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BRNO hlavní nádraží
Stávající stav a vizualizace
jedné z možných podob nádraží

úvodník
Zelená dohoda pro Evropu
je ambiciózním plánem Evropské komise,
který ovlivní mobilitu a bude mít dopad
také na železnici.
Tento plán má za svůj hlavní cíl dosažení klimatické neutrality v Evropě a to do roku 2050.
To znamená zajistit, že na kontinentu nebude vznikat více emisí oxidu uhličitého, než může
být pohlceno. Je to ambiciózní plán, který neobejde bez investic, nových technologií a také
zodpovědného přístupu k využívání zdrojů.
Komise tuto novou politiku popisuje takto: „Jedná se o novou strategii udržitelného růstu, jejímž cílem je
transformovat EU na spravedlivou a prosperující společnost s moderní a konkurenceschopnou ekonomikou
efektivně využívající zdroje“. Zaměřuje se v ní na celou řadu oblastí, mimo mobilitu také na zemědělství,
energetiku, oběhové hospodářství, průmysl nebo stavebnictví.
V protikladu se stále rostoucími emisemi z dopravy, emise železničního sektoru se v posledních třech
desetiletích významně snížily a tento trend pokračuje i nadále. Železnice je nejméně znečišťujícím prostředkem
veřejné dopravy, na celkovém znečištění z dopravy se podílí 0,5% emisí CO2. Logicky bude dekarbonizace
dopravy závist právě na zvýšení podílu železnic na trhu dopravy. Železnice by se měla jasně stát základem
všech národních dopravních strategií s důrazem na ekologii a udržitelnost.
Tématu se více věnujeme uvnitř čísla.
Marie Alžběta Vopálenská
šéfredaktorka ACRI NEWS, generální ředitelka ACRI
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Informace o zpracování
osobních údajů
S ohledem na novou evropskou
legislativu, Obecné nařízení
o ochraně osobních údajů
GDPR, sdělujeme, že informace
o zpracování a ochraně osobních
údajů jsou k dispozici na webu
ACRI, www.acri.cz. V případě, že
si nepřejete časopis zasílat, stačí
nás o tom informovat.
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AŽD, DÚK a Správa železnic
vrací vlaky do Oparenského údolí
Na trať 097 Řetenice – Lovosice, kterou u Dobkoviček
v roce 2013 masivně poškodil sesuv půdy, se v úseku
od Lovosic k sesuvu 6. června vrátily vlaky. Stalo
se tak na základě dohody Správy železnic, která
do nutných oprav investovala 11 milionů korun,
s Dopravou Ústeckého kraje (DÚK) a dopravcem AŽD.
Ten obsluhuje sousední Švestkovou dráhu v rámci
linky U10 Litoměřice horní nádraží – Most.

S

edm párů vlaků bude jezdit o víkendech a svátcích pod označením turistická linka T4 až do 1. listopadu 2020. Modernizované
nízkopodlažní motorové jednotky RegioSprinter, které jsou vybaveny
klimatizací, Wi-Fi, zásuvkami 230 V a je v nich možno převážet kočárky či kola, obsluhují stanice a zastávky Litoměřice horní nádraží,
Litoměřice Cihelna, Žalhostice, Lovosice závod, Lovosice, Lovosice
zastávka, Oparno a Chotiměř.

„Jsem přesvědčen, že to je alespoň malý příspěvek našim turistům pro nadcházející sezonu. Očekáváme, že vzhledem k omezené
možnosti cestování do zahraničí bude linka pro naše turisty atraktivní.
Moc děkuji Ústeckému kraji a Správě železnic, že nápad uchopily
a dotáhly do konce. Bez jejich práce by zůstalo vše pouze na papíře,“
říká generální ředitel AŽD Zdeněk Chrdle.

Škoda Vagonka výrazně rozšiřuje výrobní areál v Ostravě
Výrobní areál společnosti Škoda Vagonka v Ostravě se rozroste na dvojnásobek plochy. Za přibližně jednu miliardu se postaví například nová lakovna, moderní obráběcí centrum nebo další výrobní linky. Slavnostní zahájení
stavby proběhlo v únoru.

„P

od novým vlastníkem, skupinou PPF, se nám skutečně daří, jen
v roce 2019 jsme podepsali zakázky za 45 miliard korun. Proto jsme
také zahájili masivní investice do naší ostravské Škodovky. Výrazně tím
navýšíme kapacitu výroby a zefektivníme produkci nových vlaků, rovněž
budeme přijímat nové zaměstnance. Do Ostravy se navíc bude koncentrovat technologické know-how v oblasti řídicích, multimediálních a diagnostických systémů naší dceřiné společnosti Škoda Digital,“ uvedl předseda
představenstva a prezident skupiny Škoda Transportation Petr Brzezina.
Díky rozšíření areálu a rozsáhlým investicím dojde ve společnosti Škoda Vagonka také k výraznému nárůstu produkce. Výrazně vzroste počet
smontovaných vozů za měsíc a pětinásobně vzroste výroba hrubých
hliníkových staveb. Pracovat se zde bude především na jednopodlažních
elektrických jednotkách pro zákazníky v České republice, Slovensku nebo
Lotyšsku a push-pull soupravách pro Moravskoslezský kraj.

DPOV chystá prototyp modernizovaného motorového vozu
DPOV, a.s., ve svém provozním středisku oprav (PSO) ve Veselí nad Moravou intenzivně pracuje na dokončení prototypu modernizovaného motorového vozu řady 810 na řadu 811 pro Moravskoslezský kraj společně s přívěsným
vozem nově řady 012.

N

a začátku roku zde byly zahájeny první vyvazovací opravy motorových vozů řady 841 (RegioSpider), oproti minulým obdobím je PSO
Veselí nad Moravou více zatíženo opravami násilného poškození, především po střetech na přejezdech. V letošním roce bude spuštěn zkušební
provoz nové lakovny.
V sídle společnosti DPOV, a.s., v Přerově pokračují přestavby lokomotiv
řady 163 na 162, zároveň dochází k montáži nového typu pískování. Pokračují i opravy a modernizace elektrických jednotek řady 471. Montuje
se měření elektrické energie na vozidlech pro ČD Cargo. V lakovně pracoviště ve Valašském Meziříčí dostaly nový kabát obě nejrychlejší lokomotivy Českých drah řady 1216, zakoupené v Rakousku.
V provozním středisku oprav v Nymburce probíhají i v tomto roce modernizace osobních vozů. Novinkou tohoto střediska bude od letošního
podzimu usazení nového hydraulického lisu určeného na montáž a demontáž železničních dvojkolí.
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Siemens dodá první
bateriově napájené jednotky Mireo
Státní úřad pro kolejová vozidla spolkové země Bádensko-Württembersko (SFBW) objednal 20 dvouzdrojových elektrických
trakčních jednotek trolej/akumulátor Mireo Plus B od společnosti Siemens
Mobility. Dvoučlánkové nízkopodlažní regionální elektrické trakční jednotky, každá se
120 sedadly, mohou být díky kombinovanému napájení nasazeny na tratích s trakčním i bez
trakčního vedení. Objednané jednotky jsou plánovány pro provoz v regionální síti Netz 8 Ortenau.

O

bjednané jednotky budou dodány do
prosince 2023. Výroba bude probíhat
v německém Krefeldu. Jednotky Mireo
Plus B mají v reálných podmínkách dojezd

při napájení z akumulátorů zhruba 80 kilometrů. Trakční akumulátory mohou být
nabíjeny z trakčního vedení za jízdy i za stání
na elektrifikovaných úsecích a rekuperací

brzdné energie vlaku. Akumulátorový systém
je umístěn pod podlahou a je nainstalován ve
dvou kontejnerech. Použity jsou lithium-iontové akumulátory s dlouhou životností.

VÚKV otestoval 32nápravový speciální vůz
S firmou Kübler Heavy Rail GmbH spolupracovala společnost VÚKV
již při výrobě a zkouškách 20nápravového speciálního vozu v roce
2016. Na základě dobrých zkušeností se tento výrobce rozhodl s VÚKV
spolupracovat i při zkouškách a schvalování 32nápravového vozu pro
přepravu těžkých transformátorů.

R

ychlost jízdy prázdného vozu (220 t)
je 100 km/h, loženého vozu (720 t) pak
65 km/h. Nosné části vozu jsou svařeny
z ocelí s vyšší mezí kluzu. Vůz opět vychází
z provedení Krupp, schváleného u BMVIT ve
Vídni v roce 2008, kde se schvaluje i nově

postavený vůz. Vzhledem k situaci v LEGIOS
Loco se podvozky vyrobily v ELH Halle, dceřiné
společnosti firmy TATRAVAGÓNKA Poprad a.s.
Přes pandemii covid-19 se podařilo na
den splnit časový plán, projednaný již v červenci 2019. I když nebylo možno využít kapacity LEGIOS Loco v Nymburce pro sesta-

vení vozu, podařilo se zajistit na pracoviště
v Cerhenicích nutné jeřáby a střední díl (60 t)
vyzvednout a propojit s krajními díly. Brzdové
a zjednodušené jízdně-technické zkoušky
proběhly úspěšně na velkém i malém železničním zkušebním okruhu.

