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Z aktuálních událostí
n S velkým zármutkem oznamujeme, že
při tragických útocích v Bruselu dne 22. 3.,
konkrétně při bombovém útoku v metru, zemřela naše kolegyně z CER (Společenství
evropských železničních společností se sídlem
v Bruselu) Aline Bastin.

Aline byla zodpovědná za správu webových
stránek a za akce pořádané oddělením komunikace. Aline byla velmi oblíbená kolegyně a kamarádka, známá především pro svojí pozitívní
energii a přístup k životu. Naše myšlenky teď
směřují k její rodině a přátelům. Poslední rozloučení se konalo v pátek 1. dubna v 10.15
h v kostele Notre–Dame ve městě Eben–Emael,
Belgie.
Libor Lochman, výkonnný ředitel CER
n Ve středu 23. 3. 2016 zahájil místopředseda OSŽ Radek Nekola další pravidelné zasedání Ústředí OSŽ. Předseda OSŽ Bc. Jaroslav
Pejša v rámci bodu Informace ze zásadních
jednání shrnul události od posledního zasedání
Ústředí OSŽ 22. 2., tedy od společného zasedání výkonného výboru železniční sekce ETF
(Evropská federace pracovníků v dopravě)
a Společenství evropských železnic (CER)
v Bruselu, přes zasedání předsednictva tripartity (které se konalo v pondělí 7..3.) a jednání
předsednictva ASO (14. 3.), až po ryze aktuální
témata, jako jsou novela Zákoníku práce, pondělní (21. 3.) tragická srážka vlaku soukromé
společnosti s osobním automobilem (mimochodem téma „jednoznačné identifikace strojvedoucích“ a dodržování předpisů u soukromých
společností bude určitě na programu chystané
květnové schůzky zástupců německých strojvůdců s představiteli OSŽ v Praze) na přejezdu
v Golčově Jeníkově, či policejní razie na SŽDC,
VUZ a v dalších institucích.
V další části jednání informoval tajemník Podnikového výboru OSŽ při SŽDC Petr Štěpánek
o dění v SŽDC, mimo jiné o probíhajícím průzkumu mezi zaměstnanci SŽDC na téma: Moderní směry motivace zaměstnanců.
Stručné informace o dění na ČD přednesl
první místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun.
„Všechno běží, zmíním pouze jednu věc,
a to tu, že jsme si na poslední dopravní
tripartitě vyžádali vytvoření expertní skupiny, která by vypracovala posudky na rizika
při nákupu kolejových vozidel státem. A pokud jde o evergreen – převod budov – tak
máme v zásadě dvě výhrady: a to vůči ceně,

a vůči pražskému hlavnímu nádraží. Kdyby
se ze seznamu budov vytáhla Praha hlavní,
tak je to, myslím si, průchozí,“ uvedl Vladislav
Vokoun s tím, že „ošlapné“ zatím není vůbec
řešeno.
O společnosti ČD Cargo informoval místopředseda OSŽ Radek Nekola. Zmínil se mj. o.
na tzv. „akčním ceníku“, který by měl v rámci
jednotlivých vozových zásilek začít fungovat od
druhého čtvrtletí letošního roku. „Není to nic
jiného, než aktivní přístup Carga k řešení
převodu zásilek na železnici. I vyspělé země
bojují s tím, jak převést část zboží ze silnice
na železnici. I ony zjišťují, že samotné proklamace politiků k převodu zboží ze silnice
na železnici nestačí,“ dodal. Radek Nekola ve
svém projevu zmínil i zprávu ředitele zodpovědného za opravárenství, v níž je uvedeno, že
„minimálně pět let se v opravárenství nic měnit
nebude“.
V další části po podrobné rozpravě členové
Ústředí OSŽ schválili zprávu o inventarizaci
majetku k 31. 12. 2015, souhlasili s návrhem na
vyřazení majetku a uložili výkonnému tajemníkovi Martinu Vavrečkovi zajistit fyzickou likvidaci neupotřebitelného majetku dle platné legislativy do 30. 5. 2016. Ústředí OSŽ se také zabývalo
novelou Zákoníku práce a po věcné diskusi
schválilo upřednostnit takovou variantu (paragrafu 24), která prosazuje práva většiny.
n Ve čtvrtek, dne 24. března se v zasedací
místnosti domu Bohemika sešelPodnikový výbor OSŽ SŽDC ke svému pravidelnému jednání.
Předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša, který se
zúčastnil první části jednání, okomentoval hlavní
události posledních týdnů, mimo jiné se zmínil
i o zásah protikorupční policie ČR v budově GŘ
SŽDC.
Vedoucí ESO OSŽ–Ú JUDr. Petr Večeř informoval o návrhu novelizace Zákoníku práce, jejímž připomínkováním se jeho oddělení zabývá.
Jednou z hlavních změn má být zrušení tzv.
karenční doby, tzn. neplacení prvních tří dní
nemoci, ve hře je i demokratičtější úprava práv
zástupců většiny při kolektivním vyjednávání, či
ošetření možnosti práce z domova.
Tajemník PV Petr Štěpánek informoval o jednání odborových centrál (OC) se zaměstnavatelem, které se uskutečnilo dne 16. března. Zaměstnavatel na něm mimo jiné informoval o již
v OŘ Praha probíhajícím pilotním projektu společnosti WorkAbility CZ, jehož hlavním cílem je
zjistit případné rizikové faktory, které mohou vést
k postupnému snižování pracovní způsobilosti
u starších zaměstnanců na vytipovaných pracovních pozicích a navrhnout zaměstnavateli
možná opatření k eliminaci takového nežádoucího vývoje.
Členové PV odsouhlasili přehled plánů a plnění akcí k zajištění BOZP 2015 a přehled plánů
akcí BOZP na rok 2016 a vedoucí oddělení
BOZP OSŽ JUDr. Petr Kožmín připomenul práva inspektorů BOZP OSŽ při prověrkách BOZP,
které již na některých místech probíhají.
V bodě „různé“ se debatovalo o změně koncepce v zapojování jednotlivých úseků do CDP
(Centrální dispečerské pracoviště). Tuto informaci účastník jednání OC se zaměstnavatelem
Petr Štěpánek nepotvrdil, neboť o převedení některých uzlů dosud nebylo rozhodnuto. -red-

Depo v Rakovníku je malé,
prostory stísněné, ale přesto se
zaměstnancům daří všechna
vozidla udržovat v provozu
Provozní jednotka v Rakovníku (DKV Plzeň)
bývala rájem prototypů, ty tady jezdily a některé
už i dojezdily. Jako příklad stačí zmínit modernizované motorové vozy řady 811, jediné dva vozy
této řady čísel 082 (na snímku) a 494, přičemž
první jmenovaný nyní čeká v depu na svoji fyzickou likvidaci. Jezdil tady také motorový vůz
810.529–8 s elektronickým regulátorem. A svo-

je domovské depotumívala Esmeralda – unikátní třívozová souprava složená z motorového
(812.613–8), vloženého (24–29 801–4) a řídícího vozu (80–29 101–0), jezdící dnes jako
Cyklohráček. V současnosti tvoří většinu vozového parku Provozní jednotky Rakovník Regionovy, celkem 53 dvouvozových souprav 814/
914.
(Pokračování na straně 2)

Předseda OSŽ Bc. Jaroslav
Pejša kandiduje za zaměstnance
do Dozorčí rady Českých drah
Ve čtvrtek 5. května 2016 uplyne pětileté
funkční období člena Dozorčí rady Českých
drah, a. s., voleného zaměstnanci Českých
drah, a. s., Bc. Jaroslava Pejši, který je
i kandidátem OSŽ pro další funkční období.

