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Ĉeĥio:                                                  Ĉeĥaj Fervojoj forigas barierojn 

 
Nacia trafikisto Ĉeĥaj Fervojoj (ČD) 
ofertas en trajnhoraro 2020 entute 4845 
senbarierajn trajnkunligojn. Temas pri la 
plej vasta reto de senbarieraj trajnoj tra 
la tuta Ĉeĥa respubliko. En venontaj du 
jaroj ČD enkondukos en trafikon dekojn 
da pliaj trajnoj kaj ofertojn de veturado 
por pasaĝeroj kun handikapo plimultigos 
por pliaj fervojlinioj.  
La preparatajn novaĵojn Ĉeĥaj Fervojoj 
anoncis okaze de la foiro Rehaprotex sur 
la foirejo en urbo Brno, al kiu estis el 
Prago trajnekspedita speciala senbariera 

trajno por Ministerio de trafiko ČR kaj Nacia konsilio de personoj kun handikapo. Al forigado de barieroj en 
veturilparko Ĉeĥaj Fervojoj sin dediĉas longatempe. Ekzemple antaŭ dek jaroj ČD havis ĉirkaŭ 350 senbarierajn 
veturilojn kaj trajnekspedis 1500 senbarierajn  trajnojn, en la nova horaro 2020 disponos de pli ol 600 senbarieraj 
pasaĝervagonoj kaj trajnunuoj kaj ofertos 4845 senbarierajn kunligojn en ĉiu tago. 
En la jaro 2014 ČD enkondukis ankaŭ specialan mendan sistemon, per kies helpo personoj kun handikapo eblas 
antaŭe mendi transporton kaj asiston de la dungitoj ĉe entrajnigo kaj eltrajnigo al/el la trajno. Depost ĝia 
komenco la nacia trafikisto helpis en vojaĝado al jam pli ol 35 mil pasaĝeroj kun handikapo. Pliaj dekmiloj 
vojaĝis danke al enkondukado de basplankaj veturiloj sen asisto de la dungitoj de Ĉeĥaj Fervojoj.  
En la plej proksimaj jaroj estos en trafikon enkondukataj novaj trajnunuoj RegioPanter de la kompanio Škoda 
Transportation kaj ankaŭ novaj rapidtrajnaj  trajnunuoj de la konsorcio Siemens-Škoda. Samtempe okazas 
publikaj konkursoj por produkto de 60  novaj elektraj kaj  60 motoraj basplankaj trajnoj por regiona trafiko kaj 
20 trajnkompletoj por longdistancaj eksprestrajnoj. Tiele modernigita veturilparko proponos al homoj kun 
limigita kapablo de moviĝo multe pli bonajn eblojn en veturado kaj tre komfortajn kondiĉojn. 
                                                                                                                               (Laŭ ČD por vi 12/2019) 
 
Ĉinio:                       La plej longa pezkarga fervojlinio en la mondo lanĉita en trafikadon 
 
Laŭ kompanio China Railway Xi´an Group Co., Ltd. Estis malfermita tre povuma fervoja linio por transporto de 
kargo, longa pli ol 1800 km. 
Haoja fervojo komencas en Haolebaoji, en la urbo Ordos, en aŭtonoma regiono Interna Mongolio en norda 
Ĉinio, estas la plej longa pezkarga fervojo en la mondo kaj ĝi finas en urbo Ji´an, provinco Ťiang-si, en orienta 
Ĉinio. La fervojo tiel trairas sep provincojn. La fervoja linio inkluzivas 77 fervojajn staciojn kaj trajnoj ĉi tie 
trafikos per rapido 120 km/h. Estas atendata, ke sur tiu ĉi linio jare estos transportataj 200 milionoj da tunoj da 
karbo el norda Ĉinio en centrajn regionojn. La fervoja linio subtenu evoluon da fontoj en okcidenta Ĉinio, 
garantiu liveron de energio en meza Ĉinio kaj helpu malaltigi polucion de emisioj per malaltigo de transporto de 
la karbo sur rapidŝoseo.                                                                               (El german.china.org.cn, 29. 9. 2019.) 
 
Germanio:                 Ekde decembro trafikas inter Dresdeno, Berlino kaj Rostock nova Intercity  
 
Deutsche Bahn (Germana Fervojo) plimultigas oferton de longdistancaj trajnkunligoj Intercity en kvar 
orientgermanajn federaciajn landojn. Kiel informis konzerno DB 8an de oktobro 2019, ekde duono de decembro 
2019 trafikos inter Dresdeno, Berlino kaj Rostock la nova trajnkunligo Intercity komence dekfoje en tago. Kaj 
ekde marto 2020 la nombro de la frekvencoj kreskos al 16 en ĉiu tago. La trajnoj IC haltos ankaŭ en la urboj 
Oranienburg, Elsterwerda, Neustrelitz kaj Waren, ekde majo 2020 ankaŭ en Warnemünde kaj ĉe berlina 
flughaveno Schönefeld, informis la germana tagĵurnalo Handelsblatt 9a de oktobro. Ĝis nun trafikis inter 
Rostock kaj Berlino nur sporade la trajnoj IC kaj inter Berlino kaj Dresdeno ĉiujn du horojn regiona 
eksprestrajno, inter ambaŭ grandurboj en duhora takto ankaŭ Eurocity. 
 
Germanio:      Kontrola aŭtoritato Deutsche Bahn (DB) esploras planojn vendi filian kompanion Arriva 
Filia kompanio DB Arriva povus ŝanĝi posedanton kaj alporti tiel miliardojn por DB. Eblaj sinproponoj por 
aĉeto estas jam kelkaj. Se la foraĉeto ne sukcesos, Arriva iros al borso, komence kun malplimulta kvociento, pli 
poste tutplene. 



Federacia kontoro proponis, ke DB ankaŭ pripensu  forvendon de internacia loĝistika filia kompanio Schenker – 
kion administra konsilio ĝis nun rifuzadis. 
Al  DB nuntempe mankas ĉirkaŭ 3 miliardoj da eŭroj. En venontaj dek jaroj en germanan fervojreton povus veni 
entute 86 miliardoj da eŭroj, kio estas esprimplene pli multe ol ĝis nun, el tio 24 miliardoj povus veni el DB. La 
grupo tamen jam altigis sian ŝuldoplafonon, inkluzive de ludonoj ĝi atingas ĉirkaŭ 25 miliardojn da eŭroj. DB 
devas solvi grandegan ŝuldon en subfinancado de fervoja reto, por plu teni fervojan reton en ekspluateco, ĉar 
multaj trakoj, trakforkoj kaj pontoj estas malbonstataj. La federacia registaro kaj DB principe interkonsentis en 
nova interkonsento pri povumo kaj financado (LuFV). La federacia parlamento ankoraŭ devas la interkonsenton 
aprobi. 
Pliaj temoj en inspekta konsilantaro estas ankaŭ raportoj pri penlabora konstrua programo Stuttgart 21, por kiu 
estis aprobitaj ĉirkaŭ 8,2 miliardoj da eŭroj. Kialo estas kreskantaj konstruaj elspezoj. La fervoja nodo povus 
fariĝi finkonstruita fine de la jaro 2025. En komenco de konstruado en la jaro 2010 estis supozataj elspezoj por la 
tuta projekto 4,5 miliardoj da eŭroj.                                                                       Laŭ Cash, 18. 9. 2019      
 
Francio:                      Franca SNCF plialtigis kvocienton en kompanio Westbahn 
 
Franca ŝtata fervojo SNCF anoncis plialtigon de kvociento en Railholding, kiu posedas neŝtatan trafikiston 
Westbahn en Aŭstrio, de 17,4% al 25,1%. Ŝanĝoj en posedaj kvocientoj okazis post internaj disputoj inter 
posedantoj koncerne renovigoj de la veturiloj Stadler kaj ebla aĉeto de ĉinaj veturiloj CRRC. Westbahn fine 
kontraktis kun la kompanio Stadler pri aĉeto kaj bontenado de 15 duetaĝaj unuoj KISS en valoro 300 milionoj da 
eŭroj. Post plialtigo  de la kvociento SNCF havas blokan minoritaton, transakcio tamen devas fariĝi ankoraŭ 
aprobita fare de ofico por protektado de ekonomiaj konkursoj. Westbahn en la jaro 2018 notis malprofiton 19,3 
milionojn da eŭroj, kiun kovras "letero pri subteno" de la posedantoj. Westbahn prezentis petskribon por 
plivastigi licencon por vartrafiko, kiun plenumos filia kompanio "Frachtbahn Traktion". 
                                                                                                                           Laŭ https://www.railjoumal.com  
 
