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listopad 2012

Czech Raildays také letos posunul své hranice v poãtu prezentovan˘ch
firem - tfii ãervnové dny pfiinesly nespoãet nov˘ch poznatkÛ, fiadu dÛleÏit˘ch a v˘znamn˘ch jednání, nové cenné zku‰enosti. Stejnû jako v pfiedchozích letech obsadily kolonky statistik kromû stál˘ch vystavovatelÛ
nové ãeské i zahraniãní v˘znamné firmy a nové exponáty - a pokud ty
finální krátce nato brázdí koleje v kaÏdodenním provozu, je radost (nejen)
pofiadatelÛ o poznání vût‰í...

Foto: Jan Lachnit

Vážení čtenáři,
rád bych navázal na motto tohoto čísla Veletržních
novin, ale nedá mi to, abych nezačal z poněkud pochmurnější strany. Finišující rok je sice na jedné straně
obdobím bilancování, ale pro státní sféru především
obdobím půtek o státní rozpočet na rok budoucí. Je
nasnadě, že když jde o peníze, natahuje ruku každý,
přičemž důležitý argument jednoho prosebníka je přebíjen trumfy několika dalších, zkrátka takový mariáš
v poněkud větším měřítku.
Představy jsou věc jedna, finální výsledek druhá.
V době, kdy píšu tyto řádky, je sice nový rozpočet i přes
pokročilou dobu stále ještě v podobě nedochůdčete,
ale to mi nebrání ohlédnout se k jeho alternativě ze
začátku listopadu, byť ovlivněné tehdy aktuální politickou situací. A zastavit se u několika útržkovitých vět
z médií, které vyznívaly asi takto: „… rozpočet bude
chudší o 41 miliard, největší dopady pocítí doprava…“,
„… méně peněz poputuje například na vědu a výzkum, výstavbu dopravní infrastruktury…“, „… následovat budou investice do infrastruktury, provozní
výdaje ve školství…, to se nedá nic dělat, uzavřel
ministr financí…“.
A nyní se vraťme k Czech Raildays. Na straně 3
přinášíme závěry dvoudenní konference „Aplikace cílů
Bílé knihy EU“, která v logickém sledu navázala na předchozí ročníky věnované regionální, dálkové a vysokorychlostní dopravě, ale také dopravě městské
a nákladní. A nejen to - na straně 8 naleznete poněkud

neobvykle, ale opět v úzké vazbě, recenzi knihy Rychlá
železnice i v České republice. Jak konference, tak ani
kniha nepřinášejí oslavné ódy na stávající situaci a na
to, co všechno jsme za uplynulé již téměř čtvrtstoletí
dokázali (ostatně ona to žádná sláva není), ale ukazují
formou otevřených vysoce odborných diskusí, resp.
konstatování, jak velké má kolejová doprava rezervy
ve svých možnostech. Neglorifikujeme železnici jako
nejlepší druh dopravy a priori, ale hledáme co nejlepší provázanost a kombinaci ve všech možných ohledech a souvislostech. Snažíme se ukázat, co bylo
podceněno nebo ne zcela optimálně koncipováno,
kudy dál, to vše formou otevřených diskusí zasvěcených a odpovědných zástupců státních institucí, ale
pochopitelně i předních odborníků.
Jako červená nit se všemi ročníky, ať už přímo či jako
vyplývající ze souvislostí, vine mimo jiné absolutní nezbytnost zásadních investic do infrastruktury v různých
časových horizontech a potřeba vytvořit skutečně
závaznou koncepci. Jenomže potom přijde facka v podobě návrhu státního rozpočtu - a myšlenkový kruh
se uzavírá. Udělat vše pro udržitelnou kombinaci individuální a hromadné mobility, která je dnes předkládána jako absolutní nutnost, jako podmínka pro možnost existence a prosperování všech dalších hospodářských oblastí, to vše jako by šlo najednou stranou.
V protipólu se ocitají nesmyslně vynaložené prostředky
do obludných protihlukových stěn, špatně (pokud
vůbec) kontrolované čerpání evropských dotací, předražené zakázky a další versus nedostatek finančních

prostředků. A to vše podkresleno konstatováním vyřčeným se stoickým klidem touž osobou „… už teď jsou
tyto oblasti na hranici podfinancovatelnosti…“.
Na doplnění si dovolím ještě volně citovat názor
jednoho ze svých kolegů, s nimiž konference připravujeme - „… ekonomů a „ekonomů“ máme nespočet
a ještě vydatněji jsme zásobováni jejich více či
méně odbornými názory. Bohužel nám ale na druhé
straně rapidně ubývá skutečných odborníků schop-
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ných najít taková řešení, která by za
rozumné peníze překonfigurovala
železniční síť a pomocí moderních
technických a technologických řešení
učinila ze železniční dopravy páteř jednotné dopravní soustavy. Jen těžko
lze dosahovat lepších výsledků bez
nezbytné harmonizace podmínek,
která je stále v nedohlednu, neboť jsou
nám stále pouze předkládány argumenty ve smyslu, že jde o dlouhodobý
proces. Ten ale v zásadě neprobíhá,
což jen nahrává silniční lobby… Jak
rozdílný přístup k této problematice
lze dohledat oproti ČR např. ve Švýcarsku, kde bude od nového grafikonu zahájen provoz na prodlouženém
úseku úzkorozchodné dráhy ASM
z Niederbippu do Oensingenu, plně
v souběhu s dvoukolejnou normálně
rozchodnou tratí, a to jen proto, aby se
zaměstnanci průmyslové zóny dostali
do práce bez přestupu a tak se podpořila zaměstnanost“.
V tom všem marastu se názory odborníků a jimi navrhovaná řešení jeví jako
beznadějné příslovečné házení hrachu
na zeď. A vnucuje se otázka, zda má
celá ta snaha přispět něčím užitečným
vlastně vůbec nějaký smysl. Odpovím bez
přemýšlení. Ano, má. Pravda, může to
být bohužel až příliš často frustrující,
ale mlčky a bez názoru přihlížet by rozhodně východiskem nebylo. Takže již nyní
připravujeme další konferenci zaměřenou na střednědobý horizont a věříme,
že si najde a osloví nejen pravidelné
účastníky, ale že se její závěry stanou
důležitými argumenty pro posun k železnici plně konkurenceschopné.
Dovolte mi, abych se nyní skokem
přenesl k bohulibějším událostem. Pokud
by totiž státní sféra pracovala stejně
efektivně jako naprostá většina vystavovatelů účastnících se Czech Raildays,
potom by i pozice železnice byla zcela
jiná. Pro čerstvý příklad odpovědné
firemní strategie a nabídky vysoce kvalitních výrobků není třeba chodit daleko přesně v polovině listopadu získala firma
BORCAD, pravidelný účastník Czech
Raildays, druhou cenu v rámci vyhlášení
Swedish Steel Prize 2012 za kreativní
a vysoce inovativní použití vysokopevnostní oceli při konstrukci sedadel typu
Regio a Regio+ pro příměstskou železniční dopravu. Za čtrnáctiletou historii
soutěže (první ročník v r. 1999) se mezi
poslední čtyři finalisty dostaly ze zemí
střední Evropy pouze dvě firmy - v r. 2003
získala druhou cenu popradská Tatravagónka za vůz Shimmns HSS, letos tedy
BORCAD. A my s radostí gratulujeme…
S těmito o poznání optimističtějšími
větami mi dovolte, abych Vám na závěr
společně s malým fotoohlédnutím za
Czech Raildays 2012 popřál poklidné
předvánoční období, pohodové Vánoce
v kruhu nejbližších, optimisticky strávený
Nový rok a budu se s Vámi se všemi těšit
na shledanou v Ostravě ve dnech 18. 20. 6. 2013, ať už mezi řadou již dnes
avizovaných zajímavých exponátů či na
doprovodných odborných a společenských akcích.
Ing. Stanislav Zapletal
manažer veletrhu Czech Raildays

S tím, co se nedostalo na koleje, se
mohli návštěvníci seznámit přímo na
stáncích, byť v poněkud menším měřítku, zato se zasvěceným výkladem.