Jako kandidáta za OSŽ jej navrhl Podnikový
výbor OSŽ při Českých drahách.
Volba nového člena DR ČD se uskuteční ve dnech 25. (pondělí) až 28. dubna
(čtvrtek) 2016.
-r-

Naučnou stezkou Po stopách politických
vězňů se můžete vydat z příbramského vlakového nádraží (na snímku). Zavede vás na
Svatou Horu (jedno z nejznámějších poutních míst ve střední Evropě) nebo k Památníku Vojna (autenticky dochovaný vězeňský
areál, který v letech 1949–1951 sloužil jako
tábor nucených prací a následně do roku
1961 jako vězeňské zařízení pro odpůrce
komunistického režimu). Příbramské nádraží bylo právě místem, kam byli po propuštění
odváženi vězni komunistického režimu.
Na snímku R 1250 na čele se „Zamračenou“ 749 006–3, která letos slaví padesátiny.
Snímek Michael Mareš

NA AKTUÁLNÍ TÉMA

„Zástupci zaměstnanců v DR ČD
jsou vedeni snahou zajistit
prosperitu podniku, aby mohla
zůstat zachována pracovní místa
zaměstnanců, které zastupují.“
Hovoříme s Bc. JAROSLAVEM PEJŠOU,
předsedou Odborového sdružení železničářů
Ve dnech 25. až 28. 4. 2016 proběhnou
volby na jedno volné místo v Dozorčí radě
Českých drah v souvislosti s ukončením vašeho pětiletého mandátu. Podnikový výbor
OSŽ při Českých drahách vás opět navrhl
jako kandidáta a vy jste tuto nabídku přijal,
ale ne na celé období. Proč?
Od roku 2006, kdy byly doplňovací volby do
Dozorčí rady ČD za Kurta Mužíka, dochází pravidelně jednou za dva a půl roku k situaci, kdy se
volí jeden nebo dva členové Dozorčí rady (DR)
Českých drah. Proto jsem kandidaturu přijal s tím,
že bych v případě svého zvolení ukončil své
působení na podzim roku 2018, tedy až skončí
volební období kolegů Vladislava Vokouna a Antonína Leitgeba. Od roku 2018 by pak byly volby
všech tří zástupců zaměstnanců společně jednou za pět let. V současné době je také v DR již
delší dobu projednáváno několik záležitostí, u kterých by bylo vhodné zachovat kontinuitu dosavadních zástupců zaměstnanců. Pro volby v roce 2018 bude nutné dostatečně v předstihu
připravit nového kandidáta, který by byl schopen
odborně oponovat a připomínkovat předkládané
materiály.
Občas je namítáno, že tři zástupci zaměstnanců stejně nemají možnost při hlasování
prosadit své názory, protože jsou ostatními
šesti členy DR přehlasováni. Je tomu tak
doopravdy?
V mnoha záležitostech se nám podařilo přesvědčit ostatní členy DR, že naše námitky jsou
opodstatněné a došlo ke změně navrženého
usnesení. Zároveň máme možnost ovlivnit i názory a rozhodování členů Představenstva ČD.
Příkladem jsou námitky ČD k výběrovým řízením na pošumavských tratích a v dálkové dopravě na trati Plzeň – Most. V nastávajícím období
bude nutné také řešit další perspektivu opravárenství u ČD, abychom byli konkurenceschopní.
Proto je vhodné, aby se jeden z členů DR touto
problematikou zabýval podrobněji. Zástupci zaměstnanců v DR jsou vedeni snahou zajistit pro-

speritu podniku, aby mohla zůstat zachována
pracovní místa zaměstnanců, které zastupují.
Chystaný převod budov z majetku Českých drah na Správu železniční dopravní cesty dostal vážnou trhlinu, když se do hry nečekaně vložil realitní magnát Radovan Vítek
a jeho firma CPI. Jak se tato kauza bude podle
vás vyvíjet, zvlášť poté, co předseda dozorčí
rady Českých drah Milan Feranec potvrdil, že
se nabídkou Radovana Vítka bude ministerstvo dopravy (MD) „vážně zabývat“?
Ano, o nabídce Radovana Vítka a jeho firmy
CPI víme. Převod budov se tím skutečně komplikuje, protože jako Dozorčí rada ČD můžeme
těžko s péčí řádného hospodáře schválit převod
budov za 3,24 miliardy korun, když existuje nabídka 4 miliardy korun. Na druhou stranu je tato
nabídka velmi problematická, protože se v podstatě jedná o soukromou osobu, respektive soukromou firmu, která nemá se železnicí nic společného. Naprosto logické by tedy bylo, aby
budovy, především nádraží, přešly na SŽDC, ale
zároveň jsme ve slepé uličce – u ceny, na což
my, jako zástupci zaměstnanců, už dlouho poukazujeme, že těch 3,24 mld. Kč je opravdu
málo. V tuto chvíli by se asi touto problematikou
měla znovu zabývat vláda a rozhodnout, zda
preferuje prodej výhradně SŽDC, byť za nižší
cenu, nebo zda preferuje cenu vyšší, i za cenu
rizik s tím spojených. Ale pak by za to tato vláda
měla nést i zodpovědnost. Každopádně se domnívám, že nabídka společnosti CPI přispěje
k oddálení převodu budov.
V Golčově Jeníkově na Havlíčkobrodsku
se v pondělí 21. 3. srazil nákladní vlak s osobním automobilem. Při nehodě zahynuli dva
lidé, dechová zkouška u strojvedoucího prokázala téměř dvě promile alkoholu. V této
souvislosti se ministr dopravy Dan Ťok nechal slyšet, že kontroly strojvedoucích i ostatních klíčových zaměstnanců na železnici budou častější. Nehoda podle Ťoka ukázala na

nedostatečnou kontrolu alkoholu u strojvůdců soukromých nákladních dopravců, souhlasíte?
S tímto názorem, že u soukromých dopravců
je nedostatečná kontrola, naprosto souhlasím.
Když u společností ČD Cargo a ČD nastupuje
strojvedoucí na směnu, tak se musí dostavit ke
strojmistrovi a ten vidí, a může i zkontrolovat,
zda je ten strojvedoucí schopen výkonu práce,
nebo není. Takto to u soukromníků nefunguje,
tam strojvedoucí nastupuje na zavolání po telefonu. Je to další důkaz, že to všechno, co požadujeme již déle než rok, přinejmenším od nástupu ministra dopravy Dana Ťoka do funkce, by
vyřešil systém jednoznačné identifikace strojvedoucích. Pak by se prokazatelně zjistilo nejen to,
zda i některé strojvedoucí z ČD nebo ČD Cargo
nejezdí u soukromých dopravců, ale především
to: jak soukromí dopravci dodržují přestávky
mezi směnami a délku směn. Ale je v podstatě
jedno, zda ta evidence bude realizována identifikační kartou strojvedoucího, nebo nějakým zařízením přímo na lokomotivě. I OSŽ se touto
problematikou aktivně zabývá, ve čtvrtek 19. 5.
2016 uspořádáme v Praze v sídle OSŽ (Dům
Bohemika) setkání se zástupci německých strojvedoucích, kteří na tyto problémy rovněž poukazují.
(Pokračování na str. 2)

„Zástupci zaměstnanců v DR ČD
jsou vedeni snahou zajistit
prosperitu podniku, aby mohla
zůstat zachována pracovní místa
zaměstnanců, které zastupují.“
(Pokračování ze str. 1)
Ono se to netýká jen České republiky, ale také
Německa, Rakouska či Švýcarska, a myslím si,
že to stává problémem celoevropským. Takže si
chceme vyslechnout jejich názory, jejich zkušenosti a k této diskusi pozveme jak představitele
Českých drah a ČD Cargo, tak i Drážního úřadu,
Federace strojvedoucích, a také i některé poslance z dopravního podvýboru PSP.
Stát a kraje v nejbližších letech nakoupí
stovky nových vlaků a také ČD chystají mohutnou obměnu vozového parku. Výběrové
řízení na dodavatele se rozjedou už letos.
Projednávali jste v Dozorčí radě a schvalujete takové investice?
Samozřejmě, tyto investice bychom v dozorčí
radě schvalovali v případě, že tím, kdo bude
pořizovat tato vozidla, budou České dráhy. Podle OPD2 by 85 % pořizovací ceny vozidla měla
uhradit EU a zbylých 15 % pak stát, kraje, nebo
dopravci. V podstatě jsou tři varianty: buď těch
15 % dá stát a pak tyto soupravy či vozy budou
patřit státu, nebo kraj pro regionální dopravu, pak
by pochopitelně patřily kraji, a nebo příslušní
dopravci, a pak by patřily těmto dopravcům. Pokud budou České dráhy z OPD 2 pořizovat nová
vozidla, tak to určitě budeme projednávat na
Dozorčí radě ČD. Pokud se nová vozidla rozhodne nakoupit stát nebo kraj, tak to jde mimo České
dráhy, ale nedovedu si představit, jakým způsobem chce stát bez dostatečného množství odborníků provádět výběrové řízení, kontroly a převzetí již vyrobených souprav, nehledě na
následnou údržbu.
Ministerstvo dopravy se údajně předběžně dohodlo se společností GW Train Regio
na provozu železničního spojení z Plzně do
Mostu. Tendr ale před vyhodnocením zatím
nepravomocně zrušil ÚOHS. Sledujete kauzu kolem tratě Plzeň – Most?

