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Vážení čtenáři,

je obecně zažitou lidskou libůstkou, stejně jako
povinností předepsanou právními normami pro pod-
nikatelskou sféru, že s blížícím se koncem roku svět
podléhá všeobecnému bilancování, přičemž do bu-
doucna se poslední dobou odvážně dívá jen málokdo.
V jednom směru nemohu být výjimkou, protože pra-
videlné ohlédnutí je nedílnou součástí předvánočního
vydání Veletržních novin.

Jaký tedy s odstupem času byl Czech Raildays
2011? Dostatečně výmluvné a současně potěšující
základní statistiky byly prezentovány bezprostředně po
skončení veletrhu a není nezbytné je zde připomínat.
Stejně výmluvné a charakterizující je i motto titulní strany.
Na tomto místě bych se však již zastavil, a to u zmínky
o pokračující liberalizaci. Právě letošní veletrh byl totiž
i praktickým důkazem toho, že konkurenci lze zcela
prostě akceptovat jako skutečnost, neboť každý doprav-
ce i výrobce má co nabídnout. Pochopitelně z toho těží
zákazník, na kterém je pouze specifikace požadavků
a konečný výběr. Neméně z tohoto vývoje těží také
výrobci vozidel pro osobní i nákladní dopravu, kteří
mohou vše v duchu Járy Cimrmana „zpovzdálí sledovat
a v pravou chvíli se do věci vložit“. Letošní Czech
Raildays to názorně předvedl a lze jen s uspokojením
konstatovat, že „do věci“ se vložilo mnoho společností
z oboru železniční dopravy i železničního průmyslu 
a na veletrhu vládl zdravý podnikatelský duch.

Oproti předchozím rokům se nebudu na tomto
místě detailněji vracet k odborným doprovodným
akcím. Závěrům dvoudenní konference „NOVÉ SMĚRY
v železniční dopravě“ je totiž poprvé věnována samo-
statná strana těchto novin a pouze předešlu, že do
budoucna se tak stane pravidlem, stejně jako zasílání
oficiálních závěrů konferencí všem kompetentním
orgánům. Ač si nedělám iluzi v duchu budovatelských
50. let minulého století, a to, že mávnutím proutku
změníme chod dějin, je nutné brát v potaz, že zatímco
různé koncepce a „anti-koncepce“ se nezřídka mění
podle stranické barvy shlížející shora na naše počínání,
musí v souladu s fyzikálními zákony působit zdola
správná, věcnými argumenty podepřená a veřejně pre-
zentovaná vztlaková síla, podle níž budou státní insti-
tuce nuceny konat tak, aby je onen vztlak nerozdrtil
o strop jejich úřadů. 

Stejně tak je třeba kolejovou dopravu účinně, 
ale hlavně pomocí faktů bránit cíleným, falešným 
a zkreslujícím kampaním, jakých jsme občas svědky
od různých lobbistických skupin, jako např. v poslední
době v podání sdružení ČESMAD BOHEMIA, kdy je
nezasvěcená laická veřejnost doslova dezinformována
polopravdami vytrženými z kontextu. A do třetice je
třeba stále hledat, definovat a především uvádět do
praxe skutečně funkční, konkurenceschopné a přitom
ohleduplné modely, abychom výše uvedeným zájmo-
vým skupinám nemuseli jen přikyvovat, že např. při
opravě dálnice D1 není vlastně železnice připravena
kapacitně významnou měrou pomoci.

Pokud jde o odborný seminář „Trendy v oblasti
infrastruktury a kolejových vozidel 2011“, ten měl bohu-
žel v rámci úspor na straně firem letos slabší účast 
v řadách posluchačů, paradoxně však byl hodnocen
jako dosud nejlepší po obsahové stránce - je tedy na
místě položit si otázku, zda ušetření nákladů v řádech

Letm˘ pohled do zpûtného zrcátka ukázal v˘znamnou skuteãnost - Czech
Raildays 2011 svou nabídkou potvrdil, Ïe byÈ je âeská republika rozlohou
malá, zdej‰í v˘robci mohou sebevûdomû ukázat, Ïe mají svûtu co nabíd-
nout, stejnû jako zahraniãní v˘robci mají co nabídnout ãeské kolejové
dopravû. To v‰e na pozadí pokraãující liberalizace Ïelezniãní dopravy.
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stokorun je efektivnější než odborník,
který je seznámen s aktuálním děním,
ale také může konzultovat a diskutovat
s kolegy ze stejné branže, potažmo roz-
šířit si obzory do jiných oblastí. Jak si již
mohli účastníci všimnout, seminář získal
rovněž svůj stálý název, v němž se bude
do budoucna měnit pouze letopočet.

Nyní bych rád navázal na první větu
úvodníku a podíval se k Czech Raildays
2012, opět ovšem pomocí ohlédnutí do
minulosti, tentokrát více vzdálené. Na
internetu jsem našel zajímavou citaci
textu jednoho ministerského úředníka
z roku 1936, v níž se praví: „… dva vozy
úplně nového typu ř. M 290.0, na-
zvané podle jejich použití na trati
Praha - Bratislava „Slovenská Strela“,
mají maximálně dovolenou rychlost
130 km/hod a použitím jejich byla
jízdní doba mezi Bratislavou a Prahou
a zpět podstatně zkrácena. Vozy jsou
stavěny v aerodynamickém tvaru.
Vyznačují se architektonicky vhodně
řešenou vnitřní úpravou II. tř. a jsou
opatřeny buffetem. Dále byly objed-
nány čtyřosé vozy lehké konstrukce
pro rychlost 90 km/hod. Těmito vozidly

Ostře sledovaným bývá každoročně již návoz exponátů na koleje, a to
tím spíše, když některý z nich chvíli vypadá, jako by byl ve službě, ...

... aby se vzápětí jako mávnutím kouzelnickou hůlkou převlékl do zcela
jiného, veletržního hábitu.

Návštěvníkům z řad odborníků, fandů, ale i zvídavé veřejnosti statečně
odolávaly jak venkovní, tak vnitřní expozice.

Namáhavý den je pádným argumentem pro setřesení
únavy a odreagování se ve společnosti - ať již na ofi-
ciálním rautu pro VIP, kde své mistrovství předvedli
Pavel Šporcl se skupinou Romano Stilo a akrobatické
Duo Ogor, nebo v rámci neformální party v areálu 
hornického muzea na Landeku, kde bylo možné si 
i symbolicky „zafárat“.