Většina stánků byla především první dva dny často doslova v obležení a jedno jednání střídalo druhé... a mnohá
setkání se odehrávala stejně tak i venku. A právě tato téměř zákonitá i neplánovaná
setkání na odborném poli jsou jedním z hlavních přínosů specializovaných akcí.

První den konference, kterou přibližujeme na sousední straně, večer vystřídal tradiční společenský raut pro představitele vystavujících firem a VIP hosty.

Pohodovou atmosféru podtrhnul svým jemným humorem a špičkovým vystoupením Ondřej Havelka a jeho
Melody Makers,…

… aby další den ráno čekaly na výstavišti opět nablýskané zrcadlící se exponáty.

Letos si veletrh nenechala ujít dokonce ani skupinka
profesionálních malířů, která některé exponáty zvěčnila
svým netradičním pohledem.

Neformální party druhý večer nabídla účastníkům veletrhu návštěvu
dokončovaného areálu průmyslové vítkovické Dolní oblasti. A tak si
mohli všichni vyjet upraveným skipovacím výtahem nikoli coby vsázka
do vysoké pece (viz fotografie vlevo), nýbrž podívat se z jejích ochozů,
představených na fotografii uprostřed, na kdysi kolosální průmyslový
areál z ptačí perspektivy.

Foto: Stanislav Zapletal (11), Petr Kadeřávek (1)

Ohlédnutí

Již navážení exponátů dávalo tušit, že kolejím budou vévodit zajímavá vozidla domácích… i zahraničních výrobců.
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Odborné konference zabývající se
tématy rozvoje české železnice se
v posledních pěti letech staly úzkou
součástí Czech Raildays. Jejich úkolem
je neustálé hledání smysluplných cest,
jak zvýšit atraktivnost železniční dopravy
ve všech jejích segmentech tak, aby
byla pro zákazníky v osobní i nákladní
přepravě vyhledávaným dopravním
oborem a aby snažení výrobců prezentované železniční techniky došlo každodenního využití. Témata konference
také představují zpětnou vazbu pro
odborníky z vývoje a výroby, kterým
pomáhají nalézat další směrování.
Ve stejném duchu se konala i letošní
konference ve dnech 19. a 20. června.
Jejím hlavním cílem bylo seznámit odborníky se smyslem, cíli a způsobem naplnění obsahu „Bílé knihy EU o dopravě“
v podmínkách české železnice. Zazněly
přednášky významných odborníků na
železniční dopravu, prezentujících státní
a krajské orgány ČR, provozovatele
dráhy, provozovatele drážní dopravy
i průmysl. Ty byly následně široce diskutovány. Nejdůležitější myšlenky lze
shrnout následovně.
Mobilita osob i zboží je jedním ze
základních principů fungování společnosti. Její nynější podoba je však již ze
střednědobého hlediska neperspektivní,
neboť je vysoce energeticky náročná.
Navíc je v současnosti z 95 % závislá
na spalování kapalných uhlovodíkových
paliv, tedy především na ropě. S tím
souvisí řada negativních vlivů, počínaje
vysokou produkcí CO2, přes geologickou ohraničenost ropných zdrojů
a růst ceny ropy až po energetickou
bezpečnost států bez vlastních ropných
zdrojů. Známé světové zásoby ropy jsou
stále obtížněji těžitelné. Spolu s dalšími
technickými i politickými vlivy je předpoklad stálého zvyšování ceny ropy.
Cílem „Bílé knihy EU o dopravě“,
vydané Evropskou unií v březnu 2011,
je upozornit členské země EU na tyto
skutečnosti a definovat opatření k restrukturalizaci mobility včetně způsobu
a postupu jejich uskutečnění. Jde o to,
aby byly včas připraveny a zavedeny
takové formy mobility, jež umožní další
fungování společnosti a přitom budou
energeticky úspornější, méně závislé na
perspektivně stále dražších kapalných
uhlovodíkových palivech a šetrnější
k životnímu prostředí.
Novou a podstatně významnější roli,
než dosud určuje „Bílá kniha“ kolejové
dopravě ze dvou důvodů:
- pro její nízkou energetickou náročnost,
danou nízkým odporem valení ocelových kol a nízkým aerodynamickým
odporem vozidel jedoucích v zákrytu,
- pro její nízkou závislost na kapalných
uhlovodíkových palivech, což je dáno
elektrickou vozbou - jde o jediný
dopravní systém s technicky vyřešeným a hromadně zavedeným elektrickým napájením.
Železniční doprava v EU se v současnosti na celkovém přepravním objemu
podílí naprosto nedostatečně. Většina
přepravního objemu je realizována silniční a leteckou dopravou, jež spotřebovávají naprostou většinu uhlovodíkových paliv. Je to způsobeno nejen nízkými parametry železniční infrastruktury,
především nízkou rychlostí a omezenou kapacitou železničních tratí v okolí
velkých měst, ale velmi významnou
měrou se podílí také zcela nerovný přístup společnosti k železniční a silniční
dopravě, a to nejen v oblasti úhrady za
dopravní cestu, ale i v oblasti právní
a technické legislativy.
Tento stav je třeba razantním způsobem změnit. „Bílá kniha EU o dopravě“
definuje základní principy a obsahuje
cíle a termíny, v nichž je potřebné cílů
dosáhnout. Některé státy EU již dílčích
kroků dosáhly nebo v relativně krátkém
čase dosáhnou, jiné jsou zatím na
samém začátku. ČR zatím patří do té
druhé skupiny zemí, navíc je zde snaha
některé problémy zlehčovat a jejich