V případě tratě Plzeň – Most ta komplikace
pro ministerstvo dopravy nastává i tím, že v případě, že by chtěli dát přímé zadání firmě GW
Train Regio, tak existuje ještě levnější nabídka
od firmy LEO Express. Asi těžko by ministerstvo
dopravy mohlo uzavřít smlouvu přímým zadáním společnosti GW Train Regio, pokud by se
neposoudila nabídka LEO Expressu. Dle našeho názoru je ale daleko důležitější to, že ani jeden
z těchto alternativních dopravců – ani GW Train
Regio, ani LEO Express – neuvádí, kde bude
soupravy udržovat, kde a jakým způsobem bude
tankovat, doplňovat naftu do vozidel, a ani jeden
neuvádí, jak a kde budou tato vozidla čistit, kde
budou mít fekální koleje. To všechno mají České
dráhy vyřešeno a proto také mají ve svých nabídkách vyšší ceny, protože soukromý dopravce se
tím vůbec nezabývá a tudíž, podle našeho názoru, není nabídka těchto soukromých dopravců
relevantní.
Členové DR zvolení zaměstnanci jsou vlastně jakýmsi stabilizačním prvkem v době, kdy
dochází k častým změnám mezi členy DR
volenými Řídícím výborem ČD a kdy zároveň
mnozí z nich nebyli předtím zaměstnáni na
železnici. Jak se vám s těmito členy spolupracuje?
S některými lépe a jinými méně, ale všichni
jsme odpovědní za stav podniku a ručíme celým
svým majetkem, kdybychom se dopustili rozhodnutí, které by poškodilo České dráhy. V současnosti jsou před námi důležitá rozhodnutí,
například převod budov od ČD na SŽDC, spor se
Škodou Transportation, spor o korekce regionálních operačních programů, či ohledně investic
do opravárenství, abych zmínil aspoň ta nejnaléhavější. Zastoupení zaměstnanců v dozorčí radě je pro vývoj firmy důležité, proto by všichni měli
využít svého volebního práva a nadcházejících
voleb se zúčastnit.
Michael Mareš

Depo v Rakovníku je malé,
prostory stísněné, ale přesto se
zaměstnancům daří všechna
vozidla udržovat v provozu
(Pokračování ze str. 1)
I když některé z nich momentálně nejezdí
(například Regionova 814/914/033 po střetu se
stromem v roce 2010 dlouho nejezdila, nyní čeká na jinou opravu), jsou Regionovy, které z výkonů na tratích v okolí Rakovníka postupně vytlačily klasické motorové vozy řady 810,
dominantním kolejovým vozidlem rakovnického
depa. S rakovnickými Regionovami se setkáte
prakticky všude (Postoloprty – Lovosice; Rakovník – Kladno – Praha; Kladno – Kralupy nad
Vltavou; Rakovník – Louny – Most, Lužná u Rakovníka – Chomutov – Jirkov; Litvínov – Teplice
v Čechách, Kadaň – Chomutov – Jirkov, některé
zajíždějí až do České Lípy či Ústí nad Labem).
Aby byl výčet lokomotiv rakovnického depa
úplný, zbývá doplnit tři lokomotivy řady 750 (čísel
706–708), které jezdí v ucelených soupravách
s řídícími vozy na rychlících do Prahy, a tzv.

„Vrtulníky“, lokomotivy řady 714.2 (jinde nazývané Veselé nebo Splašené krávy), které jezdí na
spěšných vlacích do Prahy (těch je v evidenci
rakovnického depa devět).
Depo v Rakovníku je stísněné, ale přesto se
tady zaměstnancům daří všechna vozidla udržovat v provozu. Kromě klasické rotundy mají opraváři k dispozici jen revizní halu s jednou jedinou
kolejí. „Urgentně bychom potřebovali postavit novou halu, která už byla vyprojektována
před léty a která je údajně znovu ve hře,
alespoň takové mám informace. Rozhodně
nemáme tady takové kapacity, jaké by si to
depo zasloužilo,“ říká Tomáš Olšiak, předseda
ZV OSŽ v PJ Rakovník, který v depu pracuje
jako posunovač–střídač, respektive jako dozorce depa.„Mám čtyři pracoviště, dvě Rakovníku a dvě v Kladně, vždycky jako posunovač
nebo dozorce depa,“ uzavírá. Michael Mareš

VŠIMLI JSME SI

l REVITALIZACE trati mezi Opavou

a Krnovem, která byla už loni odložena, se
znovu o měsíc zpozdila. Českým drahám totiž
chyběly autobusy pro náhradní dopravu. Lhůta
pro výběr zakázky, jak uvedla mluvčí Českých
drah Kateřina Šubová, se prodloužila a bylo
nutno dodržet i odvolací termíny. Výluka by tak
mohla být započata 1. dubna a potrvá pravděpodobně do konce letošního roku. Náhradní
autobusová doprava bude přímá, lidé nebudou
muset nikde přesedat, přesto budou muset
cestující počítat s možným zpožděním. Ve špičce mají České dráhy nasadit až osmnáct autobusů. Práce na trati se dotkne také řidičů, protože stavba vyřadí z provozu zabezpečovací
zařízení na železničních přejezdech mezi stanicemi Krnov a Úvalno, na což budou řidiči upozorněni dopravními značkami.

Záběr z vyvazovací opravy lokomotivy 742.428 – 6.

NAVŠTÍVILI JSME

OKV Břeclav
Historie současné Opravny kolejových vozidel (OKV) v Břeclavi sahá až do roku 1839, kdy
zde bylo vybudováno historicky první lokomotivní depo na území současné České republiky.
Po proměnách v průběhu dlouhých let zde nyní
zaměstnanci OKV Břeclav, spadající pod SOKV
Ostrava, opravují lokomotivy i nákladní vozy
všech řad, provozovaných ČD Cargo. 175 let
dlouhá historie určitě zavazuje – jak si tedy
vedou současní zaměstnanci OKV Břeclav?„V
opravárenství pracuje v současné době zhruba sto zaměstnanců, kteří se zabývají opravami elektrických a dieselových lokomotiv,
jakož i opravami nákladních vozů a to nejen
pro ČD Cargo, ale zhruba z 10 procent také
pro soukromé dopravce, přičemž příjmy
z těchto oprav jdou samozřejmě na účet ČD
Cargo,“ říká předseda zdejšího ZV OSŽ (DKV
Břeclav) Stanislav Holáčík, který ve své funkci
působí již třetí volební období.
OKV Břeclav vznikla v roce 2007, při vzniku
ČD Cargo, a od té doby se zde proinvestovalo
nejvíc peněz v historii depa. Jsou zde nové
prohlížecí lávky, rekonstruována byla provozní
budova, dále byla opravena kanalizace, generální opravy se dočkala točna a v loňském roce
byla dokončena oprava střechy severní rotundy. Celkové investice na uvedené opravy dosáhly zhruba 120 milionů korun. V současné
době se v břeclavské opravně kolejových vozidel chystá na uvedení do provozu linka na
repasování nárazníků.
A jak se daří samotným zaměstnancům
opravny? „Jsou zde profese, které jsou finančně nedoceněné, zejména zaměstnanci
v opravárenských profesích, ale díky motivačním příplatkům se rozdíly ve mzdách
pomalu snižují,“ říká předseda Holáčík. Jak

dále dodává, podfinancování opravárenských
profesí by se ale mělo řešit svižněji. Trh práce
v České republice se totiž změnil a lidé dnes
vyhledávají lépe placená atraktivní zaměstnání, například v automobilovém průmyslu, kde je
i nesrovnatelně lepší pracovní prostředí. Kvalifikovaní správkaři pak v depech zákonitě chybějí.
V ZO OSŽ DKV Břeclav je dnes evidováno
190 aktivních zaměstnanců a stejný počet seniorů.„V naší ZO OSŽ nejsou jen zaměstnanci OKV, ale historicky zde zůstali zaměstnanci Českých drah (vozmistři, strojvedoucí
a strojmistři) a také členové OSŽ z lakovny
DPOV Přerov. Dráhy se dělily, ale členové
zůstávali,“ konstatuje předseda. Silný je i zmíněný klub seniorů, který vede dřívější předseda
ZV OSŽ DKV Břeclav Božetěch Dvořáček.
Současný předseda je uvolněný na padesát
procent, v ostatní dobu pracuje jako strojvedoucí Českých drah na osobních vlacích, převážně
na tratích z Břeclavi do Tišnova, Přerova, Znojma a do slovenských Kútů.
Břeclavské depo je do délky značně rozlehlé
– v jeho prostoru se nachází rotundové depo,
budova severního a jižního depa, točny, lakovna DPOV Přerov a také vozové depo, kde jeho
zaměstnanci pracují částečně pod širým nebem. V roce 2014 při oslavách Dne železnice
bylo břeclavské depo středem oslav – byly zde
vystaveny historické i současné lokomotivy i vozy, návštěvníci měli možnost prohlídky prostor
depa, přičemž jejich zájem byl enormní. „Depo
bylo plné lidí a bylo značně náročné zajistit
jejich bezpečnost. Vše ale bylo zorganizováno tak, že nedošlo k žádné mimořádnosti,“
vzpomíná Stanislav Holáčík.
Miroslav Čáslavský

posunu jako vedoucí posunu v DKV Olomouc.
„Pracuji na osobním nádraží v Olomouci
u šesté zálohy. V náplni práce máme přivěšování a odvěšování vozů u osobních souprav,
odstavování správkových vozů a některé práce spojené s čištěním vozů,“popisuje ve zkratce náplň práce své a svých kolegů. V Olomouci
jsou pro osobní posun vyčleněny dvě posunovací zálohy (první a šestá), z nichž každá pracuje
na jednom zhlaví.„V současné době, kdy jsou
v Olomouci výluky na přestavbu stanice, je
situace složitější, mnohdy se musí posunovat z jedné strany, objíždět, je víc práce i víc
mimořádností.“
Síla jednotlivých čet je 1+1 (vedoucí posunu
+ posunovač) a jeden posunovač, který slouží

l POUZE JEDNOU ROČNĚ je v

provozu traťový úsek Ivančice - Oslavany na
trati 244. Letos tak budou mít všichni zájemci
možnost svézt se po této tři kilometry dlouhé
trati na 1. máje, kdy sem budou vedeny čtyři
páry osobních vlaků.