VUZ: Novelizace legislativy mění použití výsledků zkoušek
Podstatnou změnou v oblasti interoperability
je novelizace aktuálního dokumentu sdružení
notifikovaných osob RFU-STR-022 řešící použití
výsledků zkoušek od zkušebních laboratoří jiných než
notifikované osoby, která bude platit od 19. června 2020.

P

oužití výsledků zkoušek v procesu ES ověření je možné, pokud
jsou zkoušky realizovány akreditovanými zkušebními laboratořemi
dle EN ISO/IEC 17025. Výsledky zkoušek prováděných mimo rozsah
akreditace pak notifikovaná osoba nemůže akceptovat.
Abychom předešli případné nutnosti opakování zkoušek (např. měření geometrických parametrů koleje, prostorové polohy, prostorové
průchodnosti atd.), je třeba zkoušku odsouhlasit ještě před samotným
měřením, a to i s ohledem na účast notifikované osoby při měření.
Z výše uvedeného vyplývá nutnost uzavření smluvního vztahu mezi
notifikovanou osobou (VUZ) a zhotovitelem v dostatečném předstihu
před prováděnými měřeními.
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DAKO-CZ dodá brzdové vybavení
pro LHB vozy v Indii
Odborný program
pro IRFC 2020
v podzimním termínu je
potvrzen

Pro indického zákazníka ESCORTS bude třemošnická firma
DAKO-CZ od května 2020 do března 2021 realizovat další dodávku
brzdového vybavení pro LHB vozy. Na indickém trhu začalo
DAKO-CZ, A.S., působit již v roce 2006, postupně se obchodní
aktivity rozvíjely a aktivně se dodávkám věnuje od roku 2015.

V souvislosti s vývojem situace
ohledně šíření covid-19
způsobeného koronavirem v celé
Evropě byl termín mezinárodní
konference IRFC 2020
(International Railway Forum
& Conference) posunut na
30. listopadu až 2. prosince 2020.
Nosným prvkem konference
IRFC 2020 je její odborný program,
který naplňuje slogan „Společně
vytvořme železnici nové generace“.

P

rogram konference je v co největší
možné míře zachován. Pokud ke změnám došlo, reflektují vliv současné situace
na další vývoj železniční dopravy. Všem
zájemcům o účast na konferenci IRFC 2020
můžeme s potěšením sdělit, že v podstatě
všichni přednášející, kteří měli přednést své
příspěvky v původním dubnovém termínu,
potvrdili svou účast i pro nový podzimní termín a program je již připraven. Na webových
stránkách www.IRFC.eu najdete v záložkách
Program a Přednášející aktuální informace.
Velice si vážíme projevené důvěry významných osobností, které v novém termínu
IRFC 2020 v programu vystoupí.
I Vy máte příležitost zúčastnit se a zapojit
se do zajímavých a vysoce aktuálních diskuzí, které IRFC 2020 přinese. Online registrace pro účastníky konference probíhá na
webových stránkách www.IRFC.eu.

P

otvrzuje to nyní i nová objednávka brzdového vybavení na celkem 800 vozů, která
zahrnuje 700 brzdových sad pro AC/non AC cars a 100 brzdových sad pro Power
cars. Jednotlivé sady obsahují brzdové jednotky a protismyk, který se skládá z vypouštěcích ventilů, řídicích jednotek protismyku a snímače otáček. Brzdové komponenty
DAKO pro montáž osobních vozů, tzv. LHB coaches, budou montovány a provozovány
Indickými drahami.

Kontron Transportation buduje
systém „ETCS over GPRS“ ve Francii

P

Od roku 2018 buduje SNCF ve své GSM-R síti systém GPRS od
společnosti Kontron Transportation, který umožní zásadní zlepšení
kapacity přenosové cesty pro zabezpečovací systém ETCS. Tato
funkce se jmenuje ETCS over GPRS a v nedávné době prošla
úspěšně evropskou standardizační procedurou. Hlavní výhodou
tohoto systému je několikanásobné zvýšení počtu ETCS uživatelů.
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rojekt výstavby pokrývá na trase Paříž – Lyon
přibližně 483 kilometrů železniční trati. U společnosti SNCF je projekt znám pod zkratkou
„HPGVSE“ (Haute Performance Grande Vitesse
Sud Est) a provoz zde bude zabezpečen právě
prostřednictvím ETCS over GPRS. Cílem celého
projektu je uvést ERTMS do provozu v celé oblasti
LGV SE (Ligne à Grande Vitesse Sud-Est) do roku
2025, tak aby se zvýšila spolehlivost provozu a zvýšila kapacita tratě přibližně o více než 20 procent.
Z technického hlediska je celá GPRS infrastruktura založená na tzv. geo-redundantních systémech infrastruktury sítě GSM-R/GPRS. Jedním
z klíčových prvků je i technické řešení pro zajištění
kybernetické bezpečnosti. Projekt HPGVSE je
pouze prvním krokem k systému GPRS. V dalším
kroku by společnost SNCF chtěla zprovoznit tento
systém na trati Marseille – Vintimille.

NOVINKY Z OBORU

BORCAD se podílí svými dodávkami na modernizaci ruských Sapsanů
Na konci roku 2019 vyjel do provozu první
modernizovaný Sapsan. Stalo se tak při příležitosti
desetiletého výročí provozu těchto vysokorychlostních
vlaků Siemens Velaro na nejvytíženější ruské trati
Moskva – Petrohrad.

D

o jejich nejluxusnější vozové třídy dodal BORCAD v minulých
letech sedadla Excellent, která teď dostala nový kabát v podobě jiného potahu čalounění. Projekt byl realizován ruskou pobočkou
BORCADu. Nově bude BORCAD dodávat také do třídy Business,
kde původního dodavatele nahradí se svými sedadly typu COMFORT. Sedadla jsou přizpůsobena na míru požadavkům RŽD. Kromě
držáku na tablet a integrované USB/230V zásuvky mají velkou koženou kapsu na osobní věci cestujících, audiomodul zabudovaný ve
středovém panelu a lampičku pro každé sedací místo integrovanou
v podhlavníku sedadla.
RŽD navíc představila třídu Business Suite – jedná se o dvě „kupé“,
která jsou od velkoprostorového uspořádání vozu oddělena tmavou
skleněnou přepážkou. V každém kupé jsou dvě sedací místa (sedadlo
BORCAD COMFORT VIP) v uspořádání proti sobě, přičemž posuv

sedadel je ovládán elektricky, stejně jako integrovaná bederní podpora
zad. Podobné řešení již BORCAD realizoval například ve vozech Glacier
Expressu ve Švýcarsku. V následujících letech projdou modernizací
všechny zbylé jednotky Sapsan, celkem se jedná o 15 vlaků.

AV R&D: Od vizualizace až po komponentní zkoušky
I v roce 2020 firma AV R&D úspěšně pokračuje v nastavené
strategii komplexního vývoje kolejových vozidel. Podílí
se na celé řadě projektů z oblasti transportní techniky od
vizualizace přes návrh až po komponentní zkoušky.

V

izualizace jsou realizovány v úzké synergii s design ateliérem Lukáše
Tanečka s návazností na funkční design a implementaci multioborových
znalostí specialistů AV R&D. Nově jsou do vývoje integrovány prvky kompozitních materiálů se zahrnutím standardů a požadavků kolejové dopravy.
Standardem řešení AV (Added Value) jsou také návrhy a analýzy konstrukcí
z oblasti lepení a svařování, jako základ konstrukčního návrhu a jeho posouzení výpočtem a zkouškami.
Od 2. ledna získalo AV R&D certifikát akreditované zkušebny a zařadilo tak
do portfolia akreditovaných služeb zkoušky životnosti, životnosti za studena
a za tepla (-40 °C až +120 °C) a měření vibrací na vozidlech a infrastruktuře.

AMiT posiluje svoji pozici dodavatele elektroniky i pro vozy metra
Začátkem roku 2020 realizoval AMiT v Bělorusku dodávku informačního systému cestujících a TCN pro vozy
metra Minsk. Jednalo se o nové soupravy metra, vyrobené firmou Stadler AG.

D

odávka informačního systému pro cestující (PIS) obsahovala
TFT displeje, LED panely, RGB led panely, HMI panelové počítače, z audio zařízení pak interkomy, IP audio zesilovače, reproduktory a audio ústředny. Pro TCN komunikaci společnost AMiT dodala
HMI panelové počítače. Vzhledem k specifickým vlastnostem metra
byl kompletně přeprogramován software informačního systému
ACASYS IS.
Další zakázku na dodávku elektroniky pro vozy metra získala firma
AMiT v polské metropoli Varšavě, kam dodá elektroniku pro 45 souprav metra. Sjednaný kontrakt je na kompletní informační systém pro
cestující, audio a kamerový systém. Soupravy metra budou vyrobeny
firmou Škoda Transportation, a.s., která uspěla v tendru mezi firmami
Siemens-NEWAG, Stadler, Alstom a CAF.
Významnou dodávkou bude i elektronika pro metro ve finských
Helsinkách. Pro rekonstrukci vozů metra dodá AMiT audio systém.
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ReDat přichází s novou generací
záznamového zařízení

V současné době jsou na tratích provozovaných Správou
železnic a mnoha dalších českých a světových místech
nasazeny v provozu záznamové jednotky ReDat3. Ty se
starají o záznam hlasu, obrazu a dalších relevantních
dat. Díky námi dodaným zařízením je uživatel schopen
v kterýkoliv okamžik online i zpětně sledovat, analyzovat
nebo pouze kontrolovat vzniklé situace.

D

ivize záznamových systémů ReDat® společnosti RETIA, a.s., uvedla
na trh novou generaci záznamového zařízení s názvem ReDat5. Výhodou ReDat5 je nižší náročnost na HW, vyšší variabilita použitého HW,
rozšíření podpory o nový operační systém a možnost tzv. All-in-One
řešení, kdy se aplikační server spolu s ReDat5 instalují na jeden server/
HW. To ocení zejména firmy, které potřebují zaznamenávat menší objem
dat, a proto jim pro jejich záznam postačí pouze jednodušší řešení.
Nové zařízení přišlo s řadou moderních a efektivních vlastností, a to
při zachování všech standardů vysokého zabezpečení dat.

Technologie inteligentních ložisek SKF Insight
Systém SKF Insight je bezdrátový systém, který sbírá
údaje o ložiscích a přenáší je do vzdáleného střediska pro
analýzu mechanických problémů. Data získává z malých
bezdrátových snímačů namontovaných na ložiskových
skříních náprav kolejových vozidel, takže přesné odhalení
poškození ložisek a detekování plochých míst kol zabere jen
pár minut. Tento systém tak zásadně přispívá k udržování
bezpečného provozního stavu železničních vozidel
a snižování nákladů životního cyklu vozidla.

D

řívější verze této technologie odesílaly údaje ze snímačů do procesoru instalovaného na železničním vozidle prostřednictvím kabelů. Systém SKF Insight
ale nově používá bezdrátový přenos dat, která jsou odesílána ze snímače prostřednictvím mobilních sítí přímo na cloud a dále do diagnostického střediska.

SKD TRADE repasuje kola pražských tramvají
Firma SKD TRADE, a.s., vyhrála začátkem letošního roku výběrové řízení na opravu (repasi) 1 200 kol tramvají
15T ForCity pro Dopravní podnik hl. m. Prahy. Oprava již byla zahájena a repasovaná kola jsou postupně
dodávána zákazníkovi.

S

polečnost na základě uzavřené smlouvy s japonskou společností SUMITOMO CORPORATION
zahájila v roce 2019 dodávky náhradních dílů a komponent pro revitalizace tramvají RT8D5M, provozovaných ve filipínské Manile, které úspěšně plnila až do
letošního března. Celkem bylo odesláno 23 dodávek,
což představuje přes 50 procent celkového objemu
kontraktu. Kvůli pandemii COVID-19 byly dodávky
do Manily pozastaveny, obnovit by se měly v červnu,
kdy má být znovu zahájen provoz tramvají.
SKD TRADE dále připravuje projekty modernizace
tramvají KT8D5, T6A2SF a T6A5 Sofie (trakční výzbroj, řídicí systém, trakční motory a podvozky). Své
letošní novinky a trendy plánovala firma SKD prezentovat na dvou prestižních drážních akcích Czech
Raildays Ostrava a InnoTrans Berlin, které bohužel
vzhledem k pandemii koronaviru byly zrušeny. Už
teď se těší, že všechny novinky bude moci představit
v nových termínech v příštím roce.

8

ČTVRTLETNÍK ASOCIACE PODNIKŮ ČESKÉHO ŽELEZNIČNÍHO PRŮMYSLU

NOVINKY Z OBORU

Kabelová konfekce LAPP
propojuje vlakový zabezpečovač
MIREL VZ1 od společnosti HMH
Modulární systém MIREL, který vyvinula slovenská společnost HMH, s.r.o., se
sídlem v Bratislavě, se stal základem
většiny aplikací v kolejové dopravě.

H

lavním produktem společnosti v oblasti
zabezpečovacích systémů je vlakový zabezpečovač MIREL VZ1, který je v současné době
v provozu na tratích Slovenska, Česka, Maďarska
a Polska. Rozšiřujícím modulem vlakového zabezpečovače MIREL VZ1 je funkční brána MIREL
STB, jejíž součástí je kabelová konfekce ÖLFLEX® CONNECT od společnosti LAPP.
Vlakový zabezpečovač MIREL je určený ke
sledování bdělosti strojvedoucího, přenosu informací z traťové části na návěstní opakovač, sledování maximální rychlosti s ohledem na maximální
konstrukční rychlost hnacího kolejového vozidla,
stanovení rychlosti vlakové soupravy a přijímání
informací z traťové infrastruktury. Základní funkcí
brány MIREL STB je zabezpečovat rozhraní mezi
základní jednotkou vlakového zabezpečovače
MIREL VZ1 a palubním zařízením ETCS, což je
evropský vlakový zabezpečovací systém.

Třinecké železárny: Dodávky oceli do
větrných elektráren šetří miliony tun CO2 ročně
Bezmála 50 tisíc tun oceli dodají Třinecké železárny každý rok
cíleně do segmentu větrné energetiky. Jde o množství oceli potřebné pro výrobu tří tisíc větrných elektráren. Díky jejich provozu
dojde k úspoře emisí oxidu uhličitého o přibližně 12 milionů tun
za rok.

Č

ást investičních projektů bude
třinecká huť nadále směřovat k inovaci produkce tak, aby cílila do ekologických segmentů. Je to jedna z dílčích
akcí, které mají redukovat nebezpečí
klimatických změn vlivem emisí CO2.
Větrná energetika je typickým příkladem.
„Nebezpečí klimatických změn pro
planetu si uvědomujeme. Přestože evropský průmysl se na světové produkci
emisí CO2 podílí pouze jedním procen-

tem, jsme připraveni se transformovat
a inovovat výrobu tak, aby v co nejvyšší
míře směřovala do ekologických projektů,“ tvrdí Jan Czudek, generální ředitel
Třineckých železáren (TŽ).
Huť nyní pracuje na přípravě dalších
projektů, směřujících k výraznému
snížení emisí uhlíku i ve výrobě, a to
až o dalších 25 procent do roku 2030.
V nejbližším pětiletém období jde
o množství 100 tisíc tun CO2.

Škoda Transportation dodá do Sofie trolejbusy za půl miliardy
Významný exportní úspěch si připsala společnost Škoda Electric ze skupiny Škoda Transportation. Firma dodá
do hlavního města Bulharska třicet moderních nízkopodlažních trolejbusů za zhruba 500 milionů korun. Bulharská
strana na nákup vozidel využije finance z fondů Evropské unie.

„Ú

spěch v Bulharsku potvrzuje, že jsme evropský lídr v oblasti
výroby trolejbusů. České trolejbusy dnes jezdí ve zhruba
třiceti zemích světa. V poslední době zamířily například do francouzských měst St. Etienne a Limoges nebo rumunské Kluže,“ říká předseda představenstva a prezident skupiny Škoda Transportation Petr
Brzezina.
Dopravní podnik v Sofii získá flotilu osmnáctimetrových kloubových vozidel typu Škoda 27 Tr s trakčními bateriemi. Díky tomuto
pomocnému pohonu mohou trolejbusy jezdit i v místech, kde chybí
trolejové vedení. Nové trolejbusy pojmou až 123 cestujících. „Na
bulharském trhu se nám v posledních letech daří. Do hlavního města Sofie jsme dodali padesát nízkopodlažních kloubových trolejbusů
za 700 milionů korun a další vozidla jsou k vidění i v dalších bulharských městech,“ doplňuje Zdeněk Majer, člen představenstva a senior viceprezident pro obchod skupiny Škoda Transportation.
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Železniční uzel Brno
projde v příštích letech zásadní přestavbou
Brněnský železniční uzel je významný pro mezinárodní, celostátní i regionální dopravu. Ta je velmi intenzivní
a klade vysoké nároky na technickou úroveň, kapacitu a spolehlivost
železniční infrastruktury. Současná
již požadavkům objednavatelů i dopravců nestačí, připravují se zásadní změny.

M

ěsto Brno a jeho přilehlé okolí zaznamenává postupný ekonomický
a demografický rozvoj. Tento region je pro
obyvatele a podnikatele atraktivní, což se
projevuje zvýšenou poptávkou po dopravě. Nárůst nabývá na dynamice zejména
v posledních letech. V budoucnu pak bude
dalším významným impulzem modernizace
trati Brno – Přerov, která umožní zásadní
zvýšení kvality dopravní nabídky v dálkové
železniční dopravě ve spojení Brna s Ostravskem, s Olomouckem a se Zlínskem.
Významný problém z hlediska kapacity
dnes představuje brněnské hlavní nádraží. Nejen z těchto důvodů je nutné zvýšit
kapacitu dopravní cesty v celém uzlu.
Návrh přestavby železničního uzlu Brno byl
složitým úkolem z důvodu rozsahu řešeného
území, technických a územních podmínek
a řady požadavků, které se na moderní
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železniční infrastrukturu kladou. Za těchto
okolností bylo nezbytným krokem zpracování
studie proveditelnosti, ve které byla přestavba železničního uzlu prověřena v několika
možných variantách, aby bylo možné zvolit tu
nejvhodnější. Navrženo bylo několik územně
a technicky proveditelných variant a ty pak
byly vyhodnoceny z hlediska své nákladovosti, přínosnosti, proveditelnosti a rizikovosti.
K navrhovaným variantám byly zpracovány
dílčí posudky a proběhlo několik diskuzí s veřejností. Na základě výsledků studie, dílčích
posudků a stanovisek rozhodujících institucí
přijalo Ministerstvo dopravy rozhodnutí o výběru varianty Ab jako nejvhodnějšího řešení
přestavby brněnského železničního uzlu.

Základem je
výstavba nového
nádraží
Cílové řešení železničního uzlu po přestavbě
je definováno polohou nového osobního
nádraží, které je situováno v poloze stávající
stanice Brno dolní nádraží podél Rosické
ulice. Obě stopy průjezdu I. tranzitního
železničního koridoru – osobní i nákladní – jsou sjednoceny do jedné. Trať přes
stávající stanici Brno hlavní nádraží bude
zrušena. Zaústění modernizované trati Brno
– Přerov je do stanice Brno-Slatina pomocí
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novostavby dvoukolejné trati podél letiště
Brno-Tuřany se zastávkou k obsluze letiště.
Zaústění vysokorychlostní trati od Prahy
se předpokládá z jihozápadu podél stávající trati od Střelic, zapojení trati od Chrlic
stopou stávající Komárovské spojky a následně přimknutím k průtahu I. tranzitního
koridoru a zapojením do severního kolejového rozvětvení hlavního nádraží. Zapojení
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trati od Břeclavi a od Střelic je řešeno ve
směrovém uspořádání v oblasti obvodu
osobního nádraží. Oproti stávajícímu stavu
se předpokládá navýšení počtu provozovaných osobních i nákladních vlaků. Výrazně
se zvýší kvalita dopravní nabídky dálkové
dopravy zejména na trati Brno – Přerov, kde
budou zavedeny expresní vlaky mezi Brnem
a Ostravou v intervalu šedesáti minut, dále
budou zavedeny dálkové vlaky mezi Brnem
a Zlínem – rovněž v intervalu šedesáti minut.
U stávajících rychlíků mezi Brnem a Olomoucí dochází ke zkrácení intervalu na 60
minut, ve špičkách pak na 30 minut. Zkrátí
se rovněž intervaly expresních vlaků mezi
Prahou a Brnem na třicet minut. V regionální
železniční dopravě dojde k úpravám stávajícího linkového vedení zavedením průjezdných páteřních linek.

Vznikne i nová
městská dopravní
infrastruktura
Pro nákladní dopravu bude k dispozici
dostatek vhodných tras umožňujících
kvalitní průjezd tranzitních nákladních

vlaků železničním uzlem. V této variantě
je sloučen nákladní a osobní průtah do
jednoho koridoru. Provozované nákladní
terminály a vlečky budou vhodně napojeny
na nově budovanou železniční infrastrukturu umožňující přechod nákladních vlaků
v kvalitě odpovídající provozním potřebám.
Součástí přestavby železničního uzlu
je i vybudování nové městské dopravní
infrastruktury a úpravy stávající. Nové
hlavní nádraží a nově urbanizované území
Trnitá-Heršpická je nutné vhodně napojit
na okolní tramvajovou a trolejbusovou síť
a zároveň zajistit realizaci nových tramvajových a trolejbusových tratí a zastávek

pro zajištění dopravní obsluhy dotčeného
území těmito systémy MHD. Za tímto
účelem byla navržena realizace nových
tramvajových tratí navazujících na stávající
v oblasti Nových sadů a stávajícího hlavního nádraží a na nově přeloženou tramvajovou trať v Plotní ulici. Základ rozvoje
této infrastruktury tvoří nový přestupní uzel
MHD v prostoru přednádraží nové osobní
železniční stanice. Z něj bude vedena nová
tramvajová trať směrem k historickému
jádru města, kde se napojuje na stávající
tramvajovou infrastrukturu v oblasti stávajících zastávek Nové Sady. Obdobně se
přistoupilo i k návrhu nových trolejbusových tratí v území Trnitá-Heršpická. I tam
lze za základ nové infrastruktury považovat nový přestupní uzel u hlavního nádraží,
ze kterého bude realizováno napojení
Hladíkovou ulicí na trolejbusovou trať
v nové městské třídě a na trolejbusovou
trať v ulici Olomoucká. Pokud jde o časový
harmonogram realizace všech projektů,
probíhá momentálně aktualizace studie
proveditelnosti, zatím tedy není možné
určit ani přibližná data.

Č T V R T LE T NÍK ASO C IA C E PODNIK Ů Č ESK É H O ŽELE Z NI Č NÍ H O PR Ů M Y SL U

13

drážní kaleidoskop

Smlouva

se SNCF urychlí a zlevní
přípravu VRT

Geodeti mapují území
pro novou trať z Prahy do Drážďan

O další důležitý krok postoupila příprava Nového železničního spojení Drážďany – Praha na svém vnitrostátním úseku. V rámci zpracování studie proveditelnosti probíhá sběr potřebných informací,
mezi které patří i pořízení geodetických podkladů. Jde o zpracování
jednoho ze základních podkladových materiálů umožňujících nejen
návrh samotné trasy, ale i jejího začlenění do okolí. Slouží také pro
další vyhodnocování, následnou přípravu nebo projednávání s veřejností. Nejedná se o vytyčování vlastní stavby.

G

eodetické práce budou probíhat v terénu po celý letošní rok. Mapuje se
výrazně širší území, než jaké zabere budoucí stavba. Umístění nové trati
z pohledu stavebního zákona bude předmětem procesů spojených s územním
plánováním a územním řízením. Územní řízení bude následovat po procesu EIA
(dopad stavby na životní prostředí), jemuž se takto významná stavba nevyhne.

Projektanti VRT

v České republice dostali nový manuál
Správa železnic dokončila po roce intenzivních prací Manuál pro projektování VRT ve stupni DÚR. Jedná se o důležitý
milník, neboť umožní zpřesnění podoby vysokorychlostních tratí. Příprava se díky tomu posune od stovky metrů
širokého koridoru do podrobnosti konkrétních dotčených
pozemků.

M

anuál vznikl ve spolupráci se SNCF International. Ta spočívala
především ve zpřístupnění francouzského know-how v přípravě, výstavbě i provozování VRT. Za rok intenzivní spolupráce se
uskutečnila celá řada workshopů, prezentací i praktických ukázek
přímo na francouzské síti VRT. „Tvorba samotného manuálu a s tím
spojené přenesení prověřených francouzských řešení do podmínek
české železnice byly poté v gesci odborníků naší společnosti,“ popisuje generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.
Manuál je komplexním materiálem, který bude vodítkem projektantů při návrhu VRT ve všech profesích.
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Správa železnic podepsala na konci
dubna se společností SNCF smlouvu
o poskytování služeb při přípravě
výstavby vysokorychlostních tratí (VRT)
v České republice. Je to další logický
a navazující krok, který zajistí průběžnou
kontrolu dokumentací pro územní
rozhodnutí (DÚR) a pokračování prací
na dalších technických předpisech. Ty
následně umožní v budoucnu realizovat
nejen další stupně projektové přípravy
VRT, ale i jejich výstavbu, zprovozňování,
pravidelný provoz a údržbu.

V

letošním roce a následujících letech se naplno rozběhne předprojektová příprava VRT
spočívající především ve zpracování dokumentací
pro územní řízení. Pro další etapy je nezbytné,
aby byl příslušný manuál pro projektování VRT ve
stupni dokumentace pro stavební povolení dokončen nejpozději v roce 2023. Kvalitní projektová příprava sníží náklady na následující výstavbu
i provoz VRT.
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Skupina ČD loni vykázala
zisk 1,3 miliardy korun
Podle Mezinárodních standardů účetního
výkaznictví (IFRS) loni dosáhla Skupina ČD
zisku 1,3 miliardy korun. Na tomto výsledku
se podílely všechny její společnosti. Zisková byla také osobní doprava, pro kterou
byl rok 2019 náročný z pohledu pokračující
liberalizace trhu.

ČD Cargo se mění
v moderního evropského dopravce

„Č
Společnost ČD Cargo, a. s., přepravila v roce 2019 na vlastní
licence celkem 65 milionů tun zboží, což znamenalo mírný
meziroční pokles výkonů. Na tuzemském dopravním trhu však
ČD Cargo stabilizovalo svůj tržní podíl a pokračovalo v expanzi
do zahraničí.

„L

oňský rok nám ukázal, jak rychle se situace na dopravním trhu může
měnit a jak je ČD Cargo závislé na vývoji některých průmyslových
odvětví. Po úspěšném prvním pololetí roku 2019 jsme se museli vypořádat
s poklesem výkonů v řadě klíčových komodit, a to v důsledku klesající výroby elektrické energie z fosilních paliv v České republice, evropské situace
v metalurgii a nižší produkce automobilového průmyslu. O to významnější
je pro nás pokračující expanze do zahraničí, kde hledáme nové obchodní
příležitosti,“ konstatuje předseda představenstva ČD Cargo, a.s., Ivan Bednárik. Důležitou součástí strategie společnosti jsou obnova technického
parku a vstup na zahraniční trhy.

eské dráhy obhájily většinu výkonů a zajišťují
zhruba 90 procent osobní železniční dopravy
v zemi,“ říká předseda představenstva a generální
ředitel ČD, a.s., Václav Nebeský. Podle jeho slov
cestovalo vlaky ČD v roce 2019 více než 182 milionů
zákazníků. Rostla také průměrná přepravní vzdálenost i obsazenost vlaků. Více než desetiprocentní
růst výnosů pak dopravce zaznamenal na klíčových
dálkových linkách a v příměstských vlacích v okolí
velkých aglomerací.
Proti vyšším příjmům však stály rostoucí výdaje.
V řádu stovek milionů korun meziročně vzrostly
náklady na trakční elektřinu a zvýšily se také osobní
náklady v souvislosti se situací na trhu práce.

Na investice a opravy
kolejí půjde letos 47 miliard korun

Správa železnic disponuje v letošním roce částkou 46,9 miliardy korun, která bude směřovat zejména na rekonstrukce,
opravy a údržbu tratí. Tato suma zahrnuje navýšení rozpočtu manažera infrastruktury o 3,5 miliardy korun, které
schválila vláda. Jde o druhou nejvyšší částku v historii této státní organizace. Z tohoto pohledu rekordní byl rok 2015,
kdy díky konci prvního období unijního Operačního programu Doprava měla k dispozici 50,2 miliardy korun.

N

a investice půjde více než 24,2 miliardy korun, což je o 4,6 miliardy více než vloni. „Bez ohledu na stávající situaci pokračujeme bez přerušení v přípravě dalších plánovaných investičních akcí. Běží zadávací řízení, pokračuje uzavírání smluv se zhotoviteli jak projektů, tak i samotných stavebních prací,“ říká generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Navýšení rozpočtu využije státní organizace na realizaci a přípravu desítek akcí oprav tratí, výpravních budov a údržby tratí.
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drážní kaleidoskop

Inteligentní
kamery míří na
další přejezdy

Rok 2021 má být Evropským

rokem železnice

Evropská komise navrhla vyhlásit rok 2021 Evropským rokem
železnice, aby podpořila realizaci cílů Zelené dohody pro Evropu (European Green Deal) i v oblasti dopravy. V příštím roce se
uskuteční řada akcí, kampaní a iniciativ, které představí železnici
jako trvale udržitelný, inovativní a bezpečný druh dopravy a budou
připomínat přínos železnice pro obyvatele, pro ekonomiku i pro
ochranu klimatu.

„Ž

elezniční doprava je bez jakýchkoli pochyb přínosem v mnoha oblastech
– trvalé udržitelnosti, bezpečnosti i rychlosti, pokud je organizována podle
moderních principů 21. století. Je tu však ještě mnohem důležitější aspekt, totiž
to, že železnice spojuje státy EU nejen ve fyzickém smyslu. Evropský rok železnice není nahodilou iniciativou. Přichází v nejpříhodnější době, kdy EU potřebuje
tento společný rámec,“ uvedla evropská komisařka pro dopravu Adina Vălean.

Systém ETCS brzy pokryje

další stovky kilometrů tratí

Správa železnic pokračuje v zavádění jednotného evropského vlakového zabezpečovacího zařízení (ETCS) na své síti. Brzy jej získá
také část třetího tranzitního koridoru, úsek Plzeň (mimo) – Cheb,
kde práce postoupily z fáze přípravy do realizace. Pokryto bude
celkem 111 kilometrů trati. Intenzivně se pokračuje i na úsecích
Praha-Uhříněves – Votice a Kralupy nad Vltavou – Praha – Kolín.

S

amotná instalace systému ETCS úrovně 2 v úseku Plzeň (mimo) – Cheb by
měla být dokončena v první polovině příštího roku. Navazovat na ni bude
výstavba staničního zabezpečovacího zařízení ve stanici Cheb pro možnost zapojení ETCS v úseku Cheb – Františkovy Lázně.
Na trati z Kralup nad Vltavou přes Prahu do Kolína aktuálně probíhá příprava
stavby pro úsek Český Brod – Praha-Běchovice – Praha-Uhříněves, v rámci které
bude ETCS ještě v letošním roce pokryto 37 kilometrů trati. Dalších 75 kilometrů
bude na zbývajícím úseku instalováno v letech 2022–2026. Práce pokračují také
na čtvrtém koridoru v úseku Praha-Uhříněves – Votice, kde bude pokryto celkem
55 kilometrů trati.
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V polovině května se spustil provoz
další inteligentní kamery na železničním
přejezdu. Po pilotním projektu v Úvalech
u Prahy funguje druhá kamera na přejezdu v Uhersku, kde bude monitorovat
přestupky řidičů. Záznamy z tohoto zařízení pomohou ve správním řízení vedeném proti přestupci Policií ČR. V krajním
případě tak může neukázněný řidič přijít
o řidičský průkaz.

„N

ejedná se o represivní, ale preventivní
krok, ke kterému nás vede stále vysoký
počet velmi neukázněných řidičů, kteří se na
přejezdech chovají riskantně. O tom, že se
nejedná o skrytou šikanu řidičů, svědčí i fakt,
že seznam přejezdů, na kterých budou tato
zařízení fungovat, je veřejně dostupný,“ uvedl
generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.
Inteligentní kamery budou nasazeny na
14 přejezdech, především na železničním koridoru mezi Pardubicemi a Ostravou, a také na
vybraných regionálních tratích, např. Žďárec
u Skutče – Svitavy.

drážní kaleidoskop

Švestková
dráha testuje
bezúdržbový provoz

N

a takzvané Švestkové dráze
(Čížkovice – Obrnice) připravuje
její vlastník společnost AŽD Praha
přechod na bezúdržbový provoz.
Bude se jednat o první železniční
trať v naší zemi, která kromě pravidelných preventivních údržbových
zásahů nebude potřebovat ani takzvané pochůzkáře, kteří pravidelně
kontrolují technický stav tratě.

I

novativní Globální diagnostický systém,
který bude průběžně sledovat a vyhodnocovat důležité parametry tratě a všechny
technologie na ní nainstalované, je umístěn
v technologické místnosti ve stanici Třebívlice. Chytrá technologie dokonce umí prediko-

vat některé poruchové stavy, takže servisní
technici budou zasahovat před vlastní poruchou a nedojde tak k omezení dopravy. Místo
pochůzkářů bude celistvost kolejí hlídat spe-

ciální systém FTS s optickým kabelem, který
sleduje vibrace kolejnic při projíždění vlaku.
Když dojde k trhlině či lomu, systém tuto
skutečnost identifikuje a přesně určí místo.

Koridorový úsek z Velimi do Poříčan
čeká rekonstrukce
V červnu začne rekonstrukce traťového úseku z Velimi do
Poříčan, který patří mezi nejfrekventovanější na české železniční síti. Jde o vůbec první stavbu financovanou z nového programu CEF Blending. Ten je zaměřený především na
již dříve modernizované části koridorů. Konkrétně v tomto
případě projdou přestavbou mezistaniční úseky Velim –
Pečky a Pečky – Poříčany a stanice Velim a Poříčany.

R

ekonstruovaný úsek začíná v železniční stanici Poříčany, kde byla
před nedávnem dokončena modernizace všech nástupišť spojená
s vybudováním bezbariérového přístupu a prodloužením podchodu
pod celým kolejištěm. Nyní na to naváže rekonstrukce staničních kolejí
a také více než dvacítky výhybek. Mezi Velimí a Pečkami, respektive

mezi Pečkami a Poříčany je navržena celková přestavba železničního
spodku i svršku. V rámci stavby budou nově vybudovány odbočky
v Cerhenicích a v Tatcích, které budou sloužit ke zvýšení variability řízení provozu v silně vytíženém úseku. Součástí projektu je rovněž obnova
a rozšíření funkcionalit staničního zabezpečovacího zařízení ve Velimi
a v Pečkách. Hotovo bude do konce roku 2022.

ČD koupí až 90 lokomotiv za přibližně devět miliard korun
České dráhy koupí až 90 lokomotiv s rychlostí do 200 km/h
za přibližně devět miliard korun. Záměr společnosti i přes
koronavirovou krizi a ztráty s ní spojené odsouhlasil Řídicí
výbor podniku. Půjde o jednu z největších investic státního
dopravce z posledních let.

N

ové lokomotivy chce dopravce využívat zejména na vnitrostátních
dálkových tratích. Konečná cena poptávaných lokomotiv vzejde
z nabídek uchazečů v tendru. Obecně se cena jedné takové lokomotivy na trhu pohybuje okolo 100 milionů korun. Dráhy v minulosti
plánovaly koupit také lokomotivy s rychlostí do 230 km/h. Od tohoto
záměru nakonec ustoupily, ale možná se k němu vrátí. Jde o další
krok, kterým chtějí dráhy omlazovat svůj vozový park. V současnosti
mají více než 500 lokomotiv, dále až tisícovku ucelených souprav
a přes 2 000 vozů. Průměrné stáří strojů je přes 30 let, řada z nich
byla v minulosti modernizována.
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Koktejl

Firmy železničního průmyslu jsou stabilními tahouny
české ekonomiky – dokazují to jejich hospodářské
výsledky za rok 2019
Praha, 12. 5. 2020 – Podle analýzy Asociace podniků českého železničního průmyslu
(ACRI) vykazují firmy podnikající v tomto sektoru za rok 2019 vysokou stabilitu svých
hospodářských výsledků. Celkový obrat firem sdružených v ACRI činil za rok 2019 zhruba 76 miliard
korun. Podíl exportu zůstává už tři roky neměnný a činil v loňském roce 54 %, což představuje zhruba
40 miliard korun. Firmy českého železničního průmyslu zaměstnávaly v minulém roce téměř 20 tisíc lidí.

Z

ákladem stability firem českého železničního průmyslu jsou především
jejich vysoké investice do inovací, nových
technologií a konkurenceschopnosti jejich
výrobků. Zásadní měrou se na tomto vývoji
odráží také nárůst poptávky po příměstské
a městské železniční dopravě jak v České republice, tak i v zahraničí. „Dalšími
významnými faktory jsou na jedné straně
čerpání evropských fondů v oblasti investičních aktivit v železniční infrastruktuře
a v oblasti dodávek kolejových vozidel,
na straně druhé řada exportních úspěchů
našich firem,“ vysvětluje Marie Vopálenská,
generální ředitelka ACRI. Fakt, že se české
firmy etablovaly také na zahraničních trzích,
dokazuje i skutečnost, že už několik let
vykazují zhruba 50% podíl exportu.
Podle dopadové analýzy zpracované
firmou Deloitte vytváří firmy podnikající
v odvětví železničního průmyslu přidanou
hodnotu v objemu 26 miliard korun. Pokud
k tomu zahrneme i nepřímé a indukované
efekty, je to téměř 52 miliard korun, což
představuje 1,3 % HDP České republiky.
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Firmy žel. průmyslu fungují i v době pandemie,
přesto se potýkají s celou řadou problémů
Praha, 6. 4. 2020 – Asociace českého železničního průmyslu (ACRI) provedla další rychlé
šetření mezi svými členskými firmami, které se týkalo momentální situace ovlivněné
pandemií covid-19. Firmy odpovídaly nejen na otázky, jak pandemie ovlivnila jejich provoz,
ale i jaká pomoc od státu by byla pro ně nejpřínosnější.

Z

šetření jednoznačně vyplývá, že většina
firem sdružených v ACRI svou výrobu
nezastavila. „Většina našich členských firem
dále vyvíjí, vyrábí, provádí servis, předává
své výrobky zákazníkům. Přesto ale firmy
musely zavést celý soubor opatření, kterým
chrání zdraví jak svých zaměstnanců, tak
i dodavatelů a zákazníků. Tato opatření jsou
nejen velice finančně náročná, ale znamenají i obrovskou zátěž pro stávající zaměstnance,“ vysvětluje Marie Vopálenská,
generální ředitelka ACRI. To potvrzují i slova
Jakuba Weimanna, generálního ředitele
firmy Bonatrans, který dodává: „Výrobu
udržujeme ve čtyřsměnném provozu, samozřejmě za zvýšených nákladů plynoucích
jak z opatření proti šíření koronaviru, tak
i z nárůstu přesčasové práce kvůli narůstajícímu počtu lidí v karanténě nebo jejich
nemocnosti.“ Generální ředitel Výzkumného
Ústavu Železničního Martin Bělčík k tomu
uvádí: „Zkušební centrum Velim nadále
poskytuje služby v plném rozsahu a je
schopno krýt všechny požadavky zákazníků
bez omezení.“
Firmy v rámci ACRI jsou zatím schopny
plnit smluvní závazky vůči svým partnerům.
Například společnost RETIA poskytuje podporu pro záznamový a analytický systém
ReDat, což je jedna z klíčových součástí
komunikační sítě integrovaného záchranného systému. „Naše firma nepřerušila
žádné práce na zákaznických projektech,
specialisté dále pracují na vývoji i testování
produktů,“ říká Jan Mikula, ředitel marketingu firmy RETIA.
Mezi firmami se jako rizikové jeví dvě
skutečnosti – výpadek v subdodávkách
a nedostatek zaměstnanců z důvodů vyšší
nemocnosti či nařízení karantény. „Co nás
nyní ohrožuje, je nedostatek zaměstnanců
ve výrobě, kdy jsme zaznamenali vyšší
nemocnost, nicméně i tuto nepříjemnou

záležitost intenzívně řešíme,“ konstatuje
generální ředitelka DAKO-CZ Dagmar Matůšová.
Vzhledem k tomu, že členské firmy ACRI
jsou také zároveň velkými exportéry, vnímají
tyto firmy velice negativně omezení pohybu
mezi státy. „Pomohlo by nám co nejrychlejší
ukončení omezení, co se týká cestování,
alespoň v rámci schengenského prostoru,“
říká Roman Ulrych, obchodní ředitel firmy
AMiT. Vážné problémy právě s uzavřením
hranic má společnost AŽD. „Co se týká
zahraničních zakázek, stavby realizujeme
jen obtížně. Přes hranice nejsme schopni
dostat na místo ani minimální počet techniků. Naše společnost se tak vystavuje riziku
velkých zahraničních penále,“ doplňuje Jiří
Dlabaja, mediální zástupce společnosti
AŽD Praha.
I když vývoj, výroba i servis v členských
firmách ACRI zatím fungují bez větších
omezení, bude následující ekonomická recese, způsobená pandemií koronaviru, i pro
tyto firmy složitá a podpora státu pro ně
bude klíčová. Firmy především chtějí, aby
vláda jasně potvrdila, že případné překročení smluvních termínů, které bylo způsobeno
touto pandemií, je zásahem vyšší moci.
„Chtěli bychom od vlády slyšet jednoznačné ujištění, že státní organizace a právnické
osoby vlastněné státem budou vstřícní při
řešení případných překročení smluvních
termínů v důsledku celosvětové pandemie
koronaviru,“ říká Vopálenská.
Pro společnost Siemens stávající pandemická situace výrazně ovlivňuje dodavatelský řetězec ve výrobě kolejových vozidel,
kdy dochází k výraznému zpoždění dodávek
vzhledem k častému přerušení výroby továren po celém světě. „Uzavření hranic znemožňuje účast specialistů zejména z Německa a Rakouska při testování vozidel na
okruhu VUZ ve středočeské Velimi, což má

za následek přerušení veškerých zkušebních činností do odvolání. Omezená podpora se týká i našich partnerů v ČR, se kterými
spolupracujeme na projektech pro české
koncové zákazníky,“ uvádí Roman Kokšal,
ředitel Siemens Mobility. Jako velkou pomoc by ocenil udělení cestovních výjimek
pro technické specialisty, na jejichž základě
by mohli v akutních případech vycestovat
z/do ČR; zohlednění pandemie covid-19
v ustanovení o vyšší moci u zákazníků v ČR,
kteří jsou kontrolováni státem.
V dnešní době je už skoro jisté, že pokud
stát výrazně firmám nepomůže, mohou se
velice brzy začít potýkat s obrovskými problémy. „Mezi naše zákazníky patří podniky
železniční osobní dopravy, které v důsledku
nutných vládních opatření prakticky přišly
o zákazníky, proto se domnívám, že by je
stát měl podpořit, protože po skončení krize
je budeme potřebovat nejen my, ale i celá
společnost,“ zdůrazňuje Jiří Červinka, ekonomický ředitel firmy Oltis. Společnostem
by také pomohlo, kdyby jim stát umožnil
odklad plateb sociálního, zdravotního pojištění a daní. „Stát by mohl pomoci například
odkladem plateb na sociální zabezpečení
či odpuštění plateb sociálních odvodů
firmám, které krize poškodí,“ potvrzuje
mluvčí Třineckých železáren – Moravia Steel
Petra Macková Jurásková. Jako nutnost
je vnímaný tzv. kurzarbeit, respektive jakýkoliv způsob úhrady mzdových nákladů
zaměstnanců v případě nutnosti omezení
nebo uzavření provozovny z důvodu vysoké
nemocnosti, karantény nebo fatálního výpadku zakázek. Všeobecně firmy sdružené
v ACRI proto volají po tom, aby stát hlavně
neredukoval investice do kolejové dopravy,
aby naopak dokončil už rozběhnutá výběrová řízení, znovuzahájil pozastavená a opět
vypsal zrušená výběrová řízení.
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Komfort, inovace
a konstrukční řešení –
to je základ podnikání firmy BORCAD
Přesně před 30 roky
vzniklo v podhůří Beskyd malé konstrukčně-vývojové studio
se třemi zaměstnanci
zaměřené původně na
veterinární stoly, porodní postele a gynekologická křesla. Dnes se
ve firmě se 150 zaměstnanci vyrábí sedadla
pro osobní železniční
dopravu, které míří do
nejprestižnějších vlaků. To je stručná historie společnosti BORCAD.

„F

irmu jsme založili ve třech lidech jako
malé konstrukční a vývojové studio, mít
vlastní výrobu jsem nikdy neplánoval. Brzy
se ale ukázalo, že jen na návrzích produktů
toho příliš nevyděláme, a tak jsem původní
záměr zůstat pouze u konstruktérských řešení
opustil a my začali pro své partnery i vyrábět.
Ze svých původních hodnot jsme ale nikdy
neslevili. Dodnes klademe důraz na komfort,
inovace a konstrukční řešení, to je naše přidaná hodnota, základ našeho byznysu. Jsem
hrdý na to, že můžu stát v čele firmy, ve které
společně vytváříme produkty, které se líbí
a které svým pohodlím zpříjemňují cestu tisícům cestujících,“ říká majitel firmy Ivan Boruta. Cesta od výrobků pro zdravotnictví k sedadlům do vlaku byla poměrně rychlá. Zdravotní
technice se dařilo, vedení firmy přemýšlelo,
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co dál. Atraktivní se zdál segment sedadel
pro osobní železniční dopravu. Byla to sázka
na správného koně, protože už v roce 2003
přijíždí na české koleje první vysokorychlostní vlak Pendolino národního dopravce ČD
a jsou v něm česká sedadla z Fryčovic. „Je
to jeden z nejdůležitějších projektů v historii
firmy a stále si drží své čestné místo mezi
referencemi, na které jsme skutečně pyšní,“
připomíná Ivan Boruta.

Expanze na
zahraniční trhy
Zakázka pro ČD otevírá společnosti BORCAD
dveře na zahraniční trhy. V roce 2007 přichází
rozšíření výrobních kapacit, a to hned na dvojnásobek. O čtyři roky později dodává BORCAD sedadla pro ruského dopravce Aeroexpress a vstupuje tak na trh SNS. Na novém
sedadle REGIO+ teď jezdí všichni cestující,
kteří mají cestu z centra města na všechna
moskevská letiště a zpět. V roce 2014 přichází
zakázka pro ÖBB, ve spolupráci se Siemensem vzniká sedadlo, které si každým coulem
stojí za svým jménem – GENIO. Růst objemu
zakázek si vyžádá opět rozšíření výrobních
kapacit, nové haly umožňují 90 tisíc sedadel
ročně. V roce 2016 přichází klíčové rozhodnutí, BORCAD se loučí s linií zdravotní techniky,
kterou kupuje firma LINET. Soustředí se pouze
na sedadla pro osobní železniční dopravu
a vyvíjí nové produkty. Ty mají svou světovou

premiéru o dva roky později. Jedná se konkrétně o sedadlo VISIO pro regionální dopravu
a sedadlo FLEXIO určené pro dálkové spoje,
zejména do vysokorychlostních vlaků. To jsou
momentálně pro BORCAD dva klíčové produkty. A také zcela originální produkty. „Nikdy
jsme nevyrobili sedadlo podle výkresové
dokumentace někoho jiného. Jde vždy o náš
vlastní vývoj a know-how a díky tomu své
výrobky dokonale známe. Spojujeme design
a funkčnost. Dlouhodobá spolupráce našeho
vývojového týmu s designérem Jiřím Španihelem je pro nás klíčová. V našem vývojovém
centru IDEA AIR společně vytváříme produkty,
které se líbí a které zpříjemňují cestu tisícům
cestujících,“ zdůraznil majitel firmy. Nejnovější
verzí sedadla FLEXIO je nové sedadlo pro
první třídu FLEXIO 500, které vzniklo v rámci
programu TechArt. Cílem projektu bylo modifikovat zásadní komponenty na platformě sedadla pro 2. třídu tak, aby nový produkt splnil
parametry požadované v první cestovní třídě.

Sedadla pro
regionální
i dálkové vlaky
Pokud jde o produkty, portfolio firmy BORCAD pokrývá všechny segmenty dopravy od
regionálních spojů k dálkové dopravě až po
prémiové třídy. „Naším sloganem je COMFORT FOR LIFE. Tím se při vývoji produktů
řídíme jak z hlediska konečného cestujícího,
kterému chceme přinést pohodlí v každém
okamžiku jeho cesty, tak z hlediska našich
zákazníků, kterým můžeme nabídnout jednoduchá sedadla, ale i vyšperkovaná luxusní
elektricky ovládaná křesla. Díky tomu, že
jsme malá firma, dokážeme flexibilně reagovat na potřeby a přání našich zákazníků. Proto je každý náš projekt jiný a každé sedadlo

je unikátní. Zhruba 80 procent naší produkce
putuje do zahraničí,“ doplňuje Ivan Boruta.
Z nejnovějších referencí lze zmínit například
podíl na přestavbách německých jednotek
pro firmu Arriva vlaky, kam BORCAD dodal
prověřená sedadla REGIO+. Od 2. března 2019 jezdí cestující nejvyšší třídy Excellence v populárním Glacier Expressu na nových
luxusních sedadlech BORCAD COMFORT.
Projekt ve firmě odstartoval na podzim 2017
a už v květnu 2018 se uskutečnila prezentace produktu zákazníkovi. Ihned po ní začaly
sériové dodávky. Projekt byl sice co do počtu
malý (jednalo se o dva vozy, celkem 44 sedadel), vzhledem k prestiži zakázky se však
po projektu pro Rocky Mountaineer jedná
o další významnou referenci ze světa „turistické“ železnice. BORCAD si tak na své konto
připisuje úspěšné dobytí nejatraktivnějšího
turistického vlaku, který po Evropě vyjma
Orient Expressu jezdí. Zatím největším projektem v historii firmy se stala dodávka zcela
nového sedadla GENIO pro celkem 165 vlaků
typu SIEMENS DESIRO ML, známých pod
obchodní značkou ÖBB CITYJET. Kontrakt
byl podepsán v roce 2013, první dodávky pak
proběhly v roce 2014 a pokračují dodnes.
Celkem jde o téměř 40 tisíc sedadel. Velmi
objemnou zakázkou byla i dodávka sedadel
pro 58 vlaků z produkce společnosti STADLER. Jednalo se celkem o 12 tisíc sedadel
pro první i druhou třídu. Vlaky byly určeny
pro nizozemského dopravce a cestujícími
byly vyhodnoceny jako nejlepší z celé flotily
za rok 2017, přičemž se hodnotil i komfort
sedadel. Aktuálně se pod Beskydy pracuje
na dodávce sedadel VISIO pro nové Pantery
společnosti ŽSSK či sedadel Excellent
a COMFORT pro modernizované ruské rychlovlaky Sapsan.
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23

vášeň jménem železnice

Království
železnic

Je znovu otevřeno
Stejně jako ostatní
atrakce, také smíchovské
Království železnic, po
dvou měsících nucené
uzávěry, otevřelo pro
veřejnost. Malí i velcí
návštěvníci se mohou těšit
na celou řadu novinek.
Mimo obří kolejiště bude
zřejmě největším tahákem
virtuální realita s aplikací
přímo pro tuto expozici.

A

čkoliv byla časově nejnáročnější, je
dokončená revitalizace zhruba poloviny
velkého kolejiště ve spodním patře nejméně
viditelná. Pravidelní návštěvníci si ale jistě
všimnou nových travních posypů, opravených lamp či návěstidel, nově řazených souprav a řady dalších oprav, včetně několika
nových modelových situací. Některé z nich
dokonce reflektují situaci v naší zemi během
posledních měsíců. Budete-li si pozorně
všímat detailů, všimnete si obce v karanténě,
fronty na kontrolní odběry u nemocnice nebo
hodné paní, která nese krabici plnou roušek
na libereckou radnici. Mnohem výraznější je
sada několika nových mostů, jejichž stavba
byla urychlena využitím 3D tiskáren.

Novinkou je velká
mapa železničních
tratí
Mimo kolejiště nově upoutá obrovská mapa
železničních tratí s infokiosky v prezentaci
Správy železnic. V kioscích s dotykovým
ovládáním si mohou návštěvníci prohlédnout
působivé aplikace, využívající data, která
moderní vybavení stanic i vlaků kontinuálně
generuje. Tou nejjednodušší je tabule odjezdů a příjezdů souprav ve vybrané železniční
stanici. Velice užitečný je také pohled na
stávající a plánované opravy tratí v jednotli-
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vých regionech. Pokud plánujete dovolenou
vlakem, budete připraveni. To vše by však
bylo možné zjistit i v minulosti. 21. století
nám dovoluje více, v posledním z kiosků lze
on-line sledovat veškeré vlakové soupravy
pohybující se v české železniční síti. Pro
snadnou orientaci na mapě jsou soupravy
jednotlivých dopravců barevně rozlišeny
a současně lze značky konkrétních dopravců
v zobrazení vypnout pomocí filtru.

Aplikace ČD
i výlet do historie
Nejen správce železniční sítě, ale také národní
dopravce získal v Království železnic nový
nástroj pro návštěvníky. Informační kiosek
Českých drah prezentuje mobilní aplikaci
Vlakem na výlet. Ta staví na mnoho let budované databázi zajímavostí a turistických
atrakcí po celé České republice, které bylo
možno a stále lze prohlížet na webu ČD. Zde
v moderním provedení a s přidanou hodnotou propojení se sociálními sítěmi a mapami,
které v mobilních telefonech většina z nás má.
Zájemce o historii jistě potěší návrat kiosku
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s aplikací popisující historii všech železničních
tratí. Obsah vznikl díky archivu uznávaného
historika Pavla Schreiera. Fakta, zahrnující
termíny zahájení, délky stavby, roku případné
elektrifikace a další, jsou doplněna bohatým
obrazovým materiálem. Nechybí zakládací
listiny, akcie, dobové pohlednice a fotografie,
kartonové jízdenky i jízdní řády.
Udělejte si s dětmi čas a zajděte do Království železnic vyzkoušet všechny novinky.
V tomto období se podobným atrakcím hodí
každá podpora, každá prodaná vstupenka
může pomoci.

vášeň jménem železnice

Výtopna Jaroměř
láká nejen na parní babičku

Kolínská
řepařská
drážka
připomíná
historii
přepravy řepy

V těsné blízkosti stanice Jaroměř leží již více než 110 let původní výtopna parních lokomotiv, dnes železniční muzeum. Při jeho návštěvě se můžete vrátit do doby, kdy železnici vládla pára. Kromě parních a motorových lokomotiv zde naleznete i elektrickou akumulátorovou
lokomotivu z roku 1916. Nejvíce pozornosti ale budí parní lokomotiva řady 310.006 z roku
1879, která je momentálně neprovozní, ale velmi nadějně vypadají plány na její zprovoznění.
Nedílnou součástí expozice jsou i osobní a nákladní železniční vozy. Dále si zde můžete
prohlédnout například kolejový jeřáb, podvalník k přepravě železničních vozů po silnici
nebo expozici mechanických návěstidel. Kromě toho se dozvíte o každodenním životě ve
výtopně a provozu parních lokomotiv a zjistíte i další tajemství ze života a provozu železnic.
Muzeum také pořádá během sezóny řadu nostalgických jízd a dalších akcí.

Za železniční i hasičskou
technikou do Zlonic
Železniční muzeum, zaměřené na průmyslové lokomotivy, nákladní vozy a zabezpečovací zařízení vyrobené do roku 1939, se nachází v Lisovicích, místní části Zlonic – obce,
které zasvětil obdivovatel železnice Antonín Dvořák svou první symfonii. K nejzajímavějším exponátům patří nejmenší dochovaná normálně rozchodná parní lokomotiva v České republice. V současné době zahrnuje sbírkový fond zhruba 200 exponátů a souborů,
z toho sedm lokomotiv a 25 vagónů normálního rozchodu a od roku 2004 též provozní
přenosnou úzkokolejnou drážku o rozchodu 650 mm se dvěma motorovými lokomotivami a deseti vozy.

Znovuobnovená část nejstarší polabské
řepařské drážky na Kolínsku nabízí příjemný
výlet vlakem taženým parní nebo dieselovou
lokomotivou po úzkorozchodné trati. Jezdí
se při pravidelných víkendových jízdách
a o všech státních svátcích. Výlety po obnovené části úzkorozchodné dráhy, která
sloužila pro dopravu cukrové řepy do cukrovarů v Polabí, budou bavit malé i velké.
Historii a současnosti této unikátní technické památky i dalších polabských řepařských
drážek se věnuje muzejní expozice. Od
roku 2015 jezdí vláčky až do stanice Býchory. Trať je doplněna o železniční naučnou
stezku, posezení a herní prvky.
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DVĚ STOLETÍ
NA ČESKÉ ŽELEZNICI

Úchvatná encyklopedie, která vás provede dvěma stoletími na železnici. Dobové i současné fotograﬁe, obrázky,
schémata a srozumitelný stručný text. To vše vás bude bavit od začátku až do konce, od koněspřežky až po supervlaky.
Skvěle si počtou mladí čtenáři, ale přes rameno jim budou nahlížet i jejich rodiče, prarodiče a všichni ti, jimž
učarovala železnice. Prolistujte knihu a nechte se okouzlit stoletím páry, podívejte se, jaká cesta vedla od barevného
koše k dnešnímu návěstidlu, poznejte stavby železničních mostů a železniční dráhy, přeneste se elektrizací tratí
do současnosti a nahlédněte s námi i do budoucnosti. Jako dárek je uvnitř sada samolepek.

KNIHU MŮŽETE OBJEDNAT
NA WWW.ACRI.CZ nebo na WWW.KOSMAS.CZ
případně si ji můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích po celé České republice.

„Chci posouvat svou
kariéru dopředu“
Zajímá mě, co je pod povrchem

skoda.cz/kariera

NOVINKY Z OBORU

Vizualizace opravené
výpravní budovy stanice
Plzeň hlavní nádraží

Vizualizace prodlouženého
podchodu na pražském
hlavním nádraží

Vizualizace opravené výpravní
budovy v Českých Budějovicích

Zajímavé stavby
na železnici

Vizualizace budoucí podoby
stanice Praha-Veleslavín

Foto
a vizualizace:
Správa
železnic

Vizualizace nové stanice
Praha-Vysočany

Vizualizace budoucí
podoby vestibulu výpravní
budovy v Havířově

Vizualizace nového mostu
přes Labe u Čelákovic

Část Negrelliho viaduktu
po dokončení opravy