řešení dlouhodobě oddalovat. Proto je
nutné k problematice přistoupit nanejvýš odpovědně a bez zbytečných průtahů a také i v podmínkách ČR racionálně a programově rozvíjet železniční
dopravu ve třech základních oblastech:
- dálková osobní železniční doprava,
schopná rychlostí, pohodlím a nízkými
náklady nahradit silniční dopravu automobily i autobusy a na vzdálenosti
do cca 1 000 km i leteckou dopravu,
- dálková nákladní železniční doprava,
schopná rychlostí a dochvilností nahradit silniční dopravu i letecké cargo,
- příměstská regionální železniční doprava, rozšiřující izochronu denního
dojíždění do měst na celou plochu
spádových oblastí.
K naplnění těchto cílů je nezbytné
vytvořit příznivé vnější prostředí představované harmonizací podmínek se
silniční, vodní a leteckou dopravou a rovněž i podmínky pro koordinovaný rozvoj všech čtyř strukturálních subsystémů železnice, tedy tratí, jejich energetického napájení i zabezpečení a vozidel. V oblasti konvenční (CR) železniční
sítě jde zejména o:
- urychlené dokončení komplexní modernizace tranzitních koridorů a železničních uzlů na nich tak, aby mohly
plnit svoji funkci a stavební činností
nenarušovaly provoz,
- vybavení tratí i vozidel evropským zabezpečovačem ETCS podle národního
implementačního plánu ERTMS, což
představuje významný krok ke zvýšení
bezpečnosti železniční dopravy i ke
zvýšení traťové rychlosti na směrově
příznivých úsecích ze 160 km/h na
200 až 230 km/h,
- prioritně elektrifikovat tratě s intenzivní
osobní a nákladní dopravou s cílem
úspory nákladů na energii i na provoz
a údržbu vozidel,
- zásadním způsobem obměnit park
vozidel za nová, s nižší energetickou
náročností, provozní spolehlivostí
a vyšší funkčností. V oblasti dálkové
osobní dopravy odklon od vlaků
sestavených z jednotlivých vozů směrem k energeticky úspornějším aerodynamicky řešeným uceleným jednotkám, v oblasti regionální dopravy odklon od vlaků dopravovaných lokomotivami k lehčím a úspornějším trakčním
jednotkám, v oblasti nákladní dopravy
orientace jak na moderní vysoce produktivní interoperabilní lokomotivy,
tak na rozvoj progresivních technologií

kombinované dopravy, zejména v oblasti horizontální překládky přepravních
prostředků a jejich místní distribuce.
Možnosti konvenční železniční sítě
však mají svá omezení. Zejména na příměstských úsecích magistrálních tratí
je již dnes jejich kapacita vyčerpána
souběhem dálkové osobní dopravy, regionální osobní dopravy a nákladní dopravy. Proto se ukazuje nezbytné vybudovat v krátké době (dokud nebudou stavební práce příliš zdraženy vysokými
cenami kapalných paliv) i v České
republice vysokorychlostní (HS) železniční systém, odpovídající jak národním
zájmům, tak i dopravním spojením v evropském a euroasijském kontextu.
Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že
výstavba vysokorychlostních tratí je
produktivnější a levnější než zásadní
modernizace tratí původních. Ty navíc
zůstávají funkční jak po dobu výstavby
nových tratí, kdy provoz není narušen
roky trvajícími výlukami, tak i po jejich
dohotovení. Dvě vzniklé sítě konvenčních a vysokorychlostních železnic se
vzájemně doplňují v síti společné - vysokorychlostní železnice umožňují plynulou jízdu rychlých dálkových vlaků
a konvenční tratě slouží plně svou
kapacitou regionální osobní dopravě
a nákladním vlakům. Vlaky plynule podle
potřeby přecházejí mezi jednotlivými
sítěmi. Dochází tak k pěti efektům:
- zvýšení rychlosti a atraktivity dálkové
osobní železniční dopravy v rámci státu,
- zvýšení rychlosti a atraktivity dálkové
osobní železniční dopravy v rámci
Evropy,
- uvolnění konvenčních tratí pro regionální železniční osobní dopravu, jež
odlehčí silniční síti,
- uvolnění konvenčních tratí pro nákladní
železniční dopravu, která odlehčí silniční síti,
- optimalizaci využití současné železniční sítě.
Z tohoto pohledu se jeví maximálně
potřebné realizovat návrh Ministerstva
dopravy vytvořit železniční síť nově
vybudovaných rychlých spojení a tato
v osách severozápad-jihovýchod, jihozápad-severovýchod i sever-jih začlenit
do sítě evropských vysokorychlostních
železnic. Již pilotní projekt Praha - Brno
umožní zkrátit o 1,5 h nejen dobu jízdy
mezi Prahou a Brnem, ale všeobecně
zrychlit spojení Čech a Moravy a napomůže tak rovnoměrnému rozvoji území

státu. Proto je potřebné neprodleně
zahájit přípravu k jeho realizaci, a to
v prvém kroku přípravou zákona o výstavbě vysokorychlostního železničního
systému. Zároveň je nutné uplatnit tratě
českého vysokorychlostního systému
v procesu právě aktualizované sítě TEN-T
s cílem vytvořit podmínky pro jejich
financování ze zdrojů EU a realizace
pilotního projektu Praha - Brno do roku
2030.
V návaznosti na nové VRT je nezbytné
zabývat se také přípravou přetvoření
české železniční sítě tak, aby přínos
nových vysokorychlostních úseků byl
dále zhodnocen a učinil nabídku železnice ještě atraktivnější. Po přechodu
většiny dálkové osobní dopravy na nové
vysokorychlostní tratě bude nutné
upravit stávající příměstské úseky tak,
aby vyhovovaly stále rostoucím požadavkům na rychlost a kvalitu příměstské
osobní dopravy. Zároveň po uvolnění
stávajících tratí od dálkové osobní dopravy vznikne také dostatečná kapacita
pro plynulou a rychlou jízdu nákladních,
především logistických vlaků.
Pro splnění požadavku „Bílé knihy
EU“ převést přepravu zboží na vzdálenosti větší než 300 km ze silnice na
železnici je nezbytné najít způsoby, jak
motivovat přepravce k využívání železnice pro přímou nebo kombinovanou
přepravu. V tomto smyslu se musí v brzké
době rozhodnout o umístění a způsobu
vybudování veřejných logistických center, významnější podpoře vleček a horizontálních způsobů překládky přepravních prostředků včetně místní distribuce.
Tato opatření, naplňující cíle „Bílé
knihy EU“, jsou ve svém důsledku i vodítkem pro český železniční průmysl.
Jsme přesvědčeni, že v rámci dalších
ročníků veletrhů Czech Raildays se
budeme stále častěji setkávat s výrobky
a technickými a technologickými řešeními, jež výše uvedené cíle budou
naplňovat.