l NA LINKU Praha – Česká Třebová –

Brno jsou od 1. února postupně nasazovány
elektrické jednotky řady 661 (pětivozová) a 660
(třívozová; ty budou nasazeny až jako poslední)
tak, jak jsou z výroby dodávány. Pokud se
nestane nic nepředpokládaného, tak 1. května
2016 budou všechny vlaky na této lince vedeny
jen v elektrických jednotkách.

v letních měsících dočká výraznější obnovy
vozů, kdy cca od července do září 2016 bude
předáno a na většinu vlaků relace Praha –
České Budějovice/Linz do provozu nasazeno
17 vozů řady Bdpee231, které zčásti nahradí
vozy B249 (tzv. „koženky“). K úplnému nahrazení starých koženkových vozů dojde ale až
v následujících letech.

l VE ČTVRTEK 10. března 2016 byla

Miloslav Krejčíř: „Dobrovolná
práce pro OSŽ mě baví.“
jako vyvěšovač. Přitom poptávka po nových
posunovačích či vedoucích posunu stále klesá.
„Zájem o práci by byl, ale díky nové technice,
především řídícím vozům, či dvěma stanovištím strojvedoucích na soupravě, odpadá
nutnost objíždění lokomotiv a potřeba pracovníků u osobního posunu se tím pádem
snižuje,“ konstatuje Miloslav Krejčíř. Na druhé
straně při současných výlukách, nemocnosti či
dovolených ale mnohdy narůstá přesčasová práce a střídači chybějí.
A jaké je věkové složení posunovačů u olomouckého posunu? „Nejmladší mají kolem
čtyřicítky, starší přes padesát, přičemž u posunu platí, že s přibývajícím věkem a přicházejícím opotřebováním organismu, resp. nemocem, práce člověka více zmáhá.“ Jak dále
Miloslav Krejčíř dodává, právě starší posunovači
využili v minulém období výhod doprovodného
sociálního programu a odešli do předčasného
důchodu. „Pracovat u posunu do šedesáti let
je na hraně, jen málokdo vydrží dělat tuto
práci déle.“
V odborech, konkrétně v OSŽ, se Miloslav
Krejčíř angažuje zhruba sedm let, od doby, kdy
se posun rozdělil na osobní (ČD) a nákladní (ČD
Cargo). „Zajímalo mě, co všechno by se dalo
zlepšit v práci zaměstnanců posunu, zejména v oblasti sociální a pracovního prostředí.“
Jako předseda dílenského výboru pro pracovníky DKV v ZV OSŽ železniční stanice Přerov
zastává zájmy posunovačů, vedoucích posunu,
přípravářů, strojvedoucích a dalších zaměstnanců DKV. S podporou celého závodního výboru
se mu podařilo prosadit zřízení nových sprch,
šaten a dalšího zázemí u osobního posunu v Olomouci. V domovském ZV OSŽ zastává i funkci
inspektora BOZP.„Dobrovolná práce pro OSŽ
mě baví, nevadí mi, že při ní obětuji značnou
část svého volného času. V současné době
nás nejvíce pálí problémy turnusu, řešíme je
při jednáních se zaměstnavatelem,“ dodává
závěrem Miloslav Krejčíř. Miroslav Čáslavský

2016 byla letošní první jízdou Cyklohráčku z Prahy (Masarykova nádraží) do Slaného zahájena
cykloturistická „železniční“ sezona. Navzdory
nevlídnému počasí byl hned první letošní
Cyklohráček slušně zaplněn. Hrát si a poznávat okolí Prahy i železnici mohou malí i velcí
cestující každou sobotu, neděli a svátek od 25.
března až do 30. října 2016. Prohlídka Slaného
s průvodcem v dobovém kostýmu se uskuteční
ve dnech 5. června, 4. září a 9. října 2016,
letošní novinkou je pak prodloužení druhého
páru vlaků do Zlonic, v úseku Slaný – Zlonice
ale tento vlak pojede pouze jednou měsíčně,
a to ve dnech 23. 4., 28. 5., 25. 6., 30. 7., 27. 8.,
24. 9., 29. 10. 2016. Cyklohráček je tradičně
složen ze tří vozů: řídícího 80–29 101–0, vloženého 24–29 550–7 (Bdtax) a motorového 812
613–8. Na snímku opouští první letošní
Cyklohráček železniční stanici Praha–Ruzyně.

l LINKA Praha – České Budějovice se

PŘEDSTAVUJEME

K železnici se dostal Miloslav Krejčíř před
dvaceti lety, když jako zaměstnanec Přerovských strojíren měnil zaměstnání.„Tehdy se mi
naskytla příležitost pracovat na dráze a ta
práce mě zaujala,“ říká. Začínal v železničářském Přerově jako posunovač a později vedoucí
posunu na osobním nádraží, po vzniku samostatného podniku ČD Cargo zůstal u osobního

l NA VELKÝ PÁTEK 25. března

Záběr ze severní rotundy, kde se provádějí opravy hnacích vozidel.

v pražském Království železnic, kde je největší
modelové kolejiště v republice, zahájena letošní pouť Legiovlaku, a to nejen symbolicky toho
skutečného, ale letos poprvé i modelového.
Kolejištěm znázorňujícím Plzeňský kraj od té
chvíle zhruba šedesátkrát denně křižuje model
Legiovlaku – lokomotiva společnosti ČD Cargo
s deseti vagonky, které jsou věrným modelem
skutečného Legiovlaku. Království železnic má
otevřeno každý den včetně víkendů od 9 do 19
hodin.

ZE SVĚTA

Všech 260 vlaků ICE
posílá Německá dráha
do opravy
Každý nový vlak ICE vykazuje v průměru 17
závad, napsal 5. března týdeník Wirtschafts Woche s odvoláním na informace, jež prosákly z kruhů dozorčí rady Deutsche Bahn (Německé dráhy). Mnohé technické závady jsou prý sice
„nedramatické“, ale každopádně jdou cestujícím
na nervy. Jde například o defektní toalety, nefungující kávovary a neodpovídající označování rezervovaných nebo volných sedadel. Z rozhodnutí Bertholda Hubera, člena představenstva
DB, bude muset postupně do opravárenské dílny všech 260 vlaků ICE. „Každý vlak musí
odejít z tohoto programu s nulovými závadami a na této úrovni je musíme pokud možno
udržet,“ prohlásil přednosta odpovědný za osobní dopravu Huber. „V rámci tohoto opravárenského procesu by měly všechny vozy vyjet
do konce letošního roku bez závad znovu na
koleje. Pokud to bude nezbytné, budeme takový program každoročně opakovat,“ dodal
Huber.
Jan Hála

Ofenziva dálkové
dopravy v DB
Velkou „ofenzivou v dálkové dopravě“ chce
Deutsche Bahn (DB) odrazit útok dálkových

autobusů. Připravuje se proto řada změn v nabídce dálkových vlaků, které jsou rozpracovány
na dlouhých 15 let.
Síť dálkových vlaků chce DB do roku 2030
rozšířit a modernizovat. Četnost jízd se má zvýšit, a to tak, že nové linky se budou obsluhovat ve
dvouhodinovém taktu, stávající linky pak v hodinovém, či dokonce půlhodinovém taktu. Jednotky ICE budou doplňovány novými IC vlaky.
Jedná se například o osy Roztoky – Berlín,
Drážďany – Saská Kamenice – Hof – Řezno –
Mnichov. Pro vlaky IC je počítáno s novými vlaky
ICx, příp. „prémiovými“ vlaky sousedních států
TGV, či Railjet.
První linka, na které by se mělo jezdit podle
nové koncepce od konce roku 2017, je linka
Stuttgart – Singen – Curych, kde se zavede
hodinový takt za součinnosti příměstské dopravy. Do sítě dálkové dopravy se tak opět dostanou
města, do nichž již řadu let dálkové vlaky nejezdí,
jako např. Saská Kamenice, Trevír či Hof.
Zda to bude stačit pro zákazníky dálkových
autobusů, se teprve ukáže.
Z Bahn Extra, 1/2016, zpracoval –sh–