Kdo chce být skuteč-
ně detailně v obraze,
pokud jde o technické
novinky či perspektivy
kolejové dopravy, ten
zamíří na odbornou
konferenci nebo semi-
nář do příjemného pro-
středí hotelu Imperial.

… ztéci útokem brány výstaviště a vrhnout se vstříc setkáním, vstříc
poznávání nového.

A pak přijde okamžik, kdy zaplněná parkoviště dávají tušit,
že davům nedočkavých návštěvníků již nic nezabrání…

Czech Raildays 2011 se zařadil mezi nejúspěšnější
ročníky a zbývá si položit otázku, „co přinese
Czech Raildays 2012?“

hodlá se docíliti klidného chodu při
rychlé jízdě a úsporného provozu.“
Budu jenom rád, když se ve stejném
duchu ponese i Czech Raildays 2012
a v tom optimismu mi budiž oporou
skutečnost, že naprostá většina letoš-
ních účastníků si již v červnu předběžně
pojistila „svá“ místa i pro rok příští.

Na závěr Vám všem tedy přeji, abyste
si pokud možno v poklidu užili období
adventu, vánočních svátků a příchodu
Nového roku, aby ono bilancování kon-
čícího roku vyznělo co nejpříznivěji a aby
pohled do budoucna ukázal, že některé
současné ekonomické jevy okolo nás,
které jsme si zvykli označovat jako krize,
jsou kromě nezodpovědného jednání
finančních institucí a vládních úředníků
také z velké části poprask umocněný
médii, jemuž kolejová doprava pouze
pokyne, když jej bude rozmazaně sviž-
ným tempem míjet v moderním vozidle
na moderním drážním tělese. Těším se
s Vámi všemi na shledanou v Ostravě
ve dnech 19. - 21. 6. 2012.

Ing. Stanislav Zapletal
manažer veletrhu Czech Raildays



No
vi
nk
y

Fo
to

: Č
D

 (1
), 

Vá
cl

av
 R

ub
eš

 - 
Č

D
 (2

), 
ilu

st
ra

ce
: P

ES
A

 

se prezentovala i na Czech Raildays
2008, jsou ověřeny každodenním pro-
vozem u sousedních ÖBB a schváleny
prakticky v celém středoevropském pro-
storu, takže nám umožní během dvou
až tří let zásadním způsobem zkvalitnit
nejen mezistátní dopravu z Prahy smě-
rem do Berlína a Hamburku a na jih do
Vídně a dalších rakouských míst. Díky
těmto celkem 112 vozům budeme navíc
moci přemístit množství současných
souprav z vlaků EuroCity a InterCity i na
vnitrostátní expresní vlaky a rychlíky 
a zrušit nejstarší vozy typu Y z bývalých
východoněmeckých vagónek. 

Vedle komfortních vozů od firmy
Siemens a jednotek řady 680 Pendolino
je to přitom teprve třetí projekt zaměřený
na nákup nových vozidel pro dálkovou
dopravu u ČSD, resp. ČD od konce
80. let a počtem objednaných vozů je
zřetelně největší. Hodnota tohoto kon-
traktu činí 200,5 mil. EUR. Za jeden vůz
špičkových parametrů tak zaplatíme 
v průměru jen 1,78 mil. EUR, tedy asi
44 mil. Kč. V běžném provozu bychom
chtěli tyto soupravy provozovat s loko-
motivami řady 380 od plzeňské ŠKODY
TRANSPORTATION. V tomto směru jsme
iniciovali jednání za účasti ČD, společ-
nosti Siemens a právě ŠKODY TRANS-
PORTATION. Otázku komunikace mezi
oběma vozidly považujeme za stan-
dardně řešitelnou technickou záležitost.

Dalším zlomovým kontraktem je
dodávka motorových vozů RegioShuttle
RS1 z berlínského závodu firmy Stadler.
Hovořit o tomto projektu právě nyní je
rozhodně na místě, protože v tomto
případě se vozidla aktuálně dostávají
přímo do provozu. První dva vozy řad
840 a 841 určené pro Liberecký kraj 
a kraj Vysočina dorazily do ČR ve druhé
polovině října 2011. Bez odkladů vy-
konaly požadované technicko-bezpeč-
nostní zkoušky, na něž navázal zácvik
strojvedoucích, strojního personálu 
v depech a dalších zaměstnanců. První
cestující se pak s vozem RegioShuttle
v barvách ČD svezli v Jihlavě 28. října t. r.

Tato zakázka je významná hned z ně-
kolika důvodů. Jednak jde o první zcela
nové motorové vozy od dodávky vozů
řady 843 v polovině 90. let minulého
století, ale také se jedná o první projekt
modernizace vozidlového parku za při-
spění regionálních operačních programů
EU. Dvě zakázky představují dodání
celkem 33 nízkopodlažních motoro-
vých vozů ve finančním objemu přibližně
1,8 mld. Kč.

Třetím projektem, jenž je v současné
době v určité zlomové fázi, je dodávka
nové generace jednotek ze ŠKODY
TRANSPORTATION pod názvem Regio-
Panter. Prototyp byl poprvé oficiálně
představen odběrateli a zástupcům mé-
dií na počátku listopadu a po nezbytných
zkouškách a schvalovacím procesu
počítáme s jeho nasazením do provozu
v průběhu roku 2012. Tyto regionální
jednopodlažní elektrické jednotky, mimo-
chodem první pro Č(S)D po 35 letech,
budou znamenat zásadní zlom v kvalitě
cestování v mnoha regionech. Díky níz-
kopodlažnímu řešení se mj. usnadní
cestování imobilním osobám a rodičům
s kočárky. Moderní interiér vybavený

âeské dráhy v roce 2010 zahájily nejrozsáhlej‰í modernizaãní program
sv˘ch vozidel od roku 1989. V leto‰ním roce jsme v tomto trendu pokra-
ãovali, o ãemÏ se mohli pfiesvûdãit i náv‰tûvníci veletrhu Czech Raildays.