Ing. Bohumil Pokorný
Ing. Stanislav Zapletal

Spektrum

Foto: Petr Kadeřávek

Závûry dvoudenní konference „Aplikace cílÛ Bílé knihy EU“
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Počátky historie podniku Automatizace železniční dopravy spadají do poloviny minulého století a jsou úzce spjaty
s poválečnou modernizací a rekonstrukcí
železniční dopravy v tehdejším Československu. U jeho zrodu stály tři firmy založené v roce 1954 ministerstvem dopravy
a zaměřené na výrobu, stavbu a montáž
sdělovacích a zabezpečovacích zařízení včetně skladového hospodářství,
tj. ČSD - Stavba a montáž sdělovacích
a zabezpečovacích zařízení, ČSD Výroba sdělovacích a zabezpečovacích
zařízení a ČSD - Ústřední zásobovací
sklad. O čtyři roky později následovalo
jejich spojení v jeden společný podnik
s přičleněnou vlastní výzkumnou a vývojovou základnou, jenž dostal název
ČSD - Výroba a výstavba sdělovacích
a zabezpečovacích zařízení. Již v té době
se podnik stal generálním dodavatelem
železničních sdělovacích a zabezpečovacích zařízení v Československu a jejich
hlavním exportérem.
Název Automatizace železniční
dopravy se poprvé objevil v roce 1961
a současný název AŽD Praha nese
společnost od 27. září 1993. Disponuje
pouze českým kapitálem a v současnosti
je největší českou firmou, která vyrábí
a dodává zabezpečovací, telekomunikační, informační a automatizační techniku, zejména se zaměřením na oblast
kolejové a silniční dopravy včetně telematiky a dalších technologií. Společnost
také zajišťuje výzkum, vývoj, projektování,
výrobu, montáž, rekonstrukce a servis
zařízení, systémů a investičních celků
v těchto oblastech:
- železniční doprava
- provoz metra a závodová doprava
- telekomunikační, informační a rádiové
systémy
- telematické aplikace
- silniční, signalizační a parkovištní
systémy.
Vraťme se ale ještě jedním ohlédnutím
do historie. Již na konci 50. let minulého
století byla do výrobního programu zařazena výroba světelných návěstidel, na
kterou později navázaly dodávky železničních zabezpečovacích zařízení a blokového reléového zabezpečovacího zařízení. A jednotlivé zakázky jen dokreslují
široký záběr AŽD Praha v průběhu celé
historie - mezi nejvýznamnější patří
v posledních dvaceti letech např. modernizace železničních koridorů, modernizace a rekonstrukce jednotlivých železničních tratí a přejezdů, vybudování
moderního Centrálního dispečerského
pracoviště v Přerově, právě zahájená
instalace ETCS na trati Kolín - Břeclav,
zabezpečení pražského metra včetně
zavedení systému automatického vedení
metra na trase „A“, instalace silničního
signalizačního zařízení pro řízení křižovatek po celé ČR, instalace systémů pro
měření rychlosti a rozpoznávání registračních značek v ČR a další.
Od privatizace firmy byla velká
pozornost věnována dokončení vývoje

a provozních zkoušek nových výrobků
se značkou AŽD Praha pro zabezpečovací techniku na železnici. Do výrobního
programu byla postupně zahrnuta poloelektronická zabezpečovací zařízení,
dále zařízení pro vedlejší tratě a v neposlední řadě přejezdová elektronická
zařízení.
Dnes AŽD Praha nabízí ucelenou
nabídku systémů pro kolejovou dopravu
konkurující zvučným nadnárodním společnostem v tomto oboru. Portfolio AŽD
Praha bylo před pár měsíci obohaceno
o plně elektronické staniční zabezpečovací zařízení ESA 44. V železničních
stanicích se postupně prosazuje novinka
Výstraha při nedovoleném projetí návěstidla. Tento systém automaticky zastaví
každý vlak, který ze stanice odjel na
návěst zakazující jízdu. Dokončuje se
zkušební provoz systému RADIOBLOK,
který dokáže velmi levně zabezpečit

regionální jednokolejné tratě. Společnost
AŽD Praha uvádí do provozu LED výstražníky a LED návěstidla, jež časem zcela
nahradí klasický žárovkový výrobní program.
Kromě mateřské společnosti má
firma také několik dceřiných společností
v tuzemsku i v zahraničí. Od roku 2002
působí AŽD Praha aktivně v patnácti
zemích světa a rozvoj zahraničních aktivit
patří v současné době k nejúspěšnějším
atributům společnosti. Podíl salda zahraničního obchodu se dnes pohybuje mezi
20 - 30 % z celkového obratu a projekty
v Bělorusku, Srbsku, Černé Hoře, Litvě,
Bulharsku nebo Turecku hrají důležitou
roli v rozvoji firmy. Zařízení AŽD Praha
lze v současné době také nalézt v exotičtějších zemích, jakými jsou například
Indie, Malajsie a Taiwan. Mezi nejvýznamnější současné projekty společnosti patří dodávky zabezpečovacího

zařízení pro železniční trať Kaunas Kybartai v Litvě v délce 100 km a modernizace 130km úseku Osipoviči - Žlobin
v Bělorusku. V tomto roce byly zahájeny
dodávky zabezpečovacích systémů pro
nově budovanou železniční trať Tekirdak Muratli v Turecku, souběžně probíhá také
ověřovací provoz přejezdového zabezpečovacího zařízení typu PZZ-US3 u největší americké železniční společnosti
UNION PACIFIC.
Produkty společnosti AŽD Praha,
která má dnes na 1 500 zaměstnanců
a roční obrat přes 4 miliardy Kč, patří
mezi špičku v oboru nejen v České
republice, ale i ve světě. O této skutečnosti se mohou každoročně přesvědčit
jak naši obchodní partneři, tak i návštěvníci veletrhu Czech Raildays.
Ing. Zdeněk Chrdle
generální ředitel

Foto: AŽD

Obzor

KdyÏ byly pfied více neÏ 50 lety poloÏeny základy dne‰ní spoleãnosti
AÎD Praha, ‰lo v první fiadû o zefektivnûní a zkoordinování ãinnosti
samostatn˘ch pfiíbuzn˘ch firem. Spoleãenské zmûny na prahu 90. let
odstartovaly jiÏ v podmínkách trÏního hospodáfiství také snahu vytvofiit
perspektivní a úspû‰nou ãeskou spoleãnost, která bude dûlat maximum
pro Ïelezniãní a silniãní dopravu v âeské republice.
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Světový trh je ovlivňován demografickým růstem, hyperurbanizací, vytížením
silničních sítí a otázkami ochrany životního prostředí. V odezvě na tyto trendy
kombinuje Alstom nejobsáhlejší sortiment železničních produktů a služeb
s bezprecedentními zkušenostmi na mezinárodním poli. Ať již se jedná o města,
regiony či státy, společnost Alstom
poskytuje udržitelná a globální řešení
s vazbou na konkrétní zákazníky.
Objem přijatých objednávek firmy
Alstom dosáhl v minulém roce úhrnné
výše 6,3 miliardy EUR, což je meziroční
nárůst úctyhodných 11 %. Na všech
kontinentech byly zaznamenány klíčové
objednávky, přičemž největší poměr tvořily ty, jež byly přijaty z rozvíjejících se
trhů. Během prvního čtvrtletí fiskálního
roku 2012 - 2013 zaznamenala společnost objem objednávek v celkové výši
2,3 miliardy EUR, což je dokonce dvojnásobek stejného období loňského
roku. Obrat dosáhl hodnoty přes 1,4 miliardy EUR, čímž společnost Alstom navýšila příjmy o 17 % v porovnání s posledním čtvrtletím fiskálního roku 2011 2012. Aktuálně je v aktivní fázi ověřování a certifikace celosvětově přibližně
30 projektů.
V důsledku dobrých výkonů a příznivého vývoje na poli objednávek se společnost Alstom zaměřila na zvyšování
své kapacity vyvíjet, vyrábět a dodávat
objednané produkty, řešení a služby.
Aby byla plněna očekávání zákazníků,
došlo během posledních tří let k významnému zkrácení dodacích lhůt. Za
posledních deset let byl čas nezbytný
na vývoj a výrobu zkrácen ze 40 měsíců
na méně než 2 roky, což představuje
pokles o 40 %.
V listopadu 2011, tedy necelé dva
roky po podpisu smlouvy v únoru 2010,
představil Alstom například městu
Amsterdam nové soupravy pro metro Metropolis. Tento vynikající výsledek má
základ v úspěšné partnerské spolupráci
mezi společností Alstom, městem a regionem Amsterdam a provozovatelem společností GVB. Další ilustrací je regionální vlak Coradia Polyvalent objednaný
jedenácti regiony Francie a samotnými
SNCF v říjnu 2009. První dokončený