Čína plánuje druhé
železniční spojení mezi
vnitrozemím a Tibetem
Čína chce vybudovat druhou železniční trať,
která spojí Tibet s ostatními částmi země. Tento

projekt se objevil v příští pětiletce (2016–2020)
a byl zveřejněn na počátku března. Železniční
trať by měla spojit Lhasu, hlavní město autonomního regionu Tibet, s Čeng–du, hlavním
městem provincie Si–čuan a měla by přispět
k hospodářskému a sociálnímu rozvoji.
Již dnes je Tibet spojen s čínským vnitrozemím železnicí „Qing–hai – Tibet“. Trať byla
uvedena do provozu v červenci 2006, je dlouhá
1956 km a je nejvýše položenou železniční tratí
světa.
Z German.China.org, 6. 3. 2016,
zpracoval –sh–

Nákladní doprava
na německé železnici
již druhý rok za sebou
klesá
Přeprava zboží po železnici v Německu v roce 2015 již druhý rok po sobě klesla. Bylo
přepraveno 361,2 mil. tun, což sdělil Spolkový
statistický úřad. Proti předchozímu roku činil
pokles 1 %. Mezi roky 2013 a 2014 došlo k poklesu o 2,3 %. Například v loňském roce bylo
přepraveno o 3 mil. tun uhlí, rud a kameniva
méně proti předchozímu roku. K nárůstu došlo
jen u tranzitních přeprav o 4,5 %.
Z Transportweb, 26. 2. 2016,
zpracoval –sh–

Psali jsme před 25 lety
Obzor č. 13 – 2. 4. 1991
„Prohlášení Ústředí OSŽ ke snižování počtu pracovníků“, uveřejněné na první straně
čísla 13, shrnuje požadavky OSŽ v souvislosti
s rozhodnutím Ústředního ředitelství ČSD snížit
k 31. 12. 1991 stav pracovníků na železnici o 19
tisíc, což tehdy představovalo více než 8.% pracovníků ČSD. Ústředí OSŽ konstatovalo, že vedení ČSD porušilo ustanovení pracovněprávních předpisů tím, že v dostatečném časovém
předstihu neprojednalo s odbory opatření, jež by
umožnila zamýšlené uvolňování pracovníků omezit, jak OSŽ navrhovalo. Ústředí proto požaduje
od ÚŘ ČSD zpracovat dříve, než dojde ke snižování počtu pracovníků, objektivizaci norem spotřeby práce a programy k vytváření nových pracovních příležitostí. Požaduje, aby bylo možno
dát zaměstnanci výpověď až po využití všech
opatření ke zmírnění nepříznivých důsledků tohoto kroku a trvá na tom, aby o stanovení konkrétních kritérií pro hodnocení zaměstnanců ČSD,
na jejichž základě se bude rozhodovat o uvolnění, spolurozhodoval příslušný odborový orgán.
„Ústředí OSŽ prohlašuje, že použije všech
možných dostupných prostředků, které má
odborová organizace k dispozici, k obhajobě
oprávněných zájmů zaměstnanců ČSD při
realizaci zamýšleného snižování jejich stavu,“ uvádí se v prohlášení a zároveň se zde
objevuje informace o tom, že byl ustaven krizový
štáb OSŽ, který bude ověřovat postup hospodářských orgánů v této věci.
Nespokojenost se situací na železnici zaznívá i ve stanovisku federální rady OSŽ traťového
hospodářství s příznačným titulkem„Trpělivost
má své meze“. Traťovému hospodářství jsou,
jak se v textu uvádí, neustále snižovány prostředky na údržbu: „Ptáme se, po čem budeme
jezdit, když tyto prostředky nebudou?“ Rada
traťového hospodářství proto požaduje, aby se
otázkou železniční dopravy zabývala federální
vláda a aby byla konečně stanovena kritéria,
zásady a předpisy pro další fungování infrastruktury. „V případě, že nebude kladná odezva na
tyto požadavky, přistoupíme k tvrdším opatřením,“ uvádí se v závěru prohlášení.
Na straně 1 zaznamenáváme stručnou informaci o tom, že Ústředí schválilo založení hospodářského zařízení OSŽ s názvem Pacifik, jehož
posláním je výhodně investovat finanční prostředky OSŽ a také pomáhat při organizování
zájezdů, táborů aj.
Na třetí straně, v rubrice Názory, pokračuje

diskuse o případné spolupráci OSŽ s některými
politickými stranami.Názory se různí – od levice
přes ekologická hnutí až k pravici.„V současné
realitě, podle mého názoru, musí odbory a samozřejmě i OSŽ hledat partnery ve všech
stranách a mezi všemi, jimž sociální cítění
není cizí. Rozhodovat se však musí podle
činů, tj. podle prakticky prováděné politiky,
ne podle proklamací, které platí jen tehdy,
když se někomu hodí,“ shrnul problematiku
jeden ze čtenářů.

Obzor č. 14 – 9. 4. 1991
V rozhovoru s ministrem dopravy, uveřejněném na první straně, zazněla mimo jiné odpověď
na dotaz Obzoru týkající se připravované dopravní politiky ČR. „Navrhované změny respektují principy tržního systému hospodaření, upravené pro dopravu příslušnými
evropskými normami. Jedním z důležitých
principů, zvláště pro železnici, je harmonizace podmínek jednotlivých druhů dopravy, to
znamená rovnocenné vstupní ekonomické
podmínky. Ve všech druzích dopravy se provede oddělené účtování nákladů na rozvoj,
provoz, údržbu a opravy infrastruktury a nákladů na dopravní provoz. Přitom péči o stav
a rozvoj infrastruktury přejímá stát,“ odpověděl ministr mimo jiné.
Na téže straně je otištěn text dálnopisu ústředního ředitele ČSD ke snižování počtu pracovníků, který byl vydán jako reakce na požadavky,
vznesené Ústředím OSŽ na svém jednání dne
26. 3. 1991. Ústřední ředitel v něm zdůrazňuje,
že při racionalizaci počtu zaměstnanců je třeba
sledovat omezení nutného uvolňování pracovníků v aktivním věku a rovněž více spolupracovat
s odbory, mimo jiné s příslušným odborovým
orgánem předem projednat kritéria pro uvolňování pracovníků.
V pravidelné rubrice „Co se děje v ústředí“
se dočítáme i o nespokojenosti v organizacích
železničního opravárenství. „Jednotlivé ŽOS
(Železniční opravny a strojírny) poukazují na
rozpory prohlášení představitelů ÚŘ ČSD s jejich konečnými rozhodnutími a žádají urychlené řešení a vyjasnění situace. Rozhodující
většina ŽOS vyjádřila svůj nekompromisní
požadavek, aby opravárenství zůstalo součástí s. o. ČSD. V ŽOS Chomutov vstoupili až
do doby konečného projednání do stávkové
pohotovosti,“ uvádí se v článku mimo jiné.
Zdeňka Sládková

