SINGROVKA SHOØELA

Motorový vůz M240.021 v Harrachově.
Tento sloupek v IDOL Zpravodaji umístěný na
poslední straně je určen pro články pojednávající o historii veřejné dopravy na Liberecku. Smutná událost, která se stala v první den platnosti
nového jízdního řádu mě přiměla k tomu, abych
sloupek z historie pojal trochu netradičně, jako
vzpomínku na motorový vůz M240.021.
Motorové vozy řady M240.0 (přezdívané též
jako „singrovka“) vyráběla Vagónka Studénka ve
třech sériích v letech 1963-1965, v celkovém
počtu 120 kusů. Tyto motorové vozy neodmyslitelně patří k historii ozubnicové trati Tanvald —
Kořenov - Harrachov, kde byly v pravidelném provozu nasazovány bezmála čtvrtstoletí. Tato skutečnost byla hlavním důvodem, proč členové
Vědeckotechnické společnosti při železniční stanici Tanvald usilovali o získání motorového vozu
této řady.
Motorový vůz M240.021, který pochází
z první série, byl vyroben v roce 1963. Přestože
tento motorový vůz nebyl na ozubnicové trati
nikdy provozován, byl pro svůj výborný stav
vybrán jako muzejní vozidlo pro “Kořenovskou
zubačku“.
Dne 29. března 2003 byly motorové vozy
M240.021 a M240.057 na žádost Vědeckotechnické společnosti při železniční stanici Tanvald
předány do tehdejšího depa Liberec, střediska
lokomotivních čet Tanvald.
Ihned po příjezdu “Singrovek” do Tanvaldu byla členy Vědeckotechnické společnosti na
M240.021 zahájena poměrně rozsáhlá oprava,
při které byl zcela renovován interiér vozu. Komplexně bylo zrekonstruováno WC a provedeno
celkové vyčištění vnitřku vozu. U WC, kde bylo
patrné násilné poškození, byla opravena skříň
motorového vozu. Z důvodu bezpečného průchodu vozidla na ozubnicové trati byl zvednut naftový motor s převodovkou o 30 mm. Oprava motorového vozu M240.021 vyvrcholila na přelomu
července a srpna 2003, kdy byla “Singrovka” ve
firmě OLPAS MORAVIA Krnov s.r.o. opatřena novým lakem v původním barevném provedení.
Celkové náklady na opravu motorového vozu
M240.021, kterou prováděli a financovali členové občanského sdružení Vědeckotechnická společnost při železniční stanici Tanvald, dosáhly
500 tisíc Kč.
Motorový vůz jste mohli obdivovat nejen při četných nostalgických jízdách pořádaných Vědeckotechnickou společností, ale poměrně často také
jako náhradu za porouchané motorové vozy řady
810. Osudným se motorovému vozu M240.021
stal večerní osobní vlak 26205 jedoucí z Tanvaldu do Harrachova, na který byla „singrovka“ nasazena místo porouchaného motorového vozu řady
843. Z důvodu technické poruchy začal mo-torový vůz mezi stanicemi Kořenov a Harrachov hořet
a požár se podařilo uhasit až v době, kdy byl
motorák již nenávratně zničen.
České dráhy, které motorový vůz vlastní, odhadují škodu na 400 000 Kč. Škodu však utrpěla i Vědeckotechnická společnost při železniční
stanici Tanvald, která do opravy tohoto motorového vozu věnovala nemalé finanční prostředky
i mnoho hodin brigádnických prací, nemluvě
o historické hodnotě zničeného motoráku.
Zavzpomínat na zničenou „singrovku“ můžete
na internetových stránkách www.zubacka.cz. [JK]

POZVÁNKA DO DRÁÏAN
Máte zájem prožít zajímavou sobotu nebo neděli, svézt se moderním vlakem, navštívit známou obrazárnu, prozkoumat taje dopravního muzea nebo se jen tak projít krásným a zajímavým historickým centrem města? Pokud ano, zajeïte se podívat do největšího saského
města - do Drážïan. Pomocníkem a rádcem vám při plánování cesty může být i tento článek.
Drážïany (Dresden) jsou zemským hlavním městem a současně největším městem s postavením městského okresu. Leží v labském údolí přibližně 50 km severně od hranice. Nejslavnější historie Drážïan se začala psát již ve 13. století, kdy byly povýšeny na město. Později se staly sídlem míšeňských markrabat a dokonce německých králů. Před koncem 2. světové války bylo město zničeno nálety amerických a britských letadel. V současné době je již
téměř celé město opraveno a například i známý barokní protestantský kostel Frauenkirche
je zrekonstruován do své původní podoby.
Ve starém městě se nachází velké množství památek a zajímavostí. Za zmínku stojí například Zwinger, ve kterém se nachází obrazárna s díly starých mistrů, Semperova opera, Hofkirche, nebo Albertinum — muzeum výtvarného umění. Nejen pro příznivce dopravy a dopravní techniky doporučujeme návštěvu dopravního muzea, které se nachází nedaleko Frauenkirche. V dopravním muzeu, které bylo založeno již v roce 1952, naleznete všechny druhy
dopravy. V budově muzea je také umístěn model visuté dráhy, která spojuje městské části
Loschwitz a Oberloschwitz. Je dlouhá 274 m, spočívá na 33 podpěrách a překonává výškový rozdíl 84 m. Podobně jako wupertálská dráha byla postavena podle systému Eugena Langena. Je nejstarší provozovanou horskou visutou dráhou a zároveň jedinou s pevnou dráhou.
Tomu, kdo by měl zájem prohlédnout si Drážïany z výšky, doporučujeme návštěvu Kreuzkirche s výstupem na věž. Výhled je stejný jako z věže Frauenkirche, ale vstupné tam je levnější, takže vám ještě zbyde pár Euro na návštěvu nedaleké zahradní restaurace spojenou
s ochutnávkou piva z nedalekého pivovaru v Radebergu a příjemným výhledem na nábřeží
Labe.
Pro jednodenní výlet do Drážïan je výhodné využít vlak. Cesta vlakem má hned několik
výhod - nemusíte přemýšlet kde zaparkovat, netrápí vás náledí a co víc - ušetříte čas, který
jinak věnujete řízení auta. To jistě oceníte nejen vy, ale i vaše děti a přátelé. Mezi Libercem
a Drážïany jezdí 4x denně
moderní klimatizované jednotky.
Z Liberce odjíždí první
přímý vlakový spoj do Drážïan vedený moderní německou jednotkou každý den
v 8:03 hod., s příjezdem
do Drážïan v 10:16 hod.
Tento vlakový spoj navazuje
na vlakové spoje od Semil,
Turnova (rychlík z Pardubic)
a od Tanvaldu a Jablonce
nad Nisou. Počínaje jízdním
Nábřeží Labe v Drážïanech.
řádem 2006/2007 zajíždí
vlakové spoje z Liberce až
na vlakové nádraží Dresden Hbf., odkud je to kousek do centra města. Pro zpáteční cestu
můžete použít vlak s odjezdem z nádraží Dresden Hbf. v 15:37 hod. a příjezdem do Liberce v 17:55 hod. Tento vlakový spoj pokračuje v sobotu a v neděli do Jablonce nad Nisou
a Tanvaldu, směrem na Turnov a Semily navazuje rychlík do Pardubic. V případě, že se
v Drážïanech zdržíte, můžete ještě využít vlakový spoj s odjezdem z nádraží Dresden Hbf.
v 19:37 hod. a s příjezdem do Liberce v 21:55 hod.
Pro sobotní nebo nedělní výlet je výhodné využít jízdenku Českých drah s názvem SONE+.
Jízdenku v ceně 160 Kč s platností jeden den může při cestě do Drážïan a zpět využít až
pět cestujících, přičemž mohou být maximálně dva starší 15 let. Podrobnosti
o jízdence SONE+ a dalších vlakových spojích naleznete na internetových stránkách
www.cd.cz, případně na informační telefonní lince 840 112 113.
Přejeme vám příjemnou cestu !
[JK]

ZAVEDENÍ MÝTNÉHO NAVÝŠILO
CENY JÍZDNÉHO
Od nového roku byla v České republice pro vozidla těžší než 12 tun zavedena povinnost

platit na dálnicích a rychlostních komunikacích elektronické mýtné. Této povinnosti podléhá i autobusová doprava. Autobusovým dopravcům tak výrazně vzrostly provozní náklady
(poplatky za mýtné vycházejí v přepočtu na celý rok několikanásobně dráž oproti loňským
dálničním známkám) a jsou tak postupně nuceni je promítat do ceny jízdného.
U většiny autobusových dopravců vedlo zavedení mýtného k okamžitému zdražení jízdného zejména u dálkových autobusových linek, a to řádově o desítky korun. Někteří dopravci zatím se zdražením vyčkávají. Udržet ceny jízdného na původní výši však znamená výrazné zredukování vlastních nákladů a lze předpokládat, že tato situace je dlouhodobě neudržitelná a ani tito dopravci se v budoucnu zdražení nevyhnou. V tarifních pásmech do 50
km zůstávají ceny jízdného nezměněny.
Bližší informace o změnách cen jízdného vám poskytnou jednotliví dopravci.
[MJ]
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