vlak z celkem deseti souprav z předsériové výroby představil Alstom zákazníkům 14. června 2011. První smluvní
dodávka proběhne v červenci 2013.
Dalším příkladem demonstrujícím
rychlý vývoj je metro v Číně. Alstom
investoval do výzkumného a vývojového
programu, jenž vedl k systému „Optronix“. Jde o kompetitivní systém, umožňující napevno specifikovat hlavní mechanická a elektrická rozhraní s čínskými
výrobci vozů. Proto může proces dlouhodobého nákupu (převodovky, elektronika, ...) začít, jakmile bude ohlášen
preferovaný účastník výběrového řízení,
jelikož souběžně probíhající jednání
o smlouvě nemají podstatný dopad na
konstrukci produktu. To vede ke zkrácení
doby mezi podpisem smlouvy a první
dodávkou ze 12 na 8 měsíců. Tento
systém byl aplikován pro linky 15 a 6
pekingského metra.
Pochopitelně výroba moderních
vozidel představuje i vývoj na poli dílčích
komponentů. Pro společnost Alstom
Transport je nyní jedním z významných
témat využití karbidu křemíku pro výkonové komponenty. Karbid křemíku je
molekulární struktura odolávající velmi
vysokým teplotám a umožňující vyšší
přenosové rychlosti. Tento materiál se
používá pro výrobu výkonových polovodičů s vysokou výkonností. Zavedení
nových napájecích převodníků a trakčních pohonů značně zvýší elektrickou
účinnost úsporou až 15 % energie.
Zkoušky u železničních dopravních prostředků jsou plánovány na rok 2013
a praktické využití bude reálně připraveno pro novou generaci trakčního
pohonu ke konci roku 2014. Karbid
křemíku byl společně navržen firmami
Alstom Transport, Danfoss Silicon
Power (Německo) a Rohm Semiconductor (Japonsko).
Alstom udržuje vysokou úroveň svého
výzkumného a vývojového programu,
díky němuž dosahuje vyšší konkurenceschopnosti svých stávajících produktů,
řešení a služeb a zavádí nové, jež plní
cíle zákazníků i požadavky na ochranu
životního prostředí. Jedním z příkladů
je Citadis Compact - první model řady
New Generation Citadis. Nové řešení

tramvajového vozu plní potřeby městských oblastí s nižšími požadavky na
přepravní kapacitu, ale s vizí ekologičtější
alternativy k tradičním autobusům. Při
délce 20 m má souprava Citadis Compact kapacitu cca 130 cestujících.
Po dřívějším opuštění podnikových
aktivit týkajících se posunovacích lokomotiv a prodeji své továrny ve Valencii
v roce 2004 se Alstom nyní opět vrací
k segmentu posunovacích lokomotiv
v podobě nové platformy pro posunovací
lokomotivy Loco H3. Tato nová hybridní
lokomotiva s maximální rychlostí až
100 km/h plní většinu požadavků
zákazníků kladených na spotřebu energie, hlučnost, emise výfukových plynů.
Samostatnou kapitolou je regionální
doprava jako mezičlánek mezi městskou přepravou a dálkovou dopravou
na hlavních železničních tazích a jako
taková hraje klíčovou úlohu při řešení
kritických problémů v podobě zvyšující
se intenzity silniční dopravy a rostoucího
zájmu veřejnosti o otázky životního prostředí. Sortiment produktů Coradia
společnosti Alstom zahrnuje jednopatrové a dvoupatrové vlaky s elektrickým
i dieselovým pohonem a uspokojuje
celé spektrum potřeb provozovatelů

a cestujících, pokud jde o bezpečnost,
pohodlí, nenáročný provoz a údržbu, a
současně řeší otázky ochrany životního prostředí.
Projekt Coradia je založen na vysokém stupni modularity. U vlaků Coradia
Continental, Coradia Nordic či Coradia
Polyvalent lze počet dveří uzpůsobit
režimu příměstského nebo regionálního
provozu, stejně tak nabízí řešení pro
různé výšky nástupišť. Široká škála modifikací interiéru je důkazem, že pohodlí
cestujících představuje u vlaků Coradia
jednu z priorit. Bezbariérový vstup
usnadňuje přístup tělesně postiženým
cestujícím a široké uličky zajišťují snadnější průchod k jednotlivým oddílům.
Každý vůz je klimatizován, standardem
jsou prostory pro uložení zavazadel nebo
neskladných předmětů. Podstatnou
měrou byla omezena úroveň hluku produkovaného vlakem. Stranou nezůstala
otázka bezpečnosti cestujících - každý
vlak je v souladu s platnými normami
vybaven prvky absorbujícími energii
v případě nárazu. Projekt Coradia s výhodou těží z nejnovějších technologických
inovací firmy Alstom v oblastech snižování spotřeby energie, využívání materiálů bez negativního vlivu na životní prostředí a s vysokou procentuální úrovní
recyklovatelnosti.
Díky svým devíti továrnám ve Francii
a 23 v dalších zemích na celém světě,
včetně společných podniků a podniků
partnerské spolupráce, nabízí Alstom
vysokou výrobní kapacitu železničních
dopravních prostředků, součástí a systémů. Jednoznačným cílem je uchovat si
svou přední pozici ve všech segmentech trhu - veletrh Czech Raildays je
jednou z cest, jak ještě více rozšířit
povědomí o značce Alstom v regionu
střední Evropy.

Foto a ilustrace: Alstom

Jiří Filip
Business Development Manager
Czech Republic & Slovakia
ALSTOM TRANSPORT

Panorama

V dobû rostoucích poÏadavkÛ na mobilitu a rychlého v˘voje trhu Ïelezniãní
dopravy se pfiední svûtová spoleãnost Alstom je‰tû více pfiibliÏuje ke sv˘m
zákazníkÛm a upevÀuje svou pozici na historick˘ch trzích posilováním
a podporou spoleãn˘ch v˘vojov˘ch aktivit v rÛzn˘ch ãástech svûta.
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Společnost Stäubli letos slaví již
120. výročí založení. V roce 1892 zahájila svou činnost malá dílna na výrobu
textilních strojů ve švýcarském Horgenu.
Dva měsíce po svém založení již
zapsala svůj první patent pro „dobby“
textilní stroj a tím také odstartovala svou
dlouholetou tradici průmyslových inovací. V roce 1956 rozšířila firma Stäubli
své aktivity rovněž do oblastí hydrauliky
a pneumatiky tím, že vytvořila konektorovou divizi. V jejím rámci vzniklo nové
oddělení zabývající se vývojem a testováním rychlospojek pro různé druhy
průmyslu, a tak bylo umožněno rychleji
reagovat na potřeby zákazníků. Dalším
přelomovým se stal rok 1982, kdy byla
vytvořena robotová divize zaměřující se
na vývoj a výrobu robotů pro široká
spektra průmyslové výroby. Ve výrobním
programu této divize je kompletní řada
SCARA robotů, šestiosých TX a RX
robotů, kontrolérů a softwaru pro průmyslové aplikace.
Pro doplnění nabídek konektorové
divize bylo nutné zajistit vývoj a výrobu
z oblasti elektrického spojení a to bylo
umožněno vstupem švýcarské firmy
Multi-Contact do Stäubli Group. Dnes,
s více než 4 000 pracovníky celé společnosti, je Stäubli zastoupena prakticky
na všech kontinentech, má 12 výrobních závodů, zahrnujících společnosti
Schönherr, Multi-Contact a Deimo. Ve
25 zemích je Stäubli zastoupena vlastními pobočkami a v dalších více než 50
zemích je zastoupena přes distributory.
Společnost Stäubli Systems, jež má
hlavní sídlo v Pardubicích, má na starosti
technickou podporu zákazníků a obchod.
Byla založena v roce 2005 a původní
tým se skládal z jednatele a čtyř techniků,
kteří v rámci ČR a Slovenska pomáhali
řešit projekty, kde bylo potřeba využít
systémy rychlého spojování a rozpojování ať už z důvodů úspory času, a tím
i snižování nákladů, nebo z důvodu
bezpečnosti. V současnosti má Stäubli
Systems 41 zaměstnanců a její pracov-

níci se podílejí na řešení projektů
v Česku, Slovensku, Maďarsku a Rumunsku.
Konektorová divize Stäubli, jak již
napovídá její název, se zabývá problematikou spojování v průmyslových oblastech, kde je potřeba využívat tlakový
a běžný okolní vzduch, vakuum, kapaliny, plyny, elektrické konektory a jejich
vzájemné kombinace. Lze říci, že s výrobky této divize se můžete setkat
v různých průmyslových odvětvích od
těžby nerostů přes lehký a těžký průmysl, v chemických i zdravotnických
výrobách, v automobilovém a plastikářském průmyslu, ale i v odvětvích s požadavky na zvýšenou kvalitu, co se týká
odolnosti, jako je motorsport, jaderné
strojírenství, letectví, obrana, kosmonautika atd., ale také železniční doprava.
Zaměření konektorové divize lze
rozdělit do dvou základních skupin:
- monospojky - zajišťují propojení např.
mezi potrubím a hadicí, mezi pevnou
a pohyblivou částí atd.,
- multispojky - umožňují propojit více
okruhů, např. jen kapalinové okruhy
nebo kapalinové a vzduchové či plynové nebo i další kombinace např. se
silovými a datovými elektrickými konektory a mnoho dalších variant.
Výrobky Stäubli, které jsou určeny
pro kolejová vozidla, představují rovněž
širokou škálu:
- kontrolní a diagnostické přípojky, rychlospojky pro propojení vzduchových
brzdových okruhů, ovládání pantografů,
pískovače atd.,
- propojení hydraulických a brzdových
okruhů,
- propojení chladicích okruhů trakčních
motorů a měničů,
- napouštění a vypouštění oleje z motorů, převodovek, transformátorů,
- propojení palivových a vodních okruhů,
- CNG - tankování a propojení okruhů, …
V roce 1962 byla ve švýcarské Basileji inženýrem Rudolfem
Neideckerem založena společnost

Multi-Contact, jež tak v letošním roce
oslavila 50. výročí své působnosti na
trhu. Vlastní technologie a mnoho patentů svědčí o technickém pokrokovém
myšlení jak vývojových, tak i výrobních
týmů firmy Multi-Contact. Hlavní činností
firmy je elektrické připojení za pomoci
elektrických konektorů s technologií
Multilam. Mnoho našich konektorů pro
průmyslové využití je vybaveno touto
technologií a umožňuje našim zákazníkům dosahovat lepších a bezproblémových propojení v široké oblasti různých
průmyslových využití, například: energie,
strojírenství, chemie, zdravotnictví, plastikářský průmysl, obrana, automobilový
průmysl, motorsport a v neposlední řadě
speciální aplikace v kolejové dopravě.
Výrobky společnosti Multi-Contact
lze v podstatě rozdělit do pěti skupin:
- průmyslové konektory - silové konektory, modulární systém Combitac
(elektrika, vzduch, koax, optika, termočlánky), konektory pro kolejová vozidla,
motory, ploché kontakty; novinkou je
MPC - modulární konektor pro celou
řadu využití, jako je propojení měničů,
trakčních motorů atd. Je možné jej
složit do bloku, který umožní až 15 kontaktů, každý o 700A a 3600V s max.
stupněm IP 69.
- obnovitelná energie - konektory pro
fotovoltaiku, junction boxy, kabely atd.,
- konektory pro automatizaci a robotizaci - konektory k robotům, docking
stanice atd.,
- konektory pro zdravotnický průmysl konektory pro aplikace do zdravotnických zařízení, konektory pro spojení
sesterny a lůžka atd.,
- testování a měření - vodiče, krokosvorky, hroty, banánky, zdířky atd.
Stäubli a Multi-Contact se svými
výrobky podílejí na mnoha řešeních

s předními výrobci kolejové techniky
a komponentů, jako Alstom, Bombardier,
CZ LOKO, DAKO-CZ, EVPÚ, INEKON,
Knorr-Bremse, PRAGOIMEX, Siemens,
SKD Trade, ŠKODA ELECTRIC, ŠKODA
TRANSPORTATION, ŠKODA VAGONKA,
Tatravagónka Poprad, dopravní podniky
a bezpočet dalších. Naším největším
partnerem v ČR je ŠKODA TRANSPORTATION, s níž se podílíme prostřednictvím projekčních a konstrukčních
oddělení VÚKV, ŠKODA ELECTRIC,
ŠKODA TRANSPORTATION A ŠKODA
VAGONKA na všech projektech od
roku 2007:
- tramvaje - rychlospojky pro brzdové,
případně i chladicí okruhy pro typy 13 T,
16 T, 19 T, 15 T a nově také 26 T,
- příměstské jednotky - vzduchové,
kapalinové spojky pro transformátorový olej, chlazení měničů pro jednotky
řad 471 (ČD), 575 (Litva), 671 a 951/
051 (ZSSK), 675 (Ukrajina) a jednotky
RegioPanter (ČD),
- metro - vzduchové rychlospojky
(Petrohrad),
- lokomotivy - rychlospojky pro vzduchové okruhy - kontrolní a testovací
přípojky pro lokomotivy řad 380 a 381
(ČD, resp. ZSSK).
Naše spolupráce při řešeních není
zaměřena jen na velké projekty, ale
každé technické řešení je pro nás
něčím zajímavým a díky rozsáhlým zkušenostem a také tím, že se pohybujeme
v různých průmyslových výrobách,
můžeme pomáhat našim zákazníkům
s jejich projekty.
Jan Krblich
Stäubli Systems

Foto: Stäubli Systems

Horizonty

Dodavatelé komponentÛ dráÏních vozidel ãasto zÛstávají nezasvûcen˘m
skryti za finálním v˘robkem. Ale právû tyto leckdy zdánlivé „drobnosti“
jsou onou Ïivou vodou, bez níÏ se vozidla neobejdou. A na mnoha
z tûchto komponentÛ najdete také znaãku Stäubli, resp. Multi-Contact, coÏ
jiÏ vûdí i náv‰tûvníci Czech Raildays.
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Tradiãní vystavovatel Czech Raildays, VKV Praha, je pfiíkladem toho, Ïe
i firma, která se nemÛÏe pochlubit století trvající tradicí, má za pfiedpokladu
maximálního vyuÏití tvÛrãího potenciálu sv˘ch pracovníkÛ reálnou ‰anci b˘t
úspû‰nou i v tûÏké konkurenci a spolupracovat s v˘znamn˘mi odbûrateli.

zařízeních přímo ve vlastním servisním
pracovišti.
Závod v Tachlovicích zajišťuje výrobu
nerezových nádrží, svařenců a dalších
komponentů z oceli, včetně svařování.
Kvalifikovaní pracovníci mají na starosti
dělení plechových materiálů vodním
paprskem, ohýbání plechových částí
a jejich svařování, konstrukci a výrobu
svařenců včetně nádrží, vodojemů a potrubních rozvodů ve vozech a dalších
komponentů vodního a odpadového hospodářství.
Z výše uvedeného je zřejmé, že konstrukční činnost zasahuje do mnoha
oblastí. Za zmínku stojí především přínos
pro MHD ve formě mnoha typových řad
rekonstrukcí tramvají, kde je ve většině
případů uplatněn trend nízkopodlažního
bezbariérového provedení. Vozy tohoto
provedení najdete v ČR od Prahy přes
Liberec, Brno, až po Ostravu. Při všech
konstrukčních pracích (tedy i pro nádrže,
osobní vozy atd.) je brán ohled na
zákazníka a finální data jsou odevzdávána ve formátu, jenž zákazník požaduje
nebo který mu vyhovuje - druh a revize
SW, výkresové a modelové formáty,
kusovníky a materiálové rozpisky. Se
zákazníkem firma spolupracuje i v oblasti
výběru a doporučení použitého mate-

riálu, od výběru ocelí až po spojovací
materiál, a to tak, aby odchylky dokumentace od následných výrobních prací
byly minimální. Samozřejmostí je úprava
dokumentace během procesu sledování
výroby - v rozsahu, který odpovídá náplni
zakázky.
Jedním ze stěžejních produktů jsou
toaletní moduly pro železnice, které
pracují obvykle s uzavřeným systémem
ústícím do standardních odpadních
nádrží. Moduly se do vozu montují jako
stavebnice, přičemž přizpůsobení modulu pro konkrétní vůz je individuální
a provádí se v předvýrobní fázi. Tím se
minimalizují problémy, jež by mohly při
výrobě vzniknout. Interiér a vybavení se
liší podle druhu využití a dle nároků
zákazníka od nejjednodušších standardních modulů s jednoduchým řídicím systémem až po poměrně složité systémy
modulů pro imobilní cestující.
Materiály použité na moduly se
vybírají podle nároků a ekonomických
možností zákazníka. Jejich sortiment
sahá od základních retardovaných dřevěných prvků až po moderní lepené
sendvičové konstrukce. Interiér je pak
vybaven lehce omyvatelnými povrchy,
většinou na bázi laminátů. Totéž platí
pro vlastní vybavení - u jednodušších

provedení toalet jde o levnější (ale kvalitní) prvky ovládané tlačítky, u náročnějších celků o prvky bezkontaktní (např.
baterie, vysoušeč rukou atd). Požadavky
odběratele splňuje VKV i díky systému
řízení kvality a svou způsobilost a odbornost dokazuje příslušnými certifikáty
(QMS, sváření atd.). Moduly VKV prošly
již víceletými provozními zátěžemi a zkušenosti z nich nabyté používají technici
při přípravě nových projektů.
Na výše uvedené systémy úzce
navazují odpadní nádrže a vodojemy,
které se ve VKV vyrábějí prakticky od
založení firmy. Z řešení vodního okruhu
a z podmínek pro provoz vychází prvotní
volba plastového nebo nerezového
provedení. Nerezové nádrže vyrovnávají
svůj nedostatek ve vyšší hmotnosti
mechanickými vlastnostmi, předností
nehořlavosti a v neposlední řadě vysokou životností. Nádrže se do systému
zapojují přes nerezová potrubí a pryžové
spojky. Dlouholeté zkušenosti s návrhy
i výrobou dovolují připravit interiérové
i vnější nádrže přesně na míru. Oba druhy
jsou dodávány „na klíč“, tedy s kompletní výbavou včetně izolace a dalších
instalací. Životnost nerezových nádrží
je delší než 30 let.
Stejně jako moduly podléhají nádrže
konkrétním požadavkům projektu, a proto
se vyrábí vždy na určitý typ vozu jako
unikát. O kvalitě výrobků svědčí i případy
z provozu, kdy v zimních podmínkách
došlo vlivem nedodržení provozních
podmínek k úplnému zamrznutí plné
nádrže, ale po rozpuštění ledového bloku
je nádrž nadále funkční.
Mezi naše zákazníky patří tradičně
tuzemské i zahraniční firmy - České
dráhy, DPOV, KOS Krnov, Pars nova,
PRAGOIMEX, ŠKODA TRANSPORTATION, ŠKODA VAGONKA, Alstom, Evac,
Semvac, ŽOS Trnava,…
Nároky na výrobky pro drážní využití
se zvyšují a VKV nechce zůstat pozadu.
Proto pracuje s aktuální legislativou pro
kolejová vozidla a v projektech se snaží
uplatňovat prvky interoperability. V nosné
oblasti hygienických zařízení se jedná
například o homologaci podle TSI, která
se stává samozřejmostí. Nezanedbatelné
jsou i požadavky na hygienu - společnost v této oblasti již několik let úspěšně
spolupracuje se Zdravotním ústavem
ČR. Stejně tak plní zvýšené nároky na
moderní materiály, odolnost proti hoření
a snižování toxicity. Firma nezůstává stát
a pečlivě sleduje a aplikuje požadavky
jak již existujících závazných norem pro
kolejová vozidla, tak i nově vznikajících.
Ing. Michal Karel
jednatel VKV Praha s. r. o.

Profil

Foto: VKV

VKV s. r. o. byla založena v roce 1996
v Praze. O necelých osm let později
vznikla její pobočka ve Studénce a skupina byla doplněna výrobním pracovištěm
v Tachlovicích (jihozápadně od Prahy)
v roce 2010. Lidé stojící za založením
jednotlivých pracovišť mají dlouholeté
zkušenosti v oblasti kolejových vozidel
a to byl jeden z významných faktorů
pro úspěšný rozjezd. Stěžejní náplní
činnosti společnosti VKV jsou technický
vývoj, návrhy, konstrukce, výpočty a další
činnost spojená s předvýrobními etapami v oblasti kolejových vozidel pro
osobní dopravu a pro tramvaje. Současně se firma zabývá návrhy, konstrukcí
a výrobou uzavřených podtlakových
WC systémů Evac pro kolejová vozidla
včetně vybavení vodního a odpadového
hospodářství. S tím pochopitelně úzce
souvisí i záruční a pozáruční servis.
V sídle v Praze, kde se nachází
i konstrukční kancelář, je činnost zaměřena na:
- konstrukce a výpočty pro drážní
vozidla městské dopravy, a to pro
rekonstruované i nové výrobky; v této
oblasti firma dlouhodobě spolupracuje
se společností PRAGOIMEX,
- návrhy, konstrukce, výpočty a částečně výroba odpadních nádrží pro
uzavřené systémy WC, stejně jako nerezových i plastových vodojemů a nádrží
na palivo pro kolejová vozidla,
- konstrukce a výpočty speciálních účelových kolejových vozidel,
- obchodní zastoupení firmy Evac GmbH
(podtlakové toaletní systémy) pro ČR
a Slovensko.
Pobočka ve Studénce byla založena
především pro rozšíření pokrytí území
a zjednodušení spolupráce s lokálními
zákazníky. Zdejší činnost zahrnuje:
- projektování, konstrukci a výrobu
sanitárních modulů s uzavřeným WC
systémem včetně záručního a pozáručního servisu u zákazníka, ale i ve
vlastním servisu,
- projektování, vývoj a konstrukční práce
na zakázkách pro rekonstrukce
motorových, řídicích i vložených vozů
pro osobní železniční dopravu, ale
i pro vlakové jednotky; rozsah prací
zahrnuje úpravy vozových skříní včetně
interiérového vybavení, systémy vytápění a klimatizace, ergonomické
a prostorové studie interiéru a další,
- projektování, konstrukce a výroba komponentů vozidel kolejové dopravy,
- projektování a konstrukce přestaveb
otevřených systémů WC na podtlakové,
a to včetně dodávek komponentů pro
jejich realizaci,
- vlastní servis uzavřených systémů WC,
a to jak u zákazníka, tak na dodaných

Czech Raildays 2013
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RECENZE:
Rychlá Ïeleznice i v âeské republice
Kniha, kterou letos vydalo Centrum
pro efektivní dopravu (CEDOP), je již
druhou publikací vydanou tímto sdružením zabývajícím se podporou železniční a veřejné dopravy. Jen pro připomenutí, první se stala publikace
Příměstská železnice - páteř veřejné
dopravy v aglomeracích, která popularizovala možnosti rozvoje tzv. „S-Bahnu“
v Praze a Středočeském kraji.
Samotní autoři novinku „Rychlá
železnice i v České republice“, která
vyšla prakticky v předvečer letošního
ročníku Czech Raildays, popisují jako
encyklopedickou knihu ukazující konkrétní úspěšné příklady vysokorychlostních tratí v zahraničí, přičemž se současně snaží odpovědět na již řadu desetiletí diskutovanou otázku, proč Česká
republika potřebuje vysokorychlostní
tratě.
V úvodu naleznete stručný průřez
dějin vysokorychlostních vlaků a tratí.
Dozvíte se například, že v Německu již
v roce 1931 dosáhlo experimentální
vozidlo „Schienenzeppelin“ rychlosti
230 km/h. Což je shodou okolností
stejná rychlost, jakou má v kolonce
„maximální“ uvedenu jednotka řady
680 ČD, tedy Pendolino. Následující
kapitoly již popisují sítě rychlých spojení
ve Španělsku, Německu, Francii a Švýcarsku. Kniha se stručně věnuje také
asijským zemím včetně Turecka. Každá
kapitola je přehledně členěna a doplněna fotografiemi nejen vlaků, ale také
infrastruktury a pochopitelně i tabulkami
s parametry vysokorychlostních tratí.
Hlavním těžištěm knihy s velkým
množstvím kvalitních fotografií je však
popis navrhovaného řešení české vysokorychlostní železnice. Vedle globálního
pohledu na spojení Prahy s ostatními
regiony a aglomeracemi v ČR a se sousedními zahraničními metropolemi je
velký prostor věnován detailnímu popisu
začlenění nových tratí do stávající sítě
v jednotlivých krajích. Příslušné kapitoly
jsou pravděpodobně nejpodrobnějším
rozpracováním přínosů nových tratí pro
českou železniční síť.
Zajímavá je pasáž věnující se mýtům
o vysokorychlostní železnici, v níž se
na příklad dozvíte, že i Česká republika
je dostatečně velká pro provoz vysokorychlostních vlaků, že rychlovlaky nejsou
určeny pouze pro mezinárodní dopravu,
ale že pomohou také samotným regionům napojeným na vysokorychlostní síť.
To vše způsobem srozumitelným i laikovi.
Čtenář pochopí, že vysokorychlostní

tratě v navrhovaných polohách a s uvažovaným začleněním do soustavy nemají
být v našem státě segregovaným systémem „pro horních deset tisíc“, jak se
s oblibou říká, ale mohou představovat
páteř celostátní dálkové dopravy a jejich
odbočné větve, resp. optimalizované
úseky stávající sítě pak rovněž páteř
regionální.
Jak autoři hned v úvodu předesílají,
není tato kniha o něčem, co bylo nebo
je, ale co může být a co se v kontextu
s rýsujícím se kapacitním zaplněním
stávajících koridorů zřejmě stane nezbytností. Lze tedy na ni nahlížet jako
na prezentaci jedné z možných koncepcí
rozvoje železniční sítě u nás. Takových
knih mnoho není, a ačkoli pro nikoho
nemusí být vše vypovídající a jedinou
platnou příslovečnou biblí, ale jen materiálem k diskusi, je určitě záslužným
počinem, že vznikla. Po jejím přečtení
bude pravděpodobně i největší skeptik
ve věci vysokorychlostní železnice u nás
„nahlodán“, co se týče jejího komplexního přínosu pro kvalitu celého dopravního systému. Autorům lze snad vytknout,
že chybí kapitola o rozsáhlé italské síti
vysokorychlostních železnic, která by
publikaci bezpochyby obohatila o další
zajímavé pasáže. Snad tedy téma pro
pokračování?...

14. ročník veletrhu Czech Raildays se koná ve dnech 18. až 20. června 2013
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 dalším záležitostem
zašlete e-mailem na adresu zapletal@
railvolution.net nebo czechraildays@
centrum.cz.
Návštěvní doba
Úterý 18. 6. 2013
9.00 - slavnostní zahájení pro VIP
9.30 - 18.00
Středa 19. 6. 2013
9.00 - 18.00
Čtvrtek 20. 6. 2013
9.00 - 16.00

Po celou dobu konání jsou otevírací
hodiny určeny jak pro odbornou, tak
i pro laickou veřejnost. Otevírací doba
je závazná i pro všechny vystavovatele.

hodinách. Opomenuty nebudou ani další
tradiční doprovodné akce pro vystavovatele a významné hosty.
Ubytování

ildays v sekci „Ubytování“. Partnerské
hotely poskytují přímým účastníkům
veletrhu smluvní ceny, příslušné formuláře zašleme na vyžádání na adrese
zapletal@railvolution.net.

Doprovodné akce
Součástí oficiálních prezentací budou
konference (18. - 19. 6. 2013) a odborný seminář (19. 6. 2013) 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
2013 na www.railvolution.net/czechraildays, případné dotazy, návrhy, ev.
zájem o zařazení příspěvku směřujte
bezodkladně na adresu zapletal@
railvolution.net.
Prostor pro oficiální prezentaci mohou
využít i jednotliví vystavovatelé v předem
určených a s předstihem zveřejněných

Vzhledem ke každoroční velké
poptávce po ubytování přinášíme přehled hotelů včetně potřebných kontaktů
na webuwww.railvolution.net/czechra-
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