PRÁVNÍ PORADNA

Projednání výše náhrady
škody podle zákoníku práce
V poslední době dochází k velkému nárůstu
mimořádných událostí (dále jen MU), respektive
škodních událostí (např. dopravních nehod, poškození majetku zaměstnavatele apod.), kdy
člen OSŽ svým jednáním (opomenutím) z nedbalosti způsobil škodu na majetku nejen zaměstnavatele. Členové OSŽ jsou pojištěni
u Kooperativa pojišťovny, a. s.
Dle ustanovení § 263 odst. 3 zákona č. 262/
2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ZP) je stanoveno, žezaměstnavatel je povinen projednat s odborovou
organizací náhradu škody přesahující 1000,–
Kč (nikoliv pouze odborovou organizaci informovat). Zde je vhodný prostor pro uplatnění podnětů, návrhů a připomínek ze strany odborové organizace, např. při specifikaci výše škody.
Není ovšem vyloučeno, aby bylo v kolektivní
smlouvě dohodnuto, že bude zaměstnavatel s odborovou organizací projednávat každý případ
povinnosti zaměstnance k náhradě škody, bez
ohledu na výši požadované škody.
Působí-li u zaměstnavatele více odborových
organizací, projednává zaměstnavatel odpovědnost za škodu s odborovou organizací, jíž
je zaměstnanec členem. Jestli zaměstnanec
není členem odborové organizace, bude zaměstnavatel projednávat s odborovou organizací s největším počtem členů, kteří jsou u zaměstnavatele v pracovním poměru, neurčí-li
tento zaměstnanec jinak (§ 286 odst. 6 ZP).
Projednání je jednání mezi zaměstnavatelem
a zástupci zaměstnanců, výměna stanovisek
a vysvětlenís cílem dosáhnout shody. Zaměstnavatel je povinen zajistit projednání v dostatečném předstihu a vhodným způsobem, aby
zástupci zaměstnanců mohli na základě poskytnutých informací vyjádřit svá stanoviska a zaměstnavatel je mohl vzít v úvahu před uskutečněním opatření. Odborová organizace může
rovněž doporučovat stanovení skutečné škody požadované zaměstnavatelem po členovi
OSŽ, zohlednění tzv. amortizace (pravidelné
odepisování určité sumy z hodnoty zařízení, strojů, budov apod. pro jejich opotřebování). Odborové organizace mají při projednání právoobdržet na své stanoviskoodůvodněnou odpověď.
Smyslem projednání povinnosti zaměstnance k náhradě škody s odborovou organizací je
především to, aby se odborová organizace
seznámila s okolnostmi uplatnění práva zaměstnavatele na náhradu škody, přesvědčila
se o tom, jestli zaměstnavatel postupuje
v souladu se zákoníkem práce a případně
upozornila zaměstnavatele na nesprávný postup a doporučila zaměstnanci, jakým způsobem by měl jednat. Projednání by mělo směřovat
k tomu, aby zaměstnavatel ve spolupráci s odborovou organizací přijal opatření směřující k minimalizaci vzniku jiných obdobných škod u zaměstnavatele v budoucnosti. Zaměstnavatel
musí k projednání povinnosti zaměstnance
k náhradě škody s odborovou organizací přistoupit ještě předtím, než samotného zaměstnance vyzve k uznáníjeho povinnosti k náhradě škody. Opačný postup by zcela vylučoval
smysl a význam této povinnosti zaměstnavatele.

Nesplnění této povinnosti nebrání zaměstnavateli v tom, aby své právo na náhradu škody
uplatnil v soudním řízení. Podání žaloby bez
tohoto projednání ale může mít pro zaměstnavatele nepříznivé důsledky v tom, že o případných
námitkách proti uplatňované výši náhrady škody
se dozví teprve až v řízení před soudem. Tato
skutečnost může mít vliv rovněž při rozhodování
soudu o nákladech řízení i o úrocích z prodlení.
Zaměstnavatel svým jednáním, tj. neprojednáním výše náhrady škody s odborovou
organizací, může naplnit skutkovou podstatu
přestupku (správního deliktu) na úseku součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za
zaměstnance dle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen OIP). Za výše uvedené porušení zákona může být zaměstnavatel (fyzické a právnické
osoby) dle OIP sankcionován1) až do výše
200.000,– Kč.
Pro dosažení vyšší právní jistoty lze rovněž
doporučit, aby podrobnější pravidla pro jednání
o výši požadované náhrady škody stanovila kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis.
Při povinnosti zaměstnance k náhradě schodku na hodnotách svěřených k vyúčtování může
vzhledem k charakteru svěřovaných hodnot výše náhrady škody dosahovat velmi vysokých
částek, které bude zaměstnanec povinen zaměstnavateli uhradit. V těchto případech může
soud z důvodů zvláštního zřetele hodných výši
náhrady škody přiměřeně snížit. Zaměstnanec
může navrhnout soudu snížení náhrady škody
a pokusit se prokázat existenci zvlášť závažných okolností (např. se vznikem škody, s mírou zavinění, s majetkovými poměry zaměstnance a zaměstnavatele apod.), které by mohly
být důvodem k uplatnění moderačního práva.
V konkrétním případě bude záležet na skutkových okolnostech a na tom, jaký význam okolnostem při úvaze o přiměřeném snížení náhrady
škody přizná soud.
Vzniku škody, za niž by zaměstnanec odpovídal svému zaměstnavateli, lze předejít zodpovědným přístupem k plnění pracovních úkolů
a svěřenému majetku jen do určité míry. Další
možností je, nechat se pojistit za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání.
Mikuláš Hubicsák,
manager pro kolektivní vyjednávání
JUDr. Petr Večeř,
vedoucí ESO OSŽ – ústředí

1)
– § 10 odst. 1 OIP– Fyzická osoba se dopustí
přestupku na úseku součinnosti zaměstnavatele
a orgánu jednajícího za zaměstnance tím, že poruší povinnosti vůči příslušným odborovým orgánům,
radám zaměstnanců nebo zástupcům pro oblast
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyplývající
z § 62 ZP, § 277 ZP, § 279 ZP, § 280 ZP, § 287 ZP
a § 339 odst. 1 ZP;
– § 23 odst. 1 OIP – Právnická osoba se
dopustí správního deliktu na úseku součinnosti
zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance tím, že poruší povinnosti vůči příslušným
odborovým orgánům, radám zaměstnanců nebo
zástupcům pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyplývající z § 62 ZP, § 277 ZP, § 279
ZP, § 280 ZP, § 287 ZP a § 339 odst. 1 ZP.

Berounské nádraží i stanici v nedalekém
Králově Dvoře čeká rozsáhlá rekonstrukce
Beroun i Králův Dvůr se konečně dočkaly!
Obě železniční stanice čeká v brzké době rozsáhlá rekonstrukce. Kromě obnovy nástupišť
a další staniční infrastruktury počítá projekt
i s modernizací zhruba pěti kilometrů kolejí mezi oběma stanicemi. Hodnotu projektu odhaduje
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) na
více než 1,8 miliardy korun, vyplývá to z oznámení ve Věstníku veřejných zakázek.
Hlavním přínosem, kromě zkvalitnění železniční dopravy a vybudování nové moderní železniční stanice v Berouně, je i přínos této stavby ke zkrácení jízdní doby mezi Prahou a Plzní,

která by po dokončení všech staveb na tomto
úseku měla být pod jednu hodinu. Nyní běžné
soupravy 113 kilometrů dlouhou trať mezi Prahou a Plzní urazí za hodinu a třicet šest minut,
soupravy pendolino jsou pak ještě o 14 minut
rychlejší.
Zmíněný úsek u Berouna je součástí takzvaného třetího tranzitního koridoru protínajícího
Česko od německých hranic přes Plzeň, Prahu,
Pardubice a Ostravu směrem k hranicím se
Slovenskem. Rekonstrukce úseku u Berouna,
která by měla začít ve druhé polovině letošního
roku a skončit na konci roku 2018, je jedním

Pohled z vlaku na budovu žst. Králův
Dvůr, která rekonstrukci potřebuje jako sůl.

Železniční stanice Beroun (na snímku) a Králův Dvůr čeká v brzké době rozsáhlá
rekonstrukce. Kromě obnovy nástupišť a další staniční infrastruktury počítá projekt i s modernizací zhruba pěti kilometrů kolejí mezi oběma stanicemi.

z prvních projektů, které jsou hrazeny z evropského operačního programu Connecting Europe Facility (CEF), v němž je pro ČR vyhrazeno
zhruba 27 miliard korun. Po dokončení stavby
by tímto úsekem mohly vlaky projíždět 120kilometrovou rychlostí. Kromě kompletní rekonstrukce kolejí by také mělo být modernizováno
zabezpečovací zařízení tak, aby provoz vlaků
mohl být řízen z centrálního dispečerského stanoviště v Praze. Správa železnic rovněž počítá
s obnovou dlouhodobě nevyužívaných kolejí
a rekonstrukcí trolejí.
Michael Mareš

NÁZORY

Příhraniční česko-německé zamyšlení u Selbu
Při pobytu v Mariánských Lázních jsem využil
jízdenky Egronet pro cestu do česko–německého příhraničí. Projel jsem nově otevřenou a zbrusu renovovanou trať Aš (dříve Aš–Bavorské
nádraží) – Selb Plößberg – Hof, úsek Marktredwitz
– Cheb – Hof provozuje společnost Oberpfalzbahn (OPB), zatímco vložené spoje Hof –
Rehau – Selb Stadt jezdí v režii společnosti
Agilis (AG). Hovořil jsem s českým strojvedoucím společnosti OPB, jehož vlak doprovází z Chebu do Aše průvodčí ČD, a. s., zbylý úsek průvodčí
OPB.
Všechny stanice na německé straně prošly
generální rekonstrukcí, která prakticky znemožnila návrat nákladní dopravy, kolejiště byla vytrhána, ponechány byly vždy pouze krátké dopravní koleje, umožňující rychlé vykřižování
motorových vlaků. Doprava je dálkově řízena ze
stanice Rehau, kde byl výpravčí přemístěn do
nové unimobuňky– původní stavědlo bylo opuštěno a mechanická návěstidla zbořena (ještě
ležela u koleje). V Selbu–Plößbergu, kam byl
v roce 1951 unesen vlak ČSD, byla původní
výpravní budova velkým příkopem zcela odříznuta od kolejí, vlečka ke slavné porcelánce byla
zušena. V Selbu Stadt je trať ukončenašturcem,
bez možnosti objíždění, impozantní výpravní
budova je uzavřena a na prodej.
Nádraží v odbočné stanici Oberkotzau je také
prázdné. Všechny vlečky byly odpojeny a výměny vytrženy. I to je výsledek dopravní politiky EU.
Pouze rozlehlá budova v Hofu je naštěstí využívána jako knikupectví, samoobsluha a občerstvení. V Hofu naštěstí funguje kontejnerové překladiště. Zajímavostí Hofu je, že do roku 1922 (!)
zde byla v provozu tramvajová trať dlouhá 4,5
km, spojující nádraží – náměstí – hřbitov. Hřbito-

Bad Steben – konečná tratě Hof – Bad Steben. Dříve z této tratě odbočovaly ještě tři další
včetně tratě do Blankensteinu. U nádraží je prodejna nápojů i z regionálního pivovaru
Lichtenberg, ten stál na trati, kterou přetnula železná opona u Blankensteinu, jeden spolek
bojuje již léta neúspěšně o její obnovu. V Blankensteinu totiž leží obrovská dřevozpracující
továrna – argument pro obnovu zněl – nákladní vlaky Cheb – Aš – Blankenstein a dále. Chybí
jen pět kilometrů tratě jako do roku 2015 u Aše. Snímek z 27. 2. 2016 v poledne.

vem tramvaje se stala hyperinflace v Německu
po prohrané válce v roce 1918. V roce 1996 byly
v Hofu smělé návrhy tramvaj obnovit, ale k tomu
nedošlo.
Z Hofu jsem pokračoval další regionální tratí
do lázní Bad Steben. Trať je opět ukončena
jednokolejným šturcem bez možnosti objíždění,
nákladní doprava také neexistuje. Tento trend je
v celém Německu, kamiony vyhrály
na celé čáře neschopností manažerů železnice, kteří ji v roce 2000 programem MORA C podrazili na několik dekád. Na většině regionálních
tratí do roku 2000 totiž nákladní doprava byla provozována, pak však
začal ekonom počítat a místo progresivity navrhl rušit vlečky, kam chodí
málo vozů, a bylo vymalováno.
V rozhovoru s německým průvodčím společnosti Agilis jsem svoje poznatky pouze doplnil – problémy jsou
ve všech sousedních zemích identické. Dělení železnice a prodej budov
nepřinesl drahám nic dobrého, pouze rozvrat 160 let zavedeného a fungujícího systému, kdy i ulice od nádraží do center městeček byly
Šturc v Selbu Stadt, než se začala v (nejen) Německu lemovány prosperujícími obchody
hromadně likvidovat síť, pokračovala trať do Wunsiedlu a hostinci. Nyní tyto ulice vypadají
jako na periférii. Nádraží bez perso– Holenbrunnu, kde leželo nádraží přímo v centru.

Bohumím a ESA vůbec
– snad naposled
Prostřednictvím Obzoru jsem položil vedení
SŽDC dvě otázky, odpovědi na ně jsem ale
považoval za zbytečně zdlouhavé a nekonkrétní
(viz Obzor č. 5). Zeptal jsem se tedy soukromě
znovu a obdržel odpovědi nové, tentokrát sice
stručnější, ale – a o to mi šlo – naprosto konkrétní.
1. Třetí dvojice technologických počítačů?
Odpověď: „Při možné frekvenci a pravděpodobnosti, se kterou může docházet k podobným
situacím, které popisujete, je toto riziko (jen dvou
dvojic TP) pro provozovatele dráhy únosné a naopak ztrojování systému technologických počítačů finančně velmi zatěžující.“
2. Je dostatek pracovníků pro současný
stav zabezpečovacího zařízení v Bohumíně?
„Stav je takový, že vnitřním opatřením OŘ Ostrava toto bylo hned v prvních hodinách vyřešeno.
Ačkoliv je tedy situace provozně náročnější, tak
na straně provozovatele dráhy je proškolených

lidí dostatek a celá situace se obejde bez povolávání dalších posil.“
Vážení čtenáři, líbí se vám tyto dvě konkrétní
odpovědi více, než ty předchozí? Mně tedy rozhodně. A stačilo mnohem méně slov! Škoda, že
se k problému pendolin uvázlých v depu nevyjádřili další zabezpečováci, jak jsem vyzýval.
Stále si totiž myslím, že bychom měli elektromotorickému přestavníku, který mechanicky zajišťuje výměny v koncové poloze pro rychlost 80
km/h proti hrotu, více věřit. Myslím teď konkrétně
v tom „bohumínském“ případě – tedy, že by byl
po mechanické stránce zkontrolován návěstním
technikem a jen jeho elektrický kontrolní obvod
by byl bez napětí. Je to stejná logika věci, jako ta,
že obsazený kolejový obvod z důvodu lomu koleje není porucha zabezpečovacího zařízení, ale
správná činnost kolejového obvodu, který upozornil na závadu na železničním svršku.
Jiří Tieftrunk

nálu jsou jako vyhaslá sopka. Někdo namítne –
pokrok nezastavíš – já říkám a zaměstnanci
drah mi to neustále potvrzují – toto byl a je řízený
úpadek železnice, nikoli pokrok!
Martin Kubík

Pro pár minut,
které ušetří
cestující z Prahy,
přicházejí
cestující z České
Třebové o celé
hodiny
Projíždění většiny vlaků kategorie EC Praha –
Bratislava – Budapest a opačně Českou Třebovou je bohužel již realitou. Zatímco ti, kteří si tento
nesmysl prosadili, spolu s těmi, kteří myšlenku
urychlení vlaků na úkor zastavení v České Třebové podporují, jsou spokojení, většina cestujících nejen z České Třebové, kteří potřebují cestovat za Břeclav ve směru Bratislava a Budapešť,
ke spokojenosti důvod rozhodně nemá. Zvlášť
když jim vyhledávač spojení nabízí možnost jet
o hodinu dříve s čekáním v Brně nebo například
cestujícím z Ústí nad Orlicí nabídne vyhledávač
spojení cestovat nejdříve obráceným směrem
do Pardubic a pak zase zpátky, aby si Českou
Třebovou, kam mohli dojet osobním vlakem nebo rychlíkem, prohlédli z vlaku bez zastavení.
Ještě kurióznější variantu spojení nabízí vyhledávač cestujícím z Letohradska nebo Králicka,
pro které byla Česká Třebová až do 15. 12. 2015
rovněž nástupním, popř. přestupním místem do
vlaků, které tam teď projíždějí. V neděli tak mají
tito cestující nejvýhodnější spojení do Bratislavy
přes Hanušovice, Zábřeh na Moravě a Přerov,
pokud tedy nechtějí jet do Pardubic a pak zase
v části trati zpátky. Pro pár minut, které ušetří
cestující z Prahy, tak přicházejí cestující z České
Třebové o celé hodiny.
Možná by se nad tím měl někdo na ministerstvu dopravy nebo na ČD trochu víc zamyslet.
Pokud nepůjde vrátit zastavování vlaků, pak by
mělo být cestujícím z České Třebové nabídnuto
jiné vhodné spojení, které však nebude znamenat hodiny čekání na vlak (který v České Třebové nezastavuje) někde v Brně, nebo nutnost absolvovat protisměrnou jízdu do Pardubic. -MK-

Příspěvky otištěné v této rubrice se nemusejí shodovat s názorem vydavatele.

Turistické linky Ústeckého kraje

Na prahu nové turistické sezony je dobrou
zprávou (nejen) pro obyvatele Ústeckého kraje
skutečnost, že se v letošním roce budou moci
opět povozit napříč celým regionem historickými
vláčky. Na některé lokální tratě se tak vrátí o sobotách, nedělích a svátcích pravidelná drážní
doprava, objednaná Krajským úřadem Ústeckého kraje. Jedná se o koleje, na kterých chce
Ústecký kraj dlouhodobě podpořit (zatím alespoň) sezonní víkendovou dopravu. Tyto snahy
daly vzniknout Turistickým T–linkám Dopravy
Ústeckého kraje (DÚK), na kterých bude platit
rovněž běžný tarif DÚK. Od soboty 26. 3. až do
30.10. tak ožijí o víkendech a svátcích několika
páry historických vlaků malebné lokálky v našem kraji. V rámci T–linek se jedná o tyto tratě: T1 „Kamenický motoráček“ (Česká Kamenice – Kamenický Šenov); T3 „Zubrnický
motoráček“ (Ústí nad Labem-Střekov – Zubrni-

ce);T4 „Středohorský motoráček“ (Lovosice –
Most); T5 „Podřipský motoráček“ (Roudnice
nad Labem – Libochovice); T6 „Doupovský
motoráček“ (Kadaň – Podbořany/Radonice
u Kadaně)
Mimo to se bude také letos vydávat na svou
pravidelnou páteční cestu o letních prázdninách
„Lužický motoráček“ (Česká Kamenice – Liberec). Bohužel z důvodu dlouhodobé výluky
(popadané kamení na trati) byla z tohoto projektu pro letošní rok vyjmuta „Kozí dráha“ (Děčín –
Telnice – Oldřichov u Duchcova).
Jízdní řády turistických vlaků naleznou zájemci na internetu, na stránkách Ústeckého kraje, nebo dopravců (KŽC, Severočeské dráhy).
Snad není třeba čtenářům připomínat, že v okolí
všech vyjmenovaných tratí se nalézá spousta
atraktivních turistických cílů a přírodních krás.
Hodně hezkých cestovních zážitků! A. K. Kýzl

Fotografický objektiv zachytil Podřipský motoráček na pozadí památné hory Říp (455,5
m n.m.) u železniční zastávky Račiněves dne 28. 3. krátce po desáté hodině.

Motoráčky vyrazily
O prodlouženém velikonočním víkendu (25.
– 28. 3.) se vydaly prvně letos na koleje nostalgické motoráčky. Příznivci naší železnice a milovníci železniční historie tak budou mít možnost se o víkendech a státních svátcích na
některých tratích pravidelně vídat (až do 30.
10.) s těmito, dnes už kmety na kolejích.
Jen na severu Čech bude vyjíždět šest motorových vlaků. Především díky objednávce
Krajského úřadu Ústeckého kraje, který tak dal
vzniknout Turistickým T–linkám Dopravy Ústeckého kraje, ve snaze podpořit sezonní víkendovou železniční dopravu na jinak většinou
opuštěných tratích.

Přejme proto těmto motoráčkům, aby si
i v dnešní (pře)motorizované době našly své
cestující. Neboť pokud nebude zájem ze strany
veřejnosti a vláčky budou jezdit téměř prázdné,
přijde veškerá snaha o oživení některých našich lokálek vniveč. Přitom, zejména pro naše
nejmenší, může být svezení se s takovým historickým vláčkem nezapomenutelným zážitkem.
V pondělí 28. 3. jsme „monitorovali“ dopolední
jízdu Podřipského motoráčku, jedoucího
z Roudnice nad Labem (odj. 9.51 h; 13.51 h) do
Libochovic. I navzdory krásnému jarnímu počasí byl ranní vlak téměř prázdný.
A. K. Kýzl

Na parní vlak v čele s „Bulíkem“ 464.008 jsme si s fotografickou kamerou počkali
v sobotu 26. 3. u mostu přes Berounku v Černošicích–Mokropsech. Z důvodu výluky
jezdily ve směru od Prahy vlaky mezi Radotínem a Dobřichovicemi po nesprávné koleji.
odvezl poté zvláštní vlak stovky spokojených
účastníků zpět do Prahy.

Nám nezbývá, než všem organizátorům této
akce opět poděkovat.
A. K. Kýzl

zea ČD. Současně zde bude také
uspořádána výstava fotografií tohoto autora.
Návštěvníkům
muzea se rovněž
představí opravená parní mašinka
433.001 „Skaličák“,
která se po akci
vrátí domů, do Brna. Veřejnosti by
se měl o prvním
parním víkendu
také představit
opravený motorový vůz „Stříbrný
Díky šikovným rukám zdejších pracovníků se bude moci parní
šíp“, M 260.001
mašinka „Všudybylka“ 354.195 po opravě pojezdu vrátit opět brzy na
(dnes řada 825).
koleje. K radosti (nejen) malých obdivovatelů naší železnice.
Po trase Louny
– Žatec – Lužná
a zpět se vypraví dne 28. 5. parní vlak na „Dětský den v železničním muzeu“. Další
plánovanou akcí je vzpomínka na provoz motorových vlaků na „Bečovce“, a proto se dne 11.
6. vydá na „Chmelový okruh“ po trase Lužná
– Rakovník – Blatno u Jesenice – Žatec –
Lužná zvláštní historický motorový vlak.
Tradičním vrcholem muzejní sezony v Lužné jsou pravidelná červnová setkání lokomotiv
rozličných řad. Ve dnech 25. – 26. 6. se v rámci
akce „Luženská setkání 2016“ sjedou do Lužné parní mašinky. Hlavním „tahákem“ má být
účast slovenského „Albatrosa“, stroje 498.104.
Konkrétní použití hnacích vozidel na jednotlivé plánované akce naleznou zájemci včas na
internetu. O tom, co čeká návštěvníky v létě, si
povíme jindy.
Loučím se s Ing. Kaplanem a před odchodem ještě krátce nakukuji do správkárenské
haly, kde právě šikovné ruce zdejších pracovníků opravují pojezd snad nejvytíženější mašinky
tohoto muzea – „Všudybylky“ 354.195. Právě
díky jejich dovednostem se již brzy bude moci
mašinka vrátit zpět na koleje k radosti obdivovatelů naší železnice. Na závěr přejme všem
pracovníkům ŽM a DHV ČD úspěšnou muzejní
sezonu 2016.
Dne 8.3. jsme v areálu železničního muzea zastihli „v akci“ stroj T 478.1004.
A. K. Kýzl
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VÝROČÍ MĚSÍCE
Tratě a traťové úseky
DUBEN
Ústí nad Labem hl. n. – Děčín hl. n.
8. 4. 1851 – 165 let
Děčín hl. n. – Dolní Žleb – (Bad
Schandau)
8. 4. 1851 – 165 let
Jihlava – Okříšky – Znojmo
23. 4. 1871 – 145 let
Rakovník – Beroun
30. 4. 1876 – 140 let

Na ilustračním snímku zachytil fotografický objektiv dne 30. 8. 2015 pod Zámeckým
vrchem na cestě z České Kamenice do Kamenického Šenova „Kamenický motoráček“.

V sobotu 16. dubna 2016, od 10 h do 18
hodin, se v Milovicích koná Regionální den PID.
Při té příležitosti vyjedou na lince S20 Praha
Masarykovo nádraží – Milovice historické elektrické vlaky a historii budou ten den připomínat
i autobusy na lince 432 od vlaku v Milovicích
k rodinnému Parku Mirakulum, kde ten den proběhne Rodinný den s Tankodromem (mj. desítky originálních atrakcí, stovky metrů podzemních chodeb), a mezi Mirakulem a Tankodromem
bude pendlovat parní vláček. Nenechte si ujít
ukázky vojenské techniky a bitevní strategie,
živě vystoupí i kouzelník Navaro.
-mmč-

Do Drážďan tentokrát
trochu jinak

Na výzvědech v Železničním muzeu v Lužné
Jako již tradičně každý rok touto dobou,
vypravil jsem se začátkem března na „výzvědnou výpravu“ do Železničního muzea (ŽM) ČD
v Lužné u Rakovníka, abych vyzvěděl, na co se
zde mohou v letošním roce návštěvníci těšit. Po
přetrpěné jízdě v soupravě Regionova z Chomutova, která se na kdysi rychlíkové! (a částečně
dvojkolejné!) trati chovala chvílemi velice jankovitě, vystupuji o půl osmé na nádraží v Lužné a
o několik minut později si už povídám u kávy
s Ing. Františkem Kaplanem.
Prvně se letos otevře návštěvníkům brána
ŽM v sobotu 23. 4. A poté až do června bude
muzeum otevřeno o víkendech a svátcích.
V červnu, červenci a v srpnu pak bude otevřeno, mimo pondělí, denně. Oficiální zahájení
muzejní sezony v Lužné se koná o víkendu 14.
– 15. 5. „Prvním parním víkendem v ČD
muzeu“. Z Prahy Masarykova nádraží bude do
ŽM opět vypraven po oba dva dny parní vlak.
V rámci této akce bude v areálu odhalena pamětní deska Ing. Jaroslavu Kocourkovi, který
se velice zasloužil o založení Železničního mu-

Nepracujeme jen, abychom produkovali,
ale abychom dali času hodnotu.
Eugene Delacroix

Regionální den PID
v Milovicích

Na Královské Velikonoce s vůní páry
Stalo se v kraji téměř pravidlem, že každoročně zahajuje neoficiálