBB-Infrastruktur Herwig Wiltberger.
Rekonstrukce vídeňského železničního uzlu má výrazný vliv na provoz vlaků mířících do rakouské
metropole. Po zrušení Jižního nádraží loni v prosinci byly vlaky z Česka a ze Štýrska přesměrovány
do stanice Meidling, komplikovanou cestu od vlaku mají také cestující, které přivážejí vlaky od Lince
na rozkopané Západní nádraží. Hlavní nádraží by mělo být otevřeno v roce 2012, stavba ale bude
zcela hotova až v roce 2015. Oproti dosavadním hlavním stanicím – Západnímu a Jižnímu nádraží,
případně také nádraží Františka Josefa – bude hlavní nádraží průjezdné a budou na ně zajíždět spoje
ze všech směrů.

20. 02. 2010 Eurostary mezi Bruselem a Londýnem stále nejezdí
Zdroj: ČT24 (http://www.ct24.cz/doprava/81654-eurostary-mezi-bruselem-a-londynem-stale-nejezdi/)
Provoz rychlovlaků Eurostar je stále zastaven mezi Bruselem a Londýnem kvůli železničnímu neštěstí,
které si 15. února vyžádalo v Belgii nejméně 18 mrtvých. Uvedla to agentura AFP s odvoláním
na společnost Eurostar. V pondělí začnou v obou směrech jezdit tři soupravy z devíti obvyklých.
Pojedou náhradní trasou, což prodlouží cestu o 50 minut. Pravidelný spoj Londýna s Bruselem se
obnoví nejdříve 2. března. Zprvu budou navíc moci jezdit jen lidé, kteří už mají jízdenky. Nové
rezervace bude možné dělat nejdříve 27. února.
Čelní srážka dvou regionálních vlaků v těsné blízkosti města Halle ve střední Belgii naopak nenarušila
provoz rychlovlaků mezi Londýnem a Paříží, poznamenala společnost Eurostar. Srážka vlaků, kterou
nepřežilo osmnáct lidí, se zřejmě stala poté, co jeden ze strojvedoucích přehlédl návěst stůj a vjel
do obsazeného traťového oddílu. Podle dopravce SNCB by se taková chyba obešla bez tragických
následků, kdyby byla elektrická jednotka vybavena systémem zajišťujícím automatické zastavení.
Jeho instalaci prý brání změny norem Evropské komise.
Společnost Eurostar měla už v prosinci velký výpadek kvůli sněhu v tunelu pod Lamanšským průlivem.
Poruchy na rychlovlacích Eurostar způsobily elektrické zkraty, které byly zaviněny mimořádně jemným
sněhem.

23. 02. 2010 Jízdní řád v roce 2009 splněn na 91 procent
Zdroj: České dráhy, a. s. (http://www.ceskedrahy.cz/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/-5558/)
Jízdní řád osobní dopravy Českých drah byl v roce 2009 splněn na 91,1 %. Tento údaj je srovnatelný
s ostatními vyspělými železnicemi v západní Evropě např. s Francií nebo s Velkou Británií. Právě
ve Spojeném království byla dosažena stejná přesnost vlaků – 91,1 %.
„Tradičně jezdí vlaky nepřesněji na počátku a konci roku, kdy je plánováno nejméně výluk,“ hodnotí
roční provozní situaci ředitel odboru řízení provozu Miroslav Jasenčák a doplňuje údaje za konkrétní
období: „V loňském roce jezdily vlaky nejpřesněji v březnu, kdy byl jízdní řád naplněn na 94,12 %,
v únoru a v lednu jsme ho splnili na 93,6 % a v prosinci na 93,35 %.“ Nejhorší bývá situace v době
intenzivní stavební aktivity s množstvím výluk hlavně v letním období. To ilustrují i čísla za červenec,
kdy jelo včas jen 88,74 % vlaků. Červenec tak byl nejhorším měsícem loňského roku. „Celkově
v meziročním srovnání jezdily vlaky roce 2009 s mírně vyšší přesností než v roce 2008,“ dodává
Miroslav Jasenčák zvýšení spolehlivosti vlaků Českých drah. Dosažené hodnoty přesnosti tak
odpovídají situaci u ostatních vyspělých evropských železnic. „Mnoho lidí má pocit, že tyto údaje
nejsou přesné a říká, že každý druhý spoj je zpožděný. Musíme si ale uvědomit, že takový cestující
obvykle sleduje provoz v místě, které je postiženo např. výlukou. Ta se dotkne možná i několika
desítek vlaků, ale v jednom místě, zatímco České dráhy denně vypravují v průměru 7 654 vlaků
po celé republice,“ upozorňuje Miroslav Jasenčák.
V samotném prosinci byl jízdní řád splněn na 93,3 %. Šlo o jednu z nejvyšších hodnot, o to cennější,
že řada západoevropských železnic v tomto měsíci výrazně omezila drážní provoz a některé
společnosti musely na několik dní kvůli zimnímu počasí dokonce úplně přerušit své fungování. Vysoká
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spolehlivost je patrná i z výše zpoždění, kdy zdržení 16 a více minut mělo jen 1,56 % všech vlaků.
Nejčastějšími příčinami zpoždění vlaků v prosinci byly již tradičně vnější vlivy, jako jsou sebevraždy,
nehody na přejezdech, zásahy policie nebo záchranářů a vlivy počasí. Ty se podílely na zdržení vlaků
z 39,1 %. Závady na infrastruktuře, např. na kolejích nebo signalizaci, zpozdily 19 % vlaků. V téměř
20 % byl vlak zpožděn kvůli čekání na přípoj. Závady na lokomotivách nebo vagónech, tedy
z odpovědnosti Českých drah, byly příčinou zpoždění jen u 8,3 % všech zdržených vlaků.
V lednu letošního roku zasáhlo počasí do plnění jízdního řádu také v České republice. Zima nebývale
bohatá na sněhové srážky komplikovala dopravu prakticky ve všech evropských státech a v Česku se
promítla do plnění jízdního řádu na „pouhých“ 86,6 %. Podíl zpoždění způsobených těmito vlivy
vyskočil z obvyklé cca 1/3 na téměř 60 %. Kromě sněhu se na něm ale podílelo i nezvykle velké
množství nehod na přejezdech a usmrcených osob.

23. 02. 2010 O práci v ČD Cargo přijde dalších 350 lidí
Zdroj: ČT24 (http://www.ct24.cz/ekonomika/81921-o-praci-v-cd-cargo-prijde-dalsich-350-lidi/)
Poté, co loni ČD Cargo propustilo 1 500 zaměstnanců, se letos zbaví dalších 350. Většina
propouštěných odejde z provozu, 35 pracovních míst se zruší na ředitelství. Zatímco loni muselo
ČD Cargo propouštět kvůli dopadům hospodářské krize, letos podle mluvčího firmy Zdeňka Větrovce
odpovídá propouštění fázi stabilizace společnosti. Ke konci loňského roku pracovalo pro ČD Cargo
9 860 lidí. Na plánovaném odchodu 350 zaměstnanců se vedení ČD Cargo dohodlo s odbory
při kolektivním vyjednávání. Tento rozsah odpovídá fázi stabilizace společnosti za předpokladu
zachování rozsahu poskytovaných služeb, podotkl Větrovec. Na odchozí zaměstnance by se měl
vztahovat vládní sociální program, ze kterého se vyplácí podpora propuštěným železničářům. Podle
počtu odpracovaných let a dalších podmínek tak může odchodné činit přes 100 tisíc korun.