V současné době již míří na koleje
první ze zcela nových vozidel - motorové
vozy RegioShuttle RS1 v barvách ČD
již přepravují první stovky cestujících,
oficiálního představení se dočkala i nová
jednopodlažní jednotka RegioPanter od
ŠKODY TRANSPORTATION. Nejprve mi
však dovolte, abych uvedl několik eko-
nomických údajů. 

V roce 2010 bylo investováno do
obnovy vozidel ČD 6,1 mld. Kč. To je 
o 45 % více oproti roku 2009. V letoš-
ním roce by se podle plánu měla tato
částka vyšplhat až na rekordní hodnotu
přibližně 8,1 mld. Kč. To již oproti témuž
roku představuje nárůst o přibližně 
92 %, tedy téměř dvojnásobek. Pokud
se podíváme na delší časovou řadu, pak
zjistíme, že v roce 2003 byly investice
ve výši pouhé jedné miliardy korun, v dal-
ších letech se částka sice zvyšovala, aby
se v letech 2005 až 2007 udržovala na
přibližně 3,2 miliardách ročně a v letech
2008 a 2009 dosáhla dokonce úrovně
kolem 4 miliard korun - stále to však bylo
mnohem méně než současné hodnoty.

Tak rozsáhlý investiční program bylo
možné odstartovat díky několika důle-
žitým skutečnostem. ČD uzavřely dlou-
hodobé desetileté kontrakty na zajištění
dopravní obslužnosti s ministerstvem
dopravy a s kraji. V rámci těchto smluv
jsme ale nezískali monopol na deset
let, jak je často nesprávně uváděno.
Smlouvy umožňují během této doby
soutěžit určitý rozsah dopravy v dálkové
i v regionální dopravě. V případě dálkové
dopravy objednávané ministerstvem jde
konkrétně až o 75 % rozsahu objednané
dopravní obslužnosti.

Dalším důležitým faktorem je okamži-
té zajištění finančních prostředků. Není
možné nejprve deset let spořit, nová
vozidla potřebujeme pro zajištění konku-
renceschopnosti co nejrychleji. Z exter-
ních zdrojů je tedy třeba získat větší
objem prostředků, které pak díky užitku
z nových vozidel můžeme splatit. Díky
dlouholetým smlouvám, snižování ná-
kladů a zlepšení hospodaření jsme
obdrželi mezinárodní rating v investiční
úrovni, který nám letos umožnil umístit
na evropských finančních trzích dluho-
pisy o objemu 300 milionů EUR za velmi
výhodných podmínek. Dalším zdrojem
financování jsou například úvěr od
Evropské investiční banky nebo evropské
Regionální operační fondy (o financo-
vání obnovy vozidel regionálními ope-
račními programy rozsáhle informoval
ŽM 5/11, str. 29). V neposlední řadě 
k nim patří i naše vlastní prostředky.

Každého železničního odborníka,
fandu, ale především cestujícího zajímají
zejména samotná vozidla, skrývající se
za uvedenými ekonomickými ukazateli.
Projektů realizovaných nebo smluvně
uzavřených v letošním roce je velké
množství. Uvedu tedy alespoň ty, které
lze považovat nějakým způsobem za
stěžejní, výjimečné nebo se dostaly do
důležité přelomové fáze.

Největší pozornost z připravovaných
projektů patří bezesporu nákupu 16 sou-
prav Viaggio Comfort od společnosti
Siemens, známých pod obchodní znač-
kou rakouských železnic Railjet. Tyto
moderní vlakové soupravy, z nichž jedna

množství přislíbených vozidel pro regio-
nální i dálkovou dopravu. Věřím, že se
s nimi budou moci seznámit i návštěvníci
veletrhu Czech Raildays 2012 a expo-
zice ČD.

Ing. Antonín Blažek,
náměstek GŘ ČD, a. s., 

pro osobní dopravu

klimatizací pak přiblíží komfort regionální
dopravy dálkovým expresům kategorie
EuroCity.

Pro úplnost bych jen připomenul další
významný kontrakt v podobě 31 nízko-
podlažních motorových jednotek LINK
od firmy PESA, na kterých se usilovně
pracuje tak, aby vyjely na naše tratě
rovněž v roce 2012.

Zatímco před rokem a půl jsme tedy
teprve slibovali modernizaci vozidel,
uzavírali první kontrakty a mohli ukázat
pouze vizualizace budoucích souprav,
dnes jsou již vidět konkrétní výsledky -
první z těchto vlaků jsou vyrobeny 
a postupně nasazovány do provozu.
Rok 2012 pak bude znamenat
nasazení dalšího významného
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Firma Starmon s. r. o. byla založena
krátce po zrodu samostatné ČR v roce
1993 - činnost zahájila dne 1. 6. téhož
roku jako ryze česká firma bez zahraniční
kapitálové účasti. U jejího zrodu stáli
specialisté z oblasti sdělovací a zabez-
pečovací techniky a mikroelektroniky,
na jejichž mnohaletých zkušenostech
je postaven základ její profesionální
úrovně. Právě díky bohatým zkušenos-
tem a vysoké odborné úrovni svých
zaměstnanců můžeme nabízet produkty
vysoké kvality včetně zajištění profesio-
nálního záručního i pozáručního servisu
v plném rozsahu.

Snahou společnosti Starmon je doká-
zat, že i malá firma může vyvíjet elektro-
niku na vysoké technické úrovni. Cílem
je vývoj a výroba spolehlivých zařízení
vysoké kvality za solidní cenu. Hnacím
motorem vysoké kvality je inovace vychá-
zející z novinek technologického rozvoje
a zohledňující potřeby zákazníka. Výrobní
program je zaměřen zvláště na zabezpe-
čovací, informační a diagnostické systé-
my pro dopravu. Firma se angažuje ve
vývoji, návrzích a montážích železničních
sdělovacích a zabezpečovacích zařízení,
přičemž v produktovém portfoliu se na-
chází široká škála systémů a zařízení,
jež jsou z větší části výsledkem vlastního
vývoje.

Jedním ze stěžejních systémů vyvi-
nutých společností Starmon je elektro-
nické stavědlo pro malé a střední sta-
nice. Od prototypu SZZK přes typ K2000
dospěla firma zatím k poslední verzi
stavědla s označením K2002, která se
dodává na trh pod dalšími obchodními
názvy.

Za úspěšnou spolupráci považujeme
subdodávky pro elektronická stavědla
ESA 11M (AŽD Praha) instalovaná po-
stupně do všech nových stanic praž-
ského metra od roku 2003. Zařízení
využívá systému „horké zálohy“, čímž
byla dosažena vysoká spolehlivost.
Systém je průběžně vyvíjen, abychom
udrželi spokojenost provozovatele a měli
tak šanci uspět na dalších budovaných
trasách.

S firmou AŽD spolupracujeme rov-
něž na implementaci měřicí ústředny
DISTA, určené k diagnostikování stavu
zabezpečovacího zařízení - napájecích
napětí, izolačních stavů, napětí na kole-
jových obvodech, kódování v kolejových
obvodech a stavu kontaktů. Získané
informace slouží ke snadnější orientaci
při zjišťování a odstraňování poruch.
Údaje získané kalibrovanými deskami
pro měření napětí a izolačních odporů
nahrazují pravidelná měření prováděná
ručně. Měřicí ústředna vyvinutá spo-
lečností Starmon je úspěšně prodávána
jako součást elektronického stavědla
ESA a K2002 na železnice v České
republice, Slovensku, Bělorusku, Litvě
a Srbsku.

Od roku 2008 vyvíjí Starmon spo-
lečně se slovenskou firmou Betamont
aktivity k prosazení svých zařízení na
ukrajinském trhu, čemuž má dopomoci
i založení firmy Betamont-ES s majet-

kovým podílem společnosti Starmon.
Prvním úspěchem bylo spuštění vůbec
prvního elektronického stavědla pro
Ukrajinské železnice v únoru 2010.
Zařízení má všechny potřebné certifi-
káty a je hodnoceno pozitivně především
pro svůj bezporuchový provoz. V sou-
časné době jsou projektována další
zařízení.

Dokončení certifikace na Ukrajině
bylo impulsem k obchodní spolupráci
s Gruzínskými železnicemi, kde byly
vybaveny tři stanice a v současné době
probíhá jejich testování a aktivace.
Gruzínská strana má zájem o nasazení
elektronických stavědel na celé trati bu-
dované ve směru k tureckým hranicím.

Mezi významné projekty patří také
počítač náprav PNS-03 s centralizova-
nou vyhodnocovací jednotkou, směro-
vými výstupy, stavovou diagnostikou 
a archivací. Jde v plném rozsahu o vlast-
ní projekt, od vývoje až po aktivaci v pro-
vozu. PNS-03 je investičně velmi výhodný
při vyhodnocování volnosti většího počtu
kolejových úseků. Jeho použití se před-
pokládá především ve stanicích a pro
více PZS umístěných na trati za sebou.
Možné je také jeho kombinované pou-
žití pro přejezdová a traťová zabezpe-
čovací zařízení a nebo pro staniční 
a traťová zabezpečovací zařízení apod.

Dalším úspěšným produktem je
elektronický fázově citlivý přijímač EFCP,
určený k náhradě indukčních relé DSŠ/

DSR. Náhrada spočívá pouze v přena-
stavení kolejového obvodu podle pří-
slušných regulačních tabulek, přičemž
většinu prvků výstroje (zejména měniče
pro napájení obvodu) je možné pone-
chat v původním stavu. EFCP se vyzna-
čuje vysokým přídržným poměrem
(min. 0,8) a nezávislostí napětí přítahu
a odpadu na kolísání napětí místní fáze.
To umožní navrhovat kolejové obvody 
s vysokou šuntovou citlivostí a dosta-
tečnou odolností vůči ohrožujícím kon-
duktivním proudům.

V oboru diagnostických systémů
zahájila firma vývoj zařízení pro optické
čtení čísel vozů projíždějících vlakových
souprav. To již absolvovalo ověřovací
provoz a předpokládá se jeho využití
při identifikaci závad (horkoběžnost, plo-
chá kola,…) na jedoucích vozidlech,
sledování frekvence výskytu poruch atd.
Zařízení pracuje na základě obrazové
analýzy snímků pořízených při průjezdu
vlakové soupravy. Získaná data převede
do textové podoby a vytvoří výstupní sou-
bor se soupisem identifikačních čísel
vozidel. Je určeno pro rychlosti od 30
do 160 km/h.

Významnou zakázkou se stala i vý-
stavba dálkového řízení tratě Chrudim -
Žďárec u Skutče v roce 2010, kde byl

vybudován komplexní systém dispečer-
ského řízení včetně položení optického
kabelu v délce 28 km.

Úspěchy zaznamenala firma také 
v segmentu veřejné autobusové dopravy
v ČR i na Slovensku. V roce 2010 byla
dokončena stavba multifunkčního do-
pravního terminálu v České Třebové
(stavba roku 2011 v kategorii dopravní
a inženýrské stavby). Starmon se zde
zapsal návrhem a realizací komplexního
informačního systému. V rámci projektu
byla realizována představa o propoje-
nosti informačních systémů jednotlivých
druhů doprav a městského informačního
systému při využití moderních infor-
mačních a vizualizačních technologií.
Rozsahově menší je realizované pro-
pojení informačních systémů na rekon-
struovaném autobusovém nádraží 
v Pečkách; na Slovensku byl vybudován
komplexní systém distribuce informací
pro cestující pro dopravní podnik SAD
Trnava v Trnavě a Senici.

Jako koncový prvek pro vizualizaci
dat pro konečné uživatele (cestující) je
mj. hojně využívána LCD-TFT technolo-
gie. Produktová řada venkovních LCD-
TFT panelů s označením EZOP zahrnuje
zařízení s různým aplikačním zaměře-
ním a konstrukčním provedením, např.
zobrazovací zařízení pro elektronické
jízdní řády. Ty jsou nabídnuty cestujícím
přehledně na velkoplošných displejích
s rozličnými funkcemi, jako jsou filtro-
vání spojů, hlasový výstup pro nevidomé
apod. Specifickou oblastí využití out-
door LCD-TFT technologie jsou elek-
tronické úřední desky, usnadňující úřa-
dům agendu spojenou se zákonnou
povinností zveřejňování dokumentů.
Dalšími aplikacemi jsou pak venkovní
internetové kiosky a venkovní velkoplošné
reklamní displeje. Firma Starmon vyvíjí
informační panely s LCD-TFT technologií
pro venkovní prostředí již od roku 2007
a od té doby se je podařilo začlenit do
několika informačních systémů, mezi
nimiž za nejvýznamnější lze považovat
soustavu elektronických jízdních řádů
na pražském hlavním nádraží.