Germanio:                          Nombro da lokomotivistoj en Germanio kreskas 
 
En batalo pri fakulaj laborfortoj en lasta tempo la fervoja fako en Germanio akiras ĉiam pli altajn sukcesojn. En 
tuta lando varbis entreprenoj, laŭ enketo de Unuiĝo de fervoja vartrafiko (Alianz pro Schiene), ankaŭ pli multajn 
lokomotivistojn, ekzemple en 2018 ili plimultiĝis pri 3100 kaj nuntempe estas ĉirkaŭ 47000 lokomotivistoj. Tio 
estas plikresko pri 7%, kio estas pli multe ol en 2017 kaj temas pri plej nombra plikresko en lastaj kelkaj jaroj. 
En lastaj tri jaroj pligrandiĝis en Germanio nombro da lokomotivistoj pri 5200. "Tio estas guto sur varmegan 
ŝtonon", kiel esprimiĝis Dirk Flege, prezidanto de la Unuiĝo Alianz pro Schiene. "Ofensivo de entreprenoj sur 
merkato de laboro tiel vidiĝis kaj prezentas rekordan plikreskon," diris Flege. "Plimultigo de la dungitoj 
estas ĉefa supozo por fidindeco kaj precizeco de la fervojo," konstatis la prezidanto. Alestas certa, ke ankaŭ 
en estonto estos tiuj ĉi fakuloj bezonataj. "Manko de fakaj laborfortoj estas alvoko por fervoja trafiko en 
Germanio. Nuntempe en tiu ĉi sfero estas nova evolutendenco, anstataŭ kromhoroj kaj plimulta mono 
postuli pli multan liberon, respektive pli  longan libertempon," indikis Flege.  
Samtempe eblas elekti laborlokon kaj dunginton, ĉar fervojaj trafikistoj en Germanio estas tre multaj. 
Senlaboreco en okupo lokomotivisto en Germanio estas malpli ol 1%.             (Laŭ Transportweb, 31. 10. 2019)   
 
Germanio:                      DB Personaj stacioj – pliaj aranĝaĵoj por plialtigo de sekureco 
 
Dum renkontiĝo de federacia ministro de enlandaj aferoj Horst Seehofer, federacia trafikministro Andreas 
Scheuer kaj membro de DB-Direktorio respondeca pri infrastrukturo Ronald Pofallo okazis interkonsento pri 
pliaj aranĝaĵoj por plialtigo de sekureco en personaj stacioj. En la jaroj 2021 ĝis 2024 estu plialtigita nombro da 
deĵorlokoj de federacia polico en la stacioj pri aldonaj 1300 deĵorpostenoj. DB elspezos jare pri 10 milionoj da 
eŭroj pli multe da financaj rimedoj por pli ofta ĉeesto de sekurecfortoj en stacioj kaj en trajnoj. 
DB plu investu 12,5 milionojn da eŭroj en kamersistemojn kun  biometrika ekkono de la vizaĝoj. Ministerio de 
trafiko post aprobo fare de federacia parlamento subtenos DB de monsumo 50 milionoj da eŭroj en la jaroj 2020 
ĝis 2024. 
En nelasta vico okazis interkonsento pri fondo de laborgrupo "Teknika sekureco" ĉe ambaŭ ministerioj (trafiko 
kaj enlandaj aferoj), DB kaj Federacia polico, kies celo estas kontroli ĉe ses ĝis sep stacioj teknikajn eblojn por 
malaltigi danĝerojn (kriminalecon).                                                                   Fonto: Deutshe Bahn AG  
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