23. 02. 2010 V pondělí ráno na pět hodin zastavíme dopravu, rozhodly odbory
(1. března 2010, 4:00 – 9:00)
Zdroj: iHNed.cz (http://ekonomika.ihned.cz/c1-40701780-v-pondeli-rano-na-pet-hodin-zastavimedopravu-rozhodly-odbory)
Odboráři chtějí stávkou protestovat proti placení DPH ze stravenek či režijních jízdenek. Bojí se, že
zaměstnavatelé tyto výhody kvůli zdanění omezí. Koalice dopravních odborů se v úterý sešla
na mimořádném jednání a rozhodla se pro stávku v pondělí 1. března od 4 do 9 hodin ráno. Stávka se
dotkne především železniční dopravy a pražské městské dopravy. Nevyhne se ale podle odborů ani
dalším velkým městům, například v Opavě a Ostravě se doprava zastaví. Zda se však ke stávce
připojí i pražské metro, není ale zatím jasné, rozhodnout by se mělo zřejmě ve středu. Někteří
odboráři se totiž domnívají, že je stávka zbytečná. Pondělní krátkodobá stávka nemusí být poslední.
"Bereme to jako jednu z řady možných akcí," uvedl předseda Odborového svazu dopravy Luboš
Pomajbík. Odbory z jiných odvětví se k protestu zatím nepřipojily, ačkoliv podle Pomajbíka stávku
dopraváků podporují.
Politici chtějí jednat
Jen několik hodin před vyhlášením stávky se šéfové parlamentních stran dohodli, že snížení zdanění
zaměstnaneckých výhod sněmovna projedná možná už tento čtvrtek na mimořádné schůzi. Tu chce
ODS sice zablokovat, zařazení bodu na program řádné schůze ale připustila. Strana ústy šéfa
poslanců Petra Tluchoře narozdíl od levice podporu neslíbila. Vyhlášení stávky kritizoval premiér. "Jan
Fischer má za to, že v této situaci stávka není odpovídajícím krokem k prosazení požadavků odborů.
Řešení je v rukách zákonodárců," uvedl v tiskovém prohlášení mluvčí vlády Roman Prorok. "Slibů
ze strany politiků bylo víc než dost a pořád nikdo nic nekonal a jenom se slibuje a slibuje, a proto jsme
přistoupili k této akci," řekl ČTK prezident Federace strojvůdců Jindřich Hlas. Podle něj se v pondělí
ráno zastaví všechny osobní a nákladní vlaky.
Omezení zaměstnaneckých výhod
Od 1. ledna platí novela zákona o DPH, podle které nyní zaměstnavatelé musí odvádět DPH
ze skutečné hodnoty poskytnutého benefitu. A odboráři se bojí, že mnozí zaměstnavatelé proto
výhody pro zaměstnance omezí. Návrh na snížení zdanění zaměstnaneckých výhod by sněmovna
mohla projednat už tento čtvrtek na mimořádné schůzi. Jak ale uvedl Pomajbík, stávku to zřejmě
neodvrátí, neboť zákon musí schválit také senát a prezident. Proti zákonu o DPH nejhlasitěji brojí
železničáři, kteří usilují hlavně o zachování výhodnosti režijních jízdenek. Železnici by proto stávka
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zřejmě postihla nejvíce. Nová pravidla se ale týkají danění všech benefitů, například závodního
stravování, slev na zboží nebo bydlení na ubytovnách. Dopraváky proto podporují i další organizace,
třeba stavbaři, pracovníci v kultuře nebo kováci.

23. 02. 2010 Zákon má stanovit kvalitu vlaků i způsob zadávání tendrů
Zdroj: ČT24 (http://www.ct24.cz/doprava/81959-zakon-ma-stanovit-kvalitu-vlaku-i-zpusob-zadavanitendru/)
Dlouho připravovaný návrh zákona o veřejné dopravě schválila vláda a poslala ho do Poslanecké
sněmovny. Nový zákon upravuje způsob, jakým mají kraje a stát zadávat výběrová řízení na zajištění
dopravní obslužnosti. Stanoví také kvalitativní parametry, které mají splňovat vozidla nasazovaná
na objednané linky. Návrh zákona se může v Parlamentu změnit. Výhrady k němu měl Jihomoravský
kraj. Ačkoli ministerstvo dopravy jeho obsah následně upravilo, nevyloučil jihomoravský radní
pro dopravu Jaroslav Pospíšil, že se kraj pokusí prosadit další změny prostřednictvím svých poslanců.
Navrhovaný zákon o veřejné dopravě se týká spojů, které objednává stát, kraje či města –
regionálních a městských autobusových linek, dalších linek MHD a většiny železničních spojů včetně
dálkových. Železnice má být páteří veřejné dopravy. S ohledem na vedení vlaků by tak měli
objednatelé plánovat další navazující linky. Zákon také stanoví podmínky usnadňující přepravu
dětských kočárků nebo cestujících se zdravotním postižením – mimo jiné zákon nařizuje poměr
nízkopodlažních vozidel. Určuje také možné stáří nasazovaných vagonů či autobusů.
Kraje měly výhrady, zákon se může změnit
Největší problémy při schvalování zákona může zřejmě způsobit část, která stanoví způsob zadávání
výběrových řízení. Zda se bude Jihomoravský kraj skutečně snažit o jeho změnu, radní Pospíšil zatím
neprozradil, nejprve se s vládním návrhem chce řádně seznámit. Snahu přijmout nový zákon
o veřejné dopravě ovšem Pospíšil uvítal. Jihomoravský kraj podle něj organizuje soutěže na výběr
dopravců, podle platné legislativy je ale zcela na vůli kraje, jak soutěže upraví.
Při přípravě návrhu zákona měl připomínky také Liberecký kraj, kterému se nelíbil způsob
dofinancování ztrát železniční dopravy ze strany státu. "Podmínky tak, jak jsou nastaveny, byly
z našeho pohledu pro náš kraj nevýhodné, naše smlouvy s Českými drahami jsou podstatně lepší,
proto jsme měli výhrady," přiblížil náměstek hejtmana Martin Sepp. Veřejná doprava je podle něj
pro Liberecký kraj prioritou, na rozdíl od jiných krajů se navíc v minulých letech podařilo 40 procent
regionální železniční dopravy zadat prostřednictvím veřejné soutěže.

23. 02. 2010 Ústecký kraj chce rychlejší trati
Zdroj: ČT24 (http://www.ct24.cz/doprava/81969-ustecky-kraj-chce-rychlejsi-trati/)
Ústecký kraj chce, aby Správa železniční dopravní cesty zrekonstruovala některé trati v regionu, aby
bylo možné jezdit po nich rychleji a levněji. Zároveň by se měly k lepšímu změnit zastávky
na takových tratích. SŽDC ale zatím neví, zda má dost peněz. Pokud finance najde, začnou práce
na vybraných tratích příští rok.
Kraj by chtěl elektrizovat vytížené odbočné trati Louka u Litvínova – Litvínov a Kadaň-Prunéřov –
Kadaň-předměstí. Zvýšení rychlosti by měla umožnit rekonstrukce lokálek Rumburk – Dolní
Poustevna či Lovosice – Litoměřice. "Realizace našich požadavků přispěje ke zlepšení technického
stavu železniční dopravní cesty, docílí se zkrácení jízdních dob a dojde ke zlepšení pohodlí
cestujících," řekla hejtmanka Jana Vaňhová po jednání se zástupci SŽDC.
"Zaměříme se na vaše požadavky v rámci prostředků na provozuschopnost tratí," přislíbil vedení kraje
generální ředitel SŽDC Jan Komárek. Poté, co železniční správa zjistí, kolik má na ústecké trati
peněz, začne letos připravovat jejich rekonstrukce. Zpracovány mají být studie proveditelnosti,
projektové dokumentace a zahájí se i přípravné práce.
Ústecký kraj v posledních měsících oznámil hned několik novinek, které by měly zlepšit cestování
v regionu. Cestující se ale zatím setkávají pouze s náznaky možné modernizace – od prosince jsou až
do Lovosic prodlouženy víkendové spoje Drážďany–Děčín, na nichž jezdí německé dieselové jednotky
Desiro, od března chtějí ČD nasadit na víkendové spoje Děčín–Most elektrické jednotky City Elefant.
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23. 02. 2010 Česko prosazuje koridor E
Zdroj: SŽDC, s. o. (http://www.szdc.cz/pro-media/tiskove-zpravy/dohodaokoridorue.html)
Evropská železniční síť se může v blízké budoucnosti stát
plnohodnotným konkurentem mezistátních dálničních tras jejich
nahrazením železnicí v místech, kde je silniční síť silně přetížená a svým
provozem škodí životnímu prostředí. Je však nezbytně nutné
modernizovat hlavní železniční tahy a zejména odstranit překážky
na hranicích jednotlivých států. K tomu mimo dalších opatření má přispět
i jednotný systém zabezpečovacího zařízení ETCS (European Train
Control System).
Generální ředitel státní organizace Správa železniční dopravní cesty Ing. Jan Komárek svolal jednání
nejvyšších představitelů železnic koridoru E – manažerů infrastruktury s cílem akcelerovat snahu
o vybavení koridoru E systémem ETCS a podepsat společnou deklaraci, potvrzující koordinovaný
přístup. Dne 10. února se v moravském Zaječí sešli představitelé DB Netz (Německo), ŽSR
(Slovensko), ÖBB (Rakousko), MÁV (Maďarsko), CFR SA (Rumunsko) a pozvání přijal i koridorový
koordinátor Evropské komise pan Karl Vinck, který stál u podpisu prvního memoranda v roce 2005
a zástupce mezinárodní železniční organizace CER pan Libor Lochman.
V mnoha dokumentech Evropské komise se objevuje záměr přesunout až 20% nákladní dopravy
ze silnic na železnici, zejména při transportu na střední a dlouhé vzdálenosti. Proto jsou podporovány
železniční projekty, které tomuto cíli mají napomoci. V roce 2005 bylo v Bruselu podepsáno
memorandum o rozšíření interoperabilního evropského systému ETCS na šesti mezinárodních
koridorech. Českou republikou prochází koridor E (Drážďany – Praha – Bratislava / Vídeň –
Budapešť), v roce 2009 prodloužen z Budapešti dále přes Bukurešť až do Konstanty, který má přispět
k lepšímu propojení severních evropských přístavů s Černým mořem a současně zajistit zlepšení
železničního spojení středoevropských zemí.
Důležitost a cíl společného úsilí ve vybudování interoperabilního ETCS koridoru E spočívá především
ve výrazném zlepšení podmínek pro osobní i nákladní železniční dopravu. Zlepšením kvality služeb,
zejména v nákladní železniční dopravě, přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti železniční
dopravy. To pomůže lépe využívat kapacitu existujících tratí, zajistit efektivnější využívání stávající
infrastruktury a vytvořit podmínky pro její další rozvoj. Proto je jednoznačná podpora rozvoje
evropského ETCS koridoru E důležitý společný úkol.
Období 2005 až 2008 bylo věnováno především mapování skutečného stavu podmínek a rozvojových
záměrů na úseku, které vyústilo ve zpracování Studie koridoru E. Na úrovni ministrů dopravy byla
podepsána předběžná smlouva, ve které se zúčastněné členské státy zavazují k podpoře tohoto
projektu, poté byl zpracován společný dokument, který se stal podkladem pro národní žádosti
o spolufinancování rozvoje ETCS z evropského fondu TEN-T pro podporu a urychlení rozvoje
systému ETCS. Důležitým prvkem bude propojit koridor E s koridorem F na německém území, tím
bude dokončena spojnice severoevropských přístavů s Černým mořem.
Jestliže dosud bylo věnováno velké úsilí přípravě záměru a vytvoření podmínek pro modernizaci tratí
koridoru E a implementaci ETCS na něm, stojíme v období 2010 až 2015 před úkolem deklarované
záměry koordinovaně realizovat tak, abychom se dopracovali skutečného souvislého interoperabilního
koridoru a nikoliv pouze několika izolovaných národních úseků vybavených ETCS, bez vzájemné
návaznosti a neschopné součinnosti.

24. 02. 2010 ČD rozšiřují informační systém o výlukách a mimořádnostech
Zdroj: České dráhy, a. s. (http://www.ceskedrahy.cz/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/-5572/)
České dráhy rozšířily informační systém o výlukách a mimořádnostech. Informace o omezeních
provozu, ať již plánovaných nebo mimořádných, jsou nově součástí elektronického výdejního systému
a pokladníci Českých drah na ně mohou cestující upozornit během nákupu jízdních dokladů těsně
před zamýšleným odjezdem. „Informace o plánovaných výlukách a o mimořádnostech, jako jsou třeba
srážky na přejezdech, sněhové kalamity, poruchy na infrastruktuře a podobně, jsou pro cestující
klíčové. Před necelými dvěma roky jsme zprovoznili internetové stránky s plánovanými výlukami
vlastníka železniční infrastruktury. Loni v květnu přibyly k výlukám také mimořádnosti a cestující si
od té doby mohou aktuální informace o provozu najít sami na internetu. Protože se ale řada
cestujících těsně před cestou k internetu nedostane, zaměřili jsme se na to, aby měli aktuální
informace o provozu na tratích také zaměstnanci na pokladních přepážkách,“ vysvětluje Luďka
Hnulíková, ředitelka Odboru provozu osobní dopravy Českých drah.
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Pokud si zákazník u pokladní přepážky kupuje jízdenku pro určitou trasu, elektronický výdejní systém
automaticky upozorní na případná omezení.Cestující mohou těsně před plánovaným odjezdem změnit
své plány a vyhnout se tak případným komplikacím během cesty. „Výhodou nového systému je, že
pracuje automaticky. Pokladníci mají okamžitě informaci o případných omezeních a nemusejí ji
dohledávat ručně,“ říká Roman Menc z Oddělení marketingové produkce Českých drah. Jak dodává
Luďka Hnulíková: „Informace o mimořádnostech, které poskytují zaměstnanci na pokladních
přepážkách, jsou primárně určeny pro cestující, kteří si kupují jízdní doklady. Ostatní, kteří chtějí
pouze informaci o případných narušeních provozu prosíme, aby na větších nádražích navštívili
informační přepážku, nebo zavolali na linku Kontaktního centra Českých drah 840 112 113.“
Informační systém hodlají České dráhy i nadále rozšiřovat. „Další oblast, na kterou se zaměříme, bude
dostupnost informací pro vlakový doprovod. Uvažujeme také o možnosti zasílání informačních e-mailů
zaregistrovaným uživatelům. Systém by fungoval podobně jako v případě výluk. Uživatel si
na internetu vybere příslušnou trať nebo region a pokud tu bude z nějakého důvodu omezen provoz
vlaků, dostane od nás e-mail,“ dodává Roman Menc.

24. 02. 2010 Pondělní stávku na železnici může odvrátit už jen zázrak
Zdroj: ČT24 (http://www.ct24.cz/doprava/82081-pondelni-stavku-v-doprave-muze-odvratit-uz-jenzazrak/)
Pondělní stávku na železnici zřejmě už nic neodvrátí. Železniční odbory neuklidnilo ani dnešní
prohlášení sociální demokracie, která chce na čtvrtečním jednání sněmovny prosadit jejich požadavek
ohledně zdanění zaměstnaneckých benefitů formou takzvaného přílepku k zákonu. Podle předsedy
Odborového sdružení železničářů Jaroslava Pejši by ale ke zrušení protestu vedl jedině zázrak.
Nová pravidla pro zdanění zaměstnaneckých benefitů, kvůli nimž chtějí odbory stávkovat, platí
od letošního ledna. Poslanci ČSSD chtějí ve čtvrtek do druhého čtení vládní novely zákona
o veřejných zakázkách včlenit odstavec, který by zdanění vrátil na loňskou úroveň. Jak ale dnes
uvedly odbory, samotné druhé čtení stávku odvrátit nemůže. "Není prostor na zrušení stávky, poslanci
to mohli od 23. ledna už třikrát stihnout," řekl Pejša. "My jsme strávili víc jak sto dní usilovným
jednáním, a nebyli jsme to my, kdo těch sto dní promarnil," doplnil ho šéf Odborového svazu dopravy
Luboš Pomajbík.
Nejradikálnější jsou strojvůdci Českých drah, kteří mohou vlaky zastavit i bez přispění kolegů.
Prezident Federace strojvůdců Jindřich Hlas trvá na tom, že pro upuštění od stávky je nutné schválení
příslušné novely také Senátem. To však nelze do pondělí zvládnout. "Jestliže sněmovna začne
pracovat, tak mohou páni senátoři sebou hnout a dělat také. Pro mě je tohle zásadní," uvedl Hlas.
Zastaví se vlaky i MHD
Stávka v dopravě je nahlášena na pondělí od 4:00 do 9:00, její podrobnosti se ale teprve dolaďují.
V pondělí ráno by neměl vyjet žádný vlak a ty, které budou zrovna na cestě, dojedou do nejbližší
stanice a tam zastaví. Na pětihodinový výpadek na železnici se už začalo připravovat i vedení drah.
Posílí například nedělní spoje. "Dispečeři Českých drah vymýšlí krizový manuál, pokud by stávka
byla," ujistil mluvčí ČD Ondřej Kubala. Stát ale nebudou jen vlaky, nevyjede ani městská doprava.
Zatím se ke stávce přihlásili odboráři z dopravních podniků v Praze, Brně, Ostravě, Liberci,
Pardubicích a Opavě, další města se rozhodují. "Stále se hlásí další, kteří chtějí stávku podpořit,"
uvedl Pomajbík. Ani u meziměstské dopravy se neví, kolik autobusů nakonec nenastartuje.
Pravicoví politici celou akci označili za vydírání, rozhodnutí odborů kritizoval také premiér Jan Fischer.
Ten sice možnost dalšího jednání s odbory nevyloučil, žádnou konkrétní schůzku ale zatím nechystá.

25. 02. 2010 Zrušit zdanění režijek? Lidé z branže se neshodují
Zdroj: iDNES.cz (http://ekonomika.idnes.cz/zrusit-zdaneni-rezijek-lide-z-branze-se-neshoduji-fvo/ekonomika.asp?c=A100225_1341347_ekonomika_fih)
Laciné jízdenky, dotované jídlo v závodní jídelně či služební ubytování. To vše pro firmy od 1. ledna
podražilo a odbory kvůli tomu jdou do stávky. Nově totiž neplatí DPH z nižší ceny, za kterou si benefit
dopřává zaměstnanec, ale z té, která je běžná pro všechny na trhu. Příkladem je roční režijka,
za kterou zaměstnanci Českých drah (včetně těch v důchodu), jejich rodinní příslušníci, někteří
pracovníci Správy železniční dopravní cesty, Drážního úřadu a ministerstva dopravy platí 250 korun.
Dohromady asi 200 tisíc lidí. Roční jízdenka stejného rozsahu běžně stojí 22 tisíc korun. Nyní by
zaměstnavatel měl platit daň z tržní ceny, tedy z 22 tisíc. "Čekáme, jak to dopadne, jestli se změní
VLAK-SITE (http://vlak.wz.cz/), © David FUKSA

25 / 31

Železniční události – únor 2010
zákon. Nové režijky nyní nevydáváme, a na přechodnou dobu tak zaměstnancům platí režijky
z loňského roku 2009," říká Ondřej Kubala, mluvčí Českých drah. Podle lidí z oboru je to hodně
výrazný benefit, srovnáme-li jej se zvyklostmi jinde v Evropě.
Odboráři: Neustoupíme
Například v Německu sice mají zaměstnanci státních drah také nárok na výhodnou režijku, ale zaplatí
za ni asi 500 eur. Tržní cena celoroční jízdenky je v Německu 3 800 eur. V Británii, kde jsou dráhy
z větší části soukromé, mají zaměstnanci nárok na bezplatnou dopravu v rámci společnosti, u které
pracují. U konkurentů pak mají slevu 75 procent z nejdražšího tarifu. "Z mého pohledu jsou v Česku
režijky hodně levné a přijde mi logické je zdanit, nehledě na to, že se zase tolik nevyužívají," myslí si
například Jan Paroubek, ředitel pro železniční dopravu Student Agency. Ani případné zdražení režijek
zatím nechce nikdo komentovat.
Avšak odboráři mají jasno. "Nejsme ochotni jednat o zdražení režijek. Jde nám o princip celého
zdanění benefitů, režijky jsou jen část. Je to cesta k dalšímu sociálnímu napětí," říká Jaroslav Pejša,
předseda Odborového sdružení železničářů. "Myslím si, že nový zákon o DPH je špatný, když
nechám svého strojvedoucího přespat v nějaké cimře, ale zákon určí, že cena obvyklá je cena hotelu,
a já tu cenu budu muset zdanit, tak je to tragédie," myslí si Jan Šatava, majitel soukromé
Jindřichohradecké místní dráhy.

25. 02. 2010 Zvraty kolem stávky: Strojvůdci na ní trvají i přes snahu vlády
Zdroj: ČT24 (http://www.ct24.cz/ekonomika/82162-zvraty-kolem-stavky-strojvudci-na-ni-trvaji-i-pressnahu-vlady/)
Kabinet premiéra Jana Fischera ve snaze odvrátit hrozící dopravní stávku vyšel vstříc požadavkům
odborů a poslal do sněmovny návrh změny zákona o dani z přidané hodnoty, který by snížil zdanění
zaměstnaneckých výhod. Zároveň požádal sněmovnu o vyhlášení stavu legislativní nouze, což by
umožnilo novelu projednat ve zkráceném řízení ve dnech 2. a 3. března. Zda toto gesto vlády zabrání
pondělní stávce ovšem není jisté. Jednotlivé odborové organizace se totiž k odvolání stávky staví
rozdílně. "Fischer zdůraznil, že vláda chce dostát dva týdny staré dohodě o snížení zdanění benefitů.
Příslušný poslanecký návrh však ve sněmovně zablokovala současná patová situace. Proto se
kabinet rozhodl poslat novelu do sněmovny ještě jednou a zároveň poslance požádat o vyhlášení
stavu legislativní nouze. "Vláda očekává, že sněmovna rozhodne o novele zákona o DPH neprodleně
příští týden ve dnech 2. až 3. března a věří, že svým rozhodnutím přispěje k uklidnění vyhrocené
situace," prohlásil premiér. "Vláda současně vyzývá odborové svazy v dopravě, aby odvolaly pondělní
stávku a vyčkaly na rozhodnutí Parlamentu České republiky," dodal. Premiér Jan Fischer: "Vláda
považuje stávku jako formu nátlaku za krajní řešení, a považuje proto za svoji odpovědnost udělat vše
pro odvrácení takové hrozby."
Odbory se chtějí poradit, nejsou jednotné
Odbory v reakci na Fischerovo prohlášení uvedly, že se nejprve musí sejít všech 20 odborových
svazů zainteresovaných na pondělní stávce a poradit se o dalším postupu. Stane se tak během
pátečního dopoledne, jak ČT po večerním jednání s Fischerem potvrdil šéf dopravních odborů Luboš
Pomajbík. Odbory předem nevylučují, že pro odvolání stávky budou nezbytné záruky ze strany
Poslanecké sněmovny a Senátu, že tam změna zákona o DPH projde hladce. "My jsme panu
premiérovi sdělili, že nemáme dnes večer rozhodně kompetenci k tomu, abychom řekli, jestli stávka
bude, nebo nebude. Nicméně na ráno svoláváme všechny kolegy z koalice dopravních odborových
svazů, abychom tu situaci vyhodnotili a zítra určitě dojde k jednoznačnému vyjádření," řekl Pomajbík.
Luboš Pomajbík, šéf dopravních odborů: "My bychom si přáli, kdybychom stávkovat nemuseli.
K tomuto kroku nás však dovedla nečinnost Poslanecké sněmovny."
Z toho, co jednotlivé odborové svazy prohlásily během dne, se však zdá, že jejich postoj ke stávce
není příliš jednotný. Zatímco Odborové sdružení železničářů dalo vládě při sjednávání nápravy
zdanění benefitů čas do pátku, Federace strojvůdců jakýkoliv záměr zrušit pondělní protest popřela.
Požadavku těch prvních teď vyšla vláda zcela vstříc. "Naše jednání bylo velice konstruktivní a klidné.
Pan premiér nás informoval o průběhu jednání vlády a o výstupu, který v podvečer uvedl. My jsme to
uvítali jako první pozitivní signál k tomu, že zde je vůle problém řešit. Vláda udělala první krok, teď
musí jednat Poslanecké sněmovna a hlavně Senát," dodal Pomajbík.
Stávku je možné zastavit, tvrdí železničáři
"Pokud vláda předloží do pátku návrh zákona novelizující DPH a pošle ho do Poslanecké sněmovny
se žádostí o projednání v prvním čtení ve zrychleném řízení, jsme ochotni se sejít a jednat
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o případném zastavení stávky," uvedl předseda Odborového sdružení železničářů Jaroslav Pejša.
Názor strojvůdců je však odlišný. Pokud vláda pošle do sněmovny návrh na nižší zdanění benefitů,
půjde podle nich pouze o první krok, kterým lze odvrátit další vlnu protestů, nikoliv ten pondělní. "To je
ještě pořád jen slib. Udělají to, že dají do sněmovny něco k nějakému projednání a výsledek ve finále
není jasný," vysvětlil prezident Federace strojvůdců Jindřich Hlas.
ČSSD přispěchala s poslaneckou iniciativou
V průběhu dne se snažila najít způsob, jak stávce zabránit také ČSSD. Navrhla, že by mohla předlohu
týkající se zdanění zaměstnaneckých výhod přilepit k vládní novele zákona o veřejných zakázkách.
Jiří Paroubek, předseda sociálních demokratů, nicméně připustil, že poslanecká iniciativa nemusí vést
vzhledem k legislativnímu procesu k výsledku. Není údajně jisté, zda by předloha byla přijata
do květnových voleb, v opačném případě by spadla pod stůl. Paroubek si v tom notuje s odboráři, kteří
shodně tvrdí, že vládní iniciativa by byla nejlepší cestou. Sociální demokraty překvapuje údajně
pasivní přístup kabinetu.
ODS: Stávka je součástí předvolebního boje
Občanským demokratům se nelíbí, že se ČSSD tak vehementně staví na stranu odborů. Podle šéfa
poslanců ODS Petra Tluchoře to budí "vážné podezření", že stávka je od samého počátku součást
předvolebního boje. "Pokládáme za naprosto nepřijatelné a nemravné, pokud ČSSD obětuje sociální
smír v zájmu svého volebního úspěchu. Odbory by neměly být lokajem ČSSD. ČSSD se bojí populární
vlády a zneužívá odbory k útokům na premiéra Fischera," poznamenal Tluchoř.
ODS se nicméně shoduje s menšími parlamentními stranami na tom, že vyřešení této krizové situace
je plně v mandátu vlády. Návrh na změnu zákonné úpravy kolem benefitů ale razatně odmítla TOP 09.
"Já nijak nezlehčuji náročnost práce zaměstnanců ve veřejné dopravě. Ale my jsme přesvědčení, že
náročnost práce má být vyjádřena výší mzdy, nikoliv parciálními benefity," zdůraznil místopředseda
strany Miroslav Kalousek.
Vyšší daně ze zaměstnaneckých výhod, například režijních jízdenek, zavedla novela zákona o dani
z přidané hodnoty. Odborům vadí, že daň se nově bude vypočítávat z tržní ceny, a nikoli z nižší
zaměstnanecké. Nejhlasitěji protestují železničáři, kterým by nová pravidla zdražila režijní jízdné.
Kromě jízdenek jde také o stravenky nebo firemní ubytovny.
Kde se doprava zastaví?
V pondělí se mezi 4:00 a 9:00 zastaví více než tisíc vlaků, které v ranní špičce běžně přepraví až
200 tisíc cestujících. Zastaví se také městská hromadná doprava v některých velkých městěch, a to
v Brně, Ostravě, Opavě, Olomouci, Ústí nad Labem.
Nad stávkou v Praze visí otazník
Nejasnosti panují ohledně toho, zda se ke stávce připojí pražský dopravní podnik. Praha sice původně
měla být pondělní stávkou zcela ochromena, nyní se ovšem zdá, že strojvedoucí metra a někteří řidiči
tramvají nejsou stávce příliš nakloněni. "Nemůžeme bezpečně zastavit dopravu v metru, a proto to
necháme na strojvedoucích," řekl k tomu odborář Jiří Obitko, jehož organizace zastupuje provozní
personál metra. Z jednoznačného rozhodnutí stávkovat dnes ustoupili také dopraváci v Pardubicích,
zvažují například zkrácení protestu na dvě hodiny, aby se děti dostaly do škol.

25. 02. 2010 ŽSR vydají v březnu nový jízdní řád
Zdroj: ČT24 (http://www.ct24.cz/doprava/82166-zsr-vydaji-v-breznu-novy-jizdni-rad/)
Docela nové vydání jízdního řádu připravily na březen Železnice Slovenské republiky. Změna, která
většinou bývá pouze dílčí a železniční správy při ní vydávají přelepky, přinese letos na Slovensku
zásadní omezení na nejdůležitějším tahu Bratislava – Žilina – Košice. Proběhne rekonstrukce trati
v úseku Nové Mesto nad Váhom – Púchov a výluky, které ovlivní i vedení spojů na odbočných tratích
budou natolik velké, že se ŽSR rozhodly vydat jízdní řád podruhé. Nový grafikon bude platit
od 7. března.
Po zahájení výluky mezi Novým Mestem nad Váhom a Púchovem budou ve čtyřech úsecích dlouhých
pět až deset kilometrů jezdit vlaky pouze po jedné koleji. Navíc pojedou pouze 30 – 50kilometrovou
rychlostí. U dálkových vlaků se proto prodlouží jízdní doba, v případě spojů Intercity Bratislava –
Košice půjde zhruba o čtvrt hodiny. Cestující z části regionálních spojů budou muset od března
přestupovat do autobusů. Od března do října bude zavedena náhradní autobusová doprava za pět
spojů, od dubna do října za dalších osm osobních vlaků. Kvůli delší době jízdy rozkopaným úsekem
musely ŽSR v jízdním řádu posunout časové polohy navazujících vlaků na dalších tratích.
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V březnu začne rekonstrukce také na trati Žilina – Čadca. Zrušeny budou některé regionální spoje.
Dálkových vlaků z Žiliny do Ostravy se ale změna nedotkne. Po rekonstrukci budou moci jezdit vlaky
z Bratislavy do Žiliny až 160kilometrovou rychlostí, trať bude také lépe zabezpečena. ŽSR také plánují
zrušit přejezdy a vytvořit mimoúrovňová křížení.

25. 02. 2010 ČD nevědí, kde vezmou po stávce soupravy
Zdroj: ČT24 (http://www.ct24.cz/doprava/82174-cd-nevedi-kde-vezmou-po-stavce-soupravy/)
Dispečeři Českých drah se snaží vymyslet, jak dostanou soupravy tam, kde by měly být, až v pondělí
dopoledne skončí stávka železničářů. Hrozí totiž, že ve chvíli, kdy se nespokojení zaměstnanci vrátí
do práce, nebudou mít čím jezdit. Některé soupravy by se tak mohly mimořádně přesouvat
po republice již v neděli večer. Problém s možným nedostatkem souprav popsal mluvčí ČD Ondřej
Kubala. Hodinu po skončení ohlášené stávky, která má skončit v devět hodin dopoledne, má vyrazit
rychlík na cestu z Prahy přes Plzeň do Chebu. Jeho soupravu ale běžně do Prahy přiváží jiný rychlík,
který odjíždí z Chebu po čtvrté hodině ranní. "Háček je v tom, že do Prahy souprava vůbec nepřijede,
a tím pádem by nemohl jet ani vlak zpět," řekl Kubala.
Dispečeři proto musí zjistit, zda budou pro tento rychlík v Praze k dispozici vagony určené původně
pro jiný spoj, který naopak nevyrazí do Chebu. Podobným způsobem potom bude nutné zkontrolovat
i všechny další spoje ve všech stanicích. Podobně bude nutné zkontrolovat také lokomotivy, které mají
jiné oběhy než soupravy, které tahají. ČD také musí zajistit, aby se v pondělí nezasekly soupravy
mezistátních vlaků, které na hranicích přebírají jiní dopravci. "Pokud například nepošleme ráno vlaky
Eurocity do Německa, znamenalo by to, že odpoledne či druhý den nepřijedou žádné vlaky
z Německa k nám," uvedl Kubala. Dráhy tak uvažují o tom, že soupravy na hranice přistaví ještě
před stávkou.
Pokud vypukne, ovlivní stávka například jízdu tří ranních Eurocity z Prahy, respektive Brna do Berlína,
několika Eurocity a expresů z Prahy do Žiliny i Bratislavy, rychlíku z Prahy do Norimberku nebo
pendolina z Prahy do Vídně.

25. 02. 2010 Žluté vlaky útočí, stížnost do Bruselu je připravena
Zdroj: Aktuálně.cz (http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/doprava/clanek.phtml?id=661800)
České a moravské kraje i stát čeká kvůli dotacím a dlouholetým smlouvám s Českými drahami šetření
Evropské komise. Společnost RegioJet, která je součástí firmy Student Agency, už má hotovou
stížnost na kraje a celý systém regionální i dálkové dopravy v Česku. "Stížnost je hotová, nyní
vyjednáváme s úředníky komise o podrobnostech a formálních náležitostech stížnosti," řekl deníku
Aktuálně.cz zástupce společnosti RegioJet Jiří Schmidt. Dodal, že pokud se nevyskytnou nějaké
komplikace, stížnost do Bruselu zamíří do poloviny března.
Stížnost do poloviny března
Stížnost do Bruselu pošle firma podnikatele Radima Jančury proto, že většina krajů původně
zvažovala vypsat výběrové řízení na provozovatele regionální vlakové dopravy, do kterého se chtěl
Jančura se svou společností RegioJet přihlásit. Nakonec všechny kraje podepsaly dlouhodobé
smlouvy s Českými drahami a na zakázku kolem 150 miliard korun tendry buď vůbec nevypsaly,
anebo vypsaly a pak zrušily.
Podle Jančury je podobné jednání protizákonné a v rozporu s názorem Evropského soudního dvora.
Nabídka RegioJetu byla podle něj jednoznačně výhodnější jak pro kraj, tak pro cestující i daňové
poplatníky. Zástupci RegioJetu původně zvažovali, že se obrátí na český antimonopolní úřad,
nakonec se ale rozhodli, že stížnost pošlou přímo do Bruselu. Soukromí dopravci ale nyní navíc bojují
s kraji o zveřejnění některých důležitých dokumentů. Kraje zaplatí za krajskou dopravu letos osm
miliard korun, z toho 2,7 miliardy přispěje krajským rozpočtům stát. "Snažíme se získat dodatky
ke smlouvám s rozpočty, zatím marně, je to právní bitva. Kraje se brání, že jde o obchodní tajemství,"
řekl Aktuálně.cz Jiří Mužík, šéf Sdružení železničních společností. Podle Mužíka se kraje připravily
o výraznou úsporu peněz. "Všude, kde se výběrové řízení konalo, dosáhly kraje až o 20 procent
nižších cen za dopravu, než jsou požadavky ČD," řekl.
Vzájemné osočování
Politici ani zástupci Českých drah se podle svých dřívějších prohlášení prošetřování stížnosti
RegioJetu nebojí. Šéf Českých drah Petr Žaluda například uvedl, že Jančura se Student Agency nikdy
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vlaky provozovat nechtěl. Podobně mluví i hejtmani. "To, co slibuje pan Jančura, je neuskutečnitelné,
nemá jediný vlak a nemá ani dostatečně vyškolený personál. Z osmdesátimiliardového kontraktu
na deset let se v žádném případě nedá ušetřit 20 miliard," uvedl už dříve hejtman Pardubického kraje
Radko Martínek.
Podobnou stížnost jako z Česka už řeší evropští úředníci také v Německu. Evropská komise požaduje
po státních německých drahách, aby zaplatily odškodnění za předražené zakázky v oblasti regionální
dopravy. Komise podle dokumentu, který získal deník Financial Times Deutschland, rozhodla, že
německé dráhy získávaly zakázky předraženě, a navíc bez výběrového řízení. Komise proto bude
požadovat odškodné.

25. 02. 2010 Vlaky se vrátily na slezskou úzkokolejku
(Třemešná ve Slezsku – Osoblaha)
Zdroj: ČT24 (http://www.ct24.cz/doprava/82189-vlaky-se-vratily-na-slezskou-uzkokolejku/)
Na úzkokolejnou železniční trať z Třemešné do Osoblahy na Bruntálsku se téměř po měsíci vrátily
vlaky. První spoj po neplánované výluce vyrazil na cestu z Osoblahy před druhou hodinou odpoledne.
Skoro celý únor byl na dráze zastaven provoz po sněhové kalamitě. Správa železniční dopravní cesty
nemohla koleje ošetřovat obvyklým způsobem a ČD musely od 4. února zavést náhradní autobusovou
dopravu. "Jde o úzkorozchodnou trať, kde nejde použít klasická technologie na její zprovoznění.
Mechanizace, kterou standardně používáme na tratě, je určena na standardní rozchod kolejí. Proto to
trvá delší dobu," řekl na počátku února k údržbě úzkokolejné trati mluvčí SŽDC Pavel Halla. Původně
oznámená týdenní výluka se nakonec protáhla více než trojnásbně.
Slezská úzkokolejka je v majetku SŽDC jediná a stejně tak jediná, na níž jezdí vlaky Českých drah.
Jihočeské úzkokolejné trati z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a do Obrataně patří společnosti
Jindřichohradecké místní dráhy, která na nich také jezdí vlastními vozidly.

26. 02. 2010 Stávka v pondělí nebude, odbory ji odkládají na čtvrtek (4. března 2010)
Zdroj: iHNed.cz (http://ekonomika.ihned.cz/c1-40762140-stavka-v-pondeli-nebude-odbory-ji-odkladajina-ctvrtek)
Odboráře přesvědčil krok vlády, která doporučila změnu zákona o DPH. Počkají na to, zda projde
i sněmovnou. ODS vládní novelu o DPH nepodpoří. Koalice dopravních odborů dnes odložila
ohlášenou pondělní stávku na čtvrtek 4. března. Odbory budou čekat na jednání sněmovny o novele
zákona o DPH, kterou ve čtvrtek na popud odborářů schválila vláda. ČTK to řekl mluvčí federace
strojvůdců Libor Poláček. Odboráři tak nakonec vyhověli výzvě premiéra Jana Fischera, který je
několikrát vyzval, aby od stávky ustoupili. Fischer považuje plánovanou stávku za krajní řešení.
I z toho důvodu ve čtvrtek na mimořádném jednání kabinet schválil na jednání návrh novely zákona
o DPH, která ruší ustanovení ohledně zaměstnaneckých výhod. "My jsme vytvořili dostatečný časový
prostor, aby příslušní zodpovědní činitele konali," vysvětluje předseda odborového svazu dopravy
Luboš Pomajbík s tím, že když dokázala vláda jednat v legislativní nouzi, tak senát i sněmovna mohou
velice rychle reagovat a vyřešit ten problém. "Jde nám o to, aby se tím co nejdříve zabýval také
senát," dodává. Zároveň vyvrací spekulace, že celá akce je zpolitizovaná.
Přesun na čtvrtek, o délce se teprve uvidí
Teď je řada na sněmovně, aby návrh co nejrychleji projednala, oznámili odboráři. Vláda zároveň
požádala sněmovnu o vyhlášení "stavu legislativní nouze". Toto prohlášení však ještě ve čtvrtek
odboráře neuspokojilo. Až páteční dopolední intenzivní jednání odborových svazů vedlo k posunutí
termínu stávky. Podle reportáže ČT však byla ve hře i další hrozba. Některým z odborářů se nelíbilo,
že původně vyhlášená stávka bude trvat jen 4 hodiny a požadovali delší trvání. Nyní jsou tedy na řadě
poslanci, kteří by teoreticky měli požadované změny stihnout schválit. Podle výsledku jejich jednání se
odboráři rozhodnou, co dál. "O rozsahu stávky rozhodneme na jednání ve středu 3. března," uvedla
koalice v tiskovém prohlášení.
Odlišné postoje politických stran
Návrh, aby se benefity, například režijní jízdenky, zdaňovaly stejně jako do konce loňska, už stihla
podat ve sněmovně sociální demokracie. ČSSD vložila návrh daňové úpravy do vládní novely zákona
o veřejných zakázkách, kterou sněmovna odeslala do závěrečného čtení. Kdy se může odehrát
závěrečné hlasování o novele i o tomto návrhu, zatím jasné není. Poslanecká iniciativa by podle
ČSSD mohla vzhledem legislativnímu procesu spadnout pod stůl.
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Společný postup odborářů a sociálních demokratů odsoudily ODS i KDU-ČSL. Podle ODS vzbuzuje
podezření, že stávka je od samého počátku politická a součást předvolebního boje. ODS v reakci
na odklad stávky uvedli, že pokud se uskuteční stávka v dopravě, strana novelu pravděpodobně
nepodpoří, jak odbory požadují. Pokud se stávka konat nebude, jsou občanští demokraté o návrhu
ochotni jednat, řekl šéf poslanců ODS Petr Tluchoř. Strana ale chce novelu projednat řádně a není
podle ní důvod k vyhlášení stavu legislativní nouze.
Sociální demokraté to odmítají. Doba, kdy byly odbory převodovou pákou KSČ, už jsou dávno pryč,
řekl novinářům místopředseda ČSSD Zdeněk Škromach. Zástupci ČSSD poukazují na to, že o řešení
situace s benefity usilují už měsíc, obstrukce ODS ve sněmovně ale věc zablokovaly. "Pokud bude
stávka, prvním viníkem je postoj a obstrukce ODS," řekl další místopředseda ČSSD Bohuslav
Sobotka. Obstrukce jsou podle Škromacha rovněž formou stávky. ODS vydírá celou společnost,
dodal.
ODS: Odpovědnost nese Paroubek
"Vyhrožování stávkou v dopravě pokládáme za nepřijatelné vydírání. ODS mu podléhat nechce
a nebude," prohlásil Tluchoř. Odpovědnost za stávku a případné problémy, které by způsobila, leží
podle Tluchoře na předsedovi sociálních demokratů Jiřím Paroubkovi. "Vyzýváme Jiřího Paroubka,
aby použil zdravý rozum a zabránil tomu, co s největší pravděpodobností sám vyvolal, nebo alespoň
významně podporoval," řekl Tluchoř.
Vyšší zdanění zaměstnaneckých výhod, například režijních jízdenek, zavedla novela zákona o dani
z přidané hodnoty. Odborům vadí, že daň se nově bude vypočítávat z tržní ceny, a nikoli z nižší
zaměstnanecké. Nejhlasitěji protestují železničáři, kterým by nová pravidla zdražila režijní jízdné.
Kromě jízdenek jde také o stravenky nebo firemní ubytovny.

26. 02. 2010 DB nakoupí nová kola v Bohumíně
Zdroj: ČT24 (http://www.ct24.cz/doprava/82314-nemecke-drahy-nakoupi-nova-kola-v-bohumine/)
Společnost Bonatrans dodá 28 tisíc kol pro vlaky Německým drahám (DB). Bohumínská společnost je
tradičním dodavatelem DB, tentokrát se ale musela ve výběrovém řízení utkat s čínskými výrobci, kteří
byli do takové soutěže poprvé připuštěni. Firma nesdělila, jakou hodnotu má kontrakt, který uzavřela
s Německými drahami, podle všeho ale bude muset dodat kola podstatně levněji než při předchozích
zakázkách. "Německé dráhy jsou nejvýznamnější a nejuznávanější zákazník na světě. Doposud jsme
se u nich utkávali s místními výrobci – německými nebo francouzským a italským. Tentokrát byli
v soutěži pro dodávky na rok 2010 poprvé připuštěni výrobci mimoevropští. Poprvé se nám proto
stalo, že jsme se utkali s čínskou konkurencí. Museli jsme k tendru přistoupit agresivněji a nemohli
jsme si dovolit, aby nás předběhl," řekl generální ředitel společnosti Bonatrans Jan Kusneř.
Bohumínský výrobce dodával kola lokomotivkám Siemens, Bombardier či Alstom, zakázku mu
přidělila také plzeňská Škoda. S jeho produkcí se tak mohou setkat cestující v rychlovlacích ICE.
V posledních letech se společnost soustředí i na mimoevropské trhy. "Tvrdě atakujeme teritoria, kde
jsme nebyli v minulosti tak agresivní, jako jsou Indie, Indonésie, Spojené státy. Jsme tam poměrně
úspěšní, prodáváme tam více, čímž kompenzujeme výpadky v Evropě. Nicméně Evropa zůstává
naším dominantním trhem," dodal Kusněř.

26. 02. 2010 Přejezdy nejsou zcela bezpečné, varují odborníci
Zdroj: ČT24 (http://www.ct24.cz/doprava/82345-prejezdy-nejsou-zcela-bezpecne-varuji-odbornici/)
Železniční přejezdy v Česku z velké části nesplňují všechny bezpečnostní parametry, které by
splňovat mohly a měly. Ačkoli nesou při přejíždění trati odpovědnost vždy řidiči, silničáři a železniční
správa dělají jenom málo, čím by zvyšovali jejich bezpečí. Nejčastější vadou českých přejezdů je, že
jsou špatně vidět a řidiči je občas zcela přehlédnou.
Špatné rozhledové poměry jsou podle nové studie Centra dopravního výzkumu častým problémem
českých přejezdů. Zejména v obcích se stává, že se přejezd opticky ztrácí v zástavbě, řidiči navíc
mohou přehlédnout nevhodně umístěné výstražníky. Problematický může být také povrch přejezdu.
Když je použitý stejný povrch jako na silnici, řidič může přehlédnout koleje. Na nekvalitním povrchu
zase může auto uvíznout. "Značná část přejezdů má špatnou svítivost výstražných světel. Klíčovým
sdělením je, že skoro všechny přejezdy mají chyby a využitelné rezervy," shrnul výsledky výzkumu
Pavel Skládaný z Centra dopravního výzkumu.
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Nejbezpečnější = moc drahé
Zcela nejbezpečnější jsou přejezdy se závorami. Pevnou bariéru jenom těžko prorazí jak řidič, který se
rozhodl ignorovat červenou, stejně jako ten, který ji přehlédl. Přejezdy se závorami jsou ale zdaleka
nejdražší a chybějí na ně peníze. "Většina přejezdů – přibližně 4 500 – je označena pouze výstražným
křížem. Kdybychom chtěli tyhle přejezdy vybavit světly a závorami, tak bychom potřebovali přibližně
40 miliard korun," vypočetl mluvčí Správy železniční dopravní cesty Pavel Halla. Dopravní experti
z Centra dopravního výzkumu proto navrhli levnější řešení: použít výrazné vodorovné značení nebo
značit přejezdy na obou stranách. Vznikla by tzv. psychologická brána. Studie poukázala i na to, že je
příliš složitý zákon a řidičům by pomohlo jeho zpřehlednění.
Na přejezdy se zaměří policie i ministerstvo
Ke zlepšení situace na přejezdech může pomoci dopravní policie. "Byl zpracován metodický projekt,
který ukládá dopravním inspektorátům pravidla dvakrát měsíčně v rozsahu čtyř hodin zaměřit se
na železniční přejezdy," uvedl ředitel dopravní policie Leoš Tržil. Stát sice přejezdy zanedbává, ale
klíčový díl odpovědnosti za nehody leží na řidičích. Letos se počet srážek prudce zvýšil, za první dva
měsíce roku zahynulo již dvanáct lidí, třikrát více než loni. Problémy, na které poukazuje Centrum
dopravního výzkumu, jsou přitom dlouhodobé. Ministerstvo dopravy se proto chce obrátit i na řidiče
prostřednictvím svého osvětového programu. "V rámci kampaně Nemyslíš, zaplatíš budeme na jaře
točit nový spot, který bude zaměřen přímo na nehodovost na přejezdech," uvedl mluvčí ministerstva
Karel Hanzelka.
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