Starmon prověřuje kvalitu podle
mezinárodně uznávaných standardů
ČSN EN ISO 9001 již od roku 1999. 
V letech 2003 a 2006 byly recertifi-
kačními audity prověřeny standardy dle
ČSN EN ISO 9001: 2001. V roce 2006
byl k zavedenému systému jakosti cer-
tifikován systém EMS (ČSN EN ISO
14001: 2005) a systém dle standardu
BOZP OHSAS 18001: 1999. V roce
2009 byla provedena kompletní recer-
tifikace všech systémů řízení, tedy dle
standardů ČSN EN ISO 9001: 2009,
ČSN EN ISO 140001: 2005 a ČSN
OHSAS 18001:2008

Ing. Jan Šichan, ředitel
Starmon s. r. o.

Vynikající technické i profesní zázemí, bohaté zku‰enosti, zdravé ambice -
pfiednosti mladé, dynamicky se rozvíjející spoleãnosti Starmon,
v posledních letech jiÏ pravidelného úãastníka Czech Raildays.
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Nadnárodní dopravní a logistická
skupina AWT je ve střední a východní
Evropě jedním z předních, v České
republice vůbec největším soukromým
železničním dopravcem. Kromě želez-
nice zajišťuje spedičně také přepravu
silniční, námořní i leteckou. Jednotlivé
typy dopravy dokáže vhodně kombino-
vat a svému zákazníkovi tak nabízí pře-
pravu téměř jakéhokoli zboží v požado-
vaném čase a doslova na klíč. Proč má
právě kombinovaná doprava zelenou,
jsme se zeptali Martina Cetla, ředitele
spediční a logistické divize skupiny AWT.

Spektrum vašich služeb je velmi široké
a dává vám možnost jejich vzájemné
kombinace. Proč jste vsadili právě 
na ně?

Odpověď je velmi prostá - protože
jsou velice efektivní. Klient nám zadá své
požadavky a my vytvoříme návrh, jak co
nejúčinněji dopravit dané zboží v pod-
statě kamkoliv. Dokážeme vypravit nejen
ucelené vlaky, ale i jednotlivé vozové
zásilky, přepravíme křehké zboží i ne-
bezpečný náklad. Jako jediní v ČR nabí-
zíme již řadu let vyspělý systém ACTS.
S kombinovanou dopravou máme více
než patnáctileté zkušenosti a pro její
nesporné výhody v ní zcela logicky spat-
řujeme budoucnost našeho oboru.

Můžete její klady popsat konkrétněji?
Je nezpochybnitelné, že železnice

je nejekologičtějším způsobem dopravy
vůbec. A nejen tím, že prokazatelně
snižuje emise CO2 o desítky procent.
Ovšem aby dokázala vyhovět časovým
nárokům, které si diktuje trh, je vhodné
ji zkombinovat s dopravou silniční.
Kontejnery systému ACTS navíc nemají
žádné speciální nároky na technické
zázemí překládky, manipulace s nákla-
dem je relativně snadná a proveditelná
na téměř každém nákladním nádraží či
vlečce. Zboží se překládá v původním
kontejneru a během dopravy jej prak-
ticky neopustí, čímž se snižuje riziko
jeho poškození. V době přetížení silnic
a dálnic je podle mého přesun dopravy
na železnici nejen rozumným, ale
mnohdy i nezbytným východiskem. 
A o to více mě zaráží nízká podpora ze
strany státu. 

Myslíte tím, že v České republice kom-
binovaná doprava zaostává?

Přesně tak. Chybí tady legislativní
rámec, naším územím nemohou projíž-
dět sedmisetmetrové vlaky, řada tuzem-
ských dopravců se stále potýká s ne-
dostatkem speciálních kontejnerů 
i celých systémů kombinované dopravy.
Cena za využití železniční cesty je příliš
vysoká, navíc je návrh ji ještě zvýšit. 
A platí se na všech 9 500 kilometrech
tratí, zatímco silniční mýtné je vybíráno
jen na přibližně 1 300 kilometrech dál-

nic a silnic. Tranzitní vlaky tak Českou
republiku raději objedou, než aby platily
vysoké poplatky. Ale i přesto kombino-
vané dopravě věříme a do našeho ter-
minálu v Ostravě-Paskově investujeme
nemalé prostředky. 

Zmínil jste paskovské překladiště. To
v současnosti prochází velkou moder-
nizací. Jak probíhá realizace?

Terminál jsme postavili na původním
„brownfieldu“ a provozujeme jej již od
roku 2007. Nejprve jsme překládali
několik tisíc kontejnerů ročně, postupně
ale počty rostly. Loni jsme překročili
20 tisíc a rok 2011 je již v této době
rekordním - dosud jsme přeložili téměř
35 tisíc kontejnerů, což znamená sto-
procentní meziroční nárůst. A očeká-
váme, že letos překročíme 40 tisíc. Proto
po dřívějších osmdesátimilionových
investicích vkládáme do rekonstrukce
v první etapě dalších 30 milionů.
Zpevňujeme zhruba 10 000 m2 manipu-
lační plochy, čímž zvýšíme skladovací
kapacitu ze stávajících 1 400 TEU, tedy
dvacetistopých kontejnerů, na 1 700.
Přístavnou kolej jsme prodloužili, opra-
vili její zhlaví a vystavěli jsme dvě nové,
třísetmetrové koleje včetně železničního
přejezdu. Plochy jsou odvodněny, na
části z nich je položena zámková dlažba.
V následujících letech chceme zpevnit
zbytek ploch a překladiště ještě rozšířit. 

Co to pro terminál znamená? Museli
jste třeba zastavit provoz?

Všechny práce probíhají za plného
provozu, pro odlehčení jsme nedaleko
Paskova otevřeli menší překladiště ve
Staříči. V listopadu jsme pronajali třetí,
v prosinci přibude čtvrtý překladač -
všechny mohou manipulovat s nákla-
dem až 45 tun. Manipulace s jedním
kontejnerovým vlakem se tak zkrátí ze
současné hodiny a půl až na pouhých
dvacet minut. Po rozšíření může kapacita
terminálu vzrůst až na 3 100 TEU.
Počítáme rovněž se zvýšením počtu
zaměstnanců - v roce 2007 jsme zde

začínali se dvěma pracovníky, dnes zde
pracuje osmnáct lidí a během dvou let
by jich mohlo být až třicet.

Takže terminál v Ostravě-Paskově
potenciál určitě má…

V to věříme. Je koncipován jako
nezávislý a je tedy otevřen všem, nejen
potřebám skupiny AWT. Má výhodnou
polohu poblíž polské i slovenské hrani-
ce, nedaleko dálnice, s vlastním napo-
jením na celostátní železniční síť a ve

středu všech významných průmyslových
zón v Moravskoslezském kraji a okolí.
Strategicky umožňuje i spojení s důle-
žitými evropskými přístavy - německým
Hamburkem a Bremerhavenem, nizo-
zemským Rotterdamem či slovinským
Koperem a polskými přístavy. Plní tak 
v regionu v podstatě funkci nepostra-
datelného logistického centra.

Děkujeme za rozhovor.

Kombinovaná doprava je budoucností nákladní dopravy - na tomto faktu
je postavena i filozofie plánÛ spoleãnosti AWT, pravidelného úãastníka
veletrhu Czech Raildays.
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Komplexnost - tak lze jedním slovem
charakterizovat mladou leasingovou 
a pronájemní společnost LEO Pool, jež
se zaměřuje na pronájem železničních
vozidel pro osobní i nákladní dopravce
v Evropě a pomáhá jim tak s akvizicí
vozidel za minimální náklady. Současně
nabízí „one stop shop“ řešení - může
zajišťovat kompletní servis a údržbu
vozidel. LEO Pool byl založen v roce
2011 Leošem Novotným, jenž je zároveň
majitelem společnosti LEO Express.
Ta zahájí provoz svých osobních vlaků
na trase Praha - Ostrava v příštím roce.

Byl to právě projekt LEO Express,
který zavdal hlavní podnět k založení
vozidlového poolu. Vzhledem k tomu, že
se Leoš Novotný v rámci projektu LEO
Express rozhodl pro nákup nových mo-
derních vlaků a uzavřel smlouvu s firmou
Stadler na pět elektrických jednotek
typu FLIRT, poznal doslova na „vlastní
kůži“, co vše je organizačně a finančně
spojeno nejen se získáváním nových
kolejových vozidel. Právě tyto neoceni-
telné zkušenosti vedly k založení LEO
Poolu, neboť Leoš Novotný byl schopen
uvědomit si v plné šíři, jaké bariéry 
v současné době stojí před spoustou
železničních dopravců. 

„Nikomu zřejmě není třeba vysvět-
lovat, že na prvním místě jsou vedle
podnikatelského záměru finanční pros-
tředky. Pro malé dopravce jsou náklady
na pořízení vlaků největší překážkou
při vstupu na železnici. Takže potom
se na jednom břehu ocitají provozní
výhody použití nového kolejového
vozidla, na tom druhém vysoké finanční
nároky takové akvizice. A nad tím vším
se pochopitelně klenou i podnikatel-
ská rizika spojená se železničními
projekty. Železniční trh je sice postupně
liberalizován, ale zdaleka není ještě
standardním trhem jako například tele-
komunikace a energetika, dříve také
monopolistická odvětví vlastněná 
a ovládaná výhradně státem,“ vyjadřuje
se Leoš Novotný k přetrvávajícím barié-
rám, jež LEO Pool pomáhá železničním
dopravcům pomocí svých nabídek pře-
kročit.

Nabídka společnosti je zaměřena
jednak na elektrické a motorové jed-
notky, ale pochopitelně také na elektrické
a motorové lokomotivy. Tento obecný
výčet však neznamená, že není připra-
vena rozšířit nabídku i o jiné typy kolejo-
vých vozidel, o něž by byl zájem.

Prakticky ihned po svém založení
uzavřel LEO Pool exkluzivní spolupráci
pro leasingové aktivity nejen se švýcar-
ským výrobcem Stadler Bussnang, ale
i s německým výrobcem dieselových
lokomotiv VOITH Turbo a s kanadským

koncernem Bombardier. V úzké spolu-
práci se všemi třemi subjekty může
LEO Pool financovat a následně prona-
jímat vozidla. Zcela konkrétně to aktuálně
jsou: jednotky KISS, FLIRT a  GTW od
firmy Stadler; lokomotivy  TRAXX od firmy
Bombardier a motorové lokomotivy
Maxima a Gravita firmy Voith. Ke všem
nabízeným vozidlům LEO Pool zajišťuje
rovněž veškeré náhradní díly, provozní
náplně a na přání zákazníka i full service,
tedy komplexní starost o flotilu vozidel
tak, aby provozovateli plnila základní
funkci, tedy přepravu cestujících a ná-
kladu.

Slovy majitele společnosti Leoše
Novotného řečeno: „Chceme mít v port-
foliu vozidla pro celoevropské nasa-
zení. Složitost sítě z hlediska napájení
a zabezpečovacích systémů neumož-
ňuje postavit jedno vozidlo pro jízdu
po celé Evropě, ale zákazník si může
nakonfigurovat optimální vozidlo pro
své potřeby.“ Kromě toho na sebe
přebírá LEO Pool  i část rizik spojených
s akvizicí pronajímaných vozidel. Ve
srovnání se standardní leasingovou
společností, jež je spíše bankou než
tím, kdo chápe „co je to vlak“ ve všech
souvislostech, je připravena rozvrhnout
systém splátek na delší dobu a poža-
dovat tak nižší roční nájemné. Navíc
dopravce, pro něhož LEO Pool vozidlo
pořídí, je může po uplynutí nájemní doby
jednoduše vrátit.

Jak bylo zmíněno již v úvodu, LEO
Pool se nesoustředí pouze na financo-
vání vozidel, ale jde ještě dál. Pro ma-
ximální pohodlí zákazníků poskytuje
společnost také kompletní servis - nabízí
řízení výrobních procesů kolejových
vozidel, poradenské služby špičkových
odborníků při výběru vozidel, zajištění
schválení vozidel do provozu v dané
zemi, fleet management, IT sdílení nebo
také zácvik strojvedoucích. Poprvé před-
stavil Leoš Novotný své aktivity a záměry
na letošním ročníku Czech Raildays,
kde byla jedním z exponátů právě loko-
motiva Gravita v barvách LEO Poolu.

Kromě České republiky společnost
zaměřila svou pozornost i na zahraničí,
kde zejména polský trh je pro tuto službu
velmi zajímavý. O tom svědčil nebývalý
zájem řady dopravců na nedávném
veletrhu TRAKO 2011 v Gdańsku.

Leoš Novotný
předseda představenstva

LEO Pool a. s.

LEO Pool - zcela první firma svého druhu v âeské republice, jeÏ zaji‰Èuje
a komplexnû se stará o kolejová vozidla Ïelezniãních dopravcÛ s cílem
umoÏnit jim co nejvût‰í prostor pro podnikání a jeho ziskovost.



těchto základních požadavků musí být
naprostou samozřejmostí.

Ani jejich naplnění však dnes nemů-
že být postačující. Aby byla železniční
doprava konkurenceschopná přede-
vším vůči IAD, je zapotřebí výrazně zvýšit
rychlost vlaků, a to jak v dálkové mezi-
státní i vnitrostátní, tak v rychlé regionální
nebo meziregionální dopravě. Vzhledem
k tomu, že železnice nemůže ve většině
případů nabízet přímé přepravy, ale vždy
je nutné počítat s návaznou přepravou
či s docházkou na nádraží, hraje rychlost
jízdy vlaků včetně řešení těchto návaz-
ností mimořádně důležitou roli. Zcela
na místě je zde heslo „dvojnásobnou
rychlostí automobilu, poloviční rychlostí
letadla“.

Jednoznačným závěrem je absolutní
nezbytnost přetvoření české železniční
sítě právě pro zachování (resp. dnes
spíše znovuvytvoření) konkurenceschop-
nosti. Její páteří se musí stát VRT v ose
republiky z Drážďan a Plzně přes Prahu
a Brno do Ostravy, na niž naváží úseky
směřující do sousedních států. Kromě
toho je nutné současnou železniční síť
doplnit o nové rychlé tratě, především
o trať zajišťující spojení mezi Prahou 
a polským městem Wrocław, navazující
na připravovanou síť VRT v Polsku.
Součástí přestavby české železniční sítě
musí být i zásadní modernizace někte-
rých významných tratí zajišťujících jak
mezistátní spojení (např. z Prahy do
Mnichova přes Domažlice) nebo vnitro-
státní spojení (např. z Prahy do Mostu,
Chomutova a Karlových Varů), zvýšení
traťové rychlosti na některých již mo-
dernizovaných úsecích koridorů na
200 km/h, výstavba spojovacích úseků
mezi budoucími VRT a stávající želez-
niční sítí, ale i úpravy různého stupně
na ostatních celostátních nebo regio-
nálních tratích. Je zřejmé, že některé
nevyhovující úseky současné sítě budou
opuštěny, řadu nových je však nutné
vybudovat.

V zájmu energetické bezpečnosti
Evropy je náhrada na ropě závislé letec-
ké a automobilové dopravy rychlou
železnicí se spotřebou pouhých 3 kWh
na sedadlo/100 km existenční nutností.
Stavba VRT má význam nejen pro
mezistátní, ale i pro vnitrostátní dopravu.
Odklon dálkových vlaků na nové rychlé
tratě uvolní přetížené příměstské úseky
v okolí velkých měst pro zavedení
dostatečně husté taktové příměstské
dopravy a rovněž pro logistické nákladní
vlaky, kterým je nutné umožnit plynulou
jízdu v kterémkoliv denním období,

Dvoudenní doprovodné odborné
konference při veletrhu Czech Raildays,
které postupně vykrystalizovaly ze vše-
obecně zaměřených seminářů, se staly
od roku 2008 tradicí. Jejich zaměření
je každoročně cíleno na oblast rozvoje
kolejové dopravy, přičemž jsou hlavní
bloky věnovány diskusím k zásadním
tématům zahrnujícím kolejovou dopravu
obecně, vysokorychlostní tratě, propo-
jení kolejových systémů, interoperabilitu
atd. Železniční doprava je bohužel stále
v určitém smyslu trochu popelkou mezi
ostatními dopravními odvětvími, což je
způsobeno především tím, že železnice
se po dlouhou dobu v rámci probíhají-
cích transformačních a restrukturalizač-
ních procesů zahleděla sama do sebe
a nezachytila včas a s plnou intenzitou
rozvojové trendy. Přitom jde o dopravní
odvětví, které je ze své podstaty velmi
vlídné ke svému okolí a má ve své tech-
nice a technologii uloženy předpoklady
být nejen dostatečně rychlou dopravou,
ale také splňovat všechny kvalitativní
požadavky dnešních i budoucích zákaz-
níků.

Cílem ostravských konferencí je
změnit současný stav a definovat tech-
nická, technologická, stavební a orga-
nizační řešení, která povedou k nabídce
takových produktů, jež jsou obyvatel-
stvem a podnikatelskou sférou žádány,
tedy k takové nabídce, která se stane
atraktivní alternativou jak k individuálnímu
motorismu, tak k tranzitní kamionové
dopravě. I z těchto důvodů nejsou kon-
ference postaveny jen na přednesených
příspěvcích, ale z významné části na
moderovaných diskusích pro přizvané
diskutéry, stejně jako pro diskutující z řad
posluchačů.

V tomto roce pořadatelé využili kon-
ference o vysokorychlostní železniční
dopravě, která proběhla dne 19. 5. 2011
za široké mezinárodní účasti v Senátu
Parlamentu ČR v Praze a na níž zástupci
jak českých institucí, tak i zahraničních
železničních podniků prezentovali pře-
devším politikům a rozhodovací sféře
přínosy vysokorychlostní železniční
dopravy a potřebu začlenění České
republiky do evropského systému vyso-
korychlostních železnic. Stejnými tématy
se zabývaly již minulé ročníky ostrav-
ských konferencí a letošní konference
na tyto akce tedy mohla programově
bezprostředně navázat.

Jedním ze stěžejním závěrů je stále
ještě občas přehlížená absolutní nezbyt-
nost pojímat přepravní služby komplexně,
nikoliv odděleně. Vše startuje prvotní
informovanost poté, co se zákazník roz-
hodne někam a s využitím něčích služeb
cestovat, pokračuje následným odba-
vením de facto již smluvních zákazníků,
jejich přepravou, poskytováním souvi-
sících služeb jak během přepravy, tak
před ní i po ní a vytvářením podmínek
pro nekomplikovaný (potažmo i bezba-
riérový) přestup na jiné druhy dopravy,
a to včetně individuální automobilové
dopravy (IAD). Nadto musí být železnice
zcela bezpochyby také dopravním systé-
mem s vysokým stupněm bezpečnosti.
Dnešní cestující vyžaduje čisté a kulturní
prostředí po celou dobu přepravního
procesu, neotřelou vlídnost a informo-
vanost personálu, stejně jako schopnost
tyto informace interpretovat. Naplnění
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Závûry dvoudenní konference „NOVÉ SMùRY v Ïelezniãní dopravû“.

nejen v noci. To ve výsledném efektu
povede ke zpříjemnění životního pro-
středí i ke zvýšení bezpečnosti a kvality
silničního provozu. A pohled na koncepci
VRT a železniční sítě v rámci Evropy je
pádným argumentem proti zastáncům
teorií o zbytečnosti VRT pro Českou
republiku vzhledem k její malé rozloze.

Celá železniční síť musí vytvářet
účelný síťový efekt. Železniční doprava
musí být nedílnou součástí komplexního
systému veřejné dopravy. V této oblasti
bylo v posledních letech dosaženo
značného pokroku. Vznikají postupně
organizátoři integrovaných dopravních
systémů, kteří systémově řeší linková
vedení vlakových a autobusových linek
a linek MHD a jejich vzájemné vazby 
v přestupních terminálech. Mnohé pře-
stupní terminály jsou nově budovány,
jiné revitalizovány. V dalším období je
třeba usilovněji postupovat v budování
přestupních terminálů, které musejí být
bezbariérové a umožňovat jednoduché
přestupy mezi vlaky a návaznou dopra-
vou, nejlépe systémem „hrana-hrana“.
Rovněž je nutné zaměřit se na výstavbu
parkovišť P +R a úložišť jízdních kol 
B + R.

Po letech samostatného vývoje,
především v oblasti napájecích a zabez-
pečovacích systémů, dostala železnice
významný impuls k radikálnímu zvýšení
své konkurenceschopnosti v podobě
zavádění interoperability, zjednodušeně
řečeno provozní „propojitelnosti“. V sou-
časnosti jsou dokončeny Technické
specifikace pro interoperabilitu (TSI) pro
všechny subsystémy na síti TEN-T. V ná-
vaznosti na rozšíření působnosti inter-
operability také na dráhy celostátní je
třeba na evropské úrovni aktivně sledo-
vat vytváření TSI i pro tyto dráhy.

Konference se poprvé zabývala též
nutností vytváření podmínek pro kapa-
citní a rychlou nákladní dopravu. Kromě
zavádění prvků interoperability je nutné
vytvořit legislativní rámec pro harmoni-
zaci podmínek mezi železniční a silniční
dopravou. Především je nutné podpo-
rovat vznik veřejných logistických center,
systémů kombinované dopravy nevyža-
dujících budování nákladných překladišť
(např. MOBILER) a účinněji podporovat
obnovu a výstavbu nových vleček.
Odvedení významné části dálkových
osobních vlaků na nové VRT a rychlé
tratě umožní vytvořit dostatečnou kapa-
citu pro průvoz především logistických
nákladních vlaků po stávajících tratích.

Značnou pozornost věnovala konfe-
rence i vlivům železnice na její okolí.
Silnou negativní stránkou železničního
provozu je v některých případech
nadměrný hluk. Snahou je najít nejen
taková řešení, která eliminují hluk již při
konstrukci vozidel i jízdní dráhy, tak 
i řešení protihlukových opatření v intra-
vilánech obcí. Byly prezentovány tech-
nické možnosti, jak hladinu hluku pro-
jíždějících vlaků snížit novými konstruk-
cemi, které absorbují hluk a přitom
nenarušují estetický vzhled měst a obcí
jako dosavadní nevzhledné a nákladné
protihlukové stěny.

Naším základním cílem je výrazné
zvýšení podílu železniční dopravy na
celkovém přepravním trhu nejen v ČR,
ale v celé Evropě. Veřejná doprava
včetně železniční musí vytvořit kvalitní
systém, který nebude „sockou“, ale kva-
litní součástí běžného života každého 
z nás. A nákladní železniční doprava
musí směřovat k převzetí významného
podílu dopravy ze silnic, což povede
ke snížení zátěže životního prostředí 
a zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Konference 2012, jejíž program je
právě v těchto dnech sestavován, na tato
témata opět naváže. Zveme všechny
zainteresované a odpovědné odborníky
a představitele veřejného života, stejně
jako zájemce z řad odborné veřejnosti,
do ostravského hotelu Imperial ve dnech
19. - 20. 6. 2012.

Ing. Bohumil Pokorný
Generální ředitelství ČD, a. s.

Ing. Stanislav Zapletal
Czech Raildays
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13. ročník veletrhu Czech Raildays se koná ve dnech 19. až 21. června 2012

Doprovodné akce
Součástí oficiálních prezentací budou konference (19. - 20.6.) a odborný

seminář (20. 6. 2012) v hotelu Imperial. Nosná témata budou již tradičně úzce
vázána na zaměření veletrhu a na problematiku především veřejné kolejové dopravy.
O jejich konkrétní obsahové skladbě budou zájemci informováni na přelomu
února a března 2012 na www.railvolution.net/czechraildays; případné dotazy,
návrhy, ev. zájem o zařazení příspěvku směřujte bezodkladně na adresu zapletal@
railvolution.net.

Veletrh se uskuteční v areálu nákladového nádraží železniční stanice Ostrava hl. n. Potřebné zázemí všem zúčastněným vystavovatelům zajišťuje výhodné prostorové
uspořádání, nezbytné technické vybavení areálu, rozšířená plocha s vyhrazenými místy k parkování pro vystavovatele i pro návštěvníky; velmi snadná dostupnost železniční
i městskou dopravou atd. Jakékoli případné dotazy k objednávce plochy, organizaci veletrhu a k dalším záležitostem zašlete e-mailem na adresu zapletal@railvolution.net
nebo czechraildays@centrum.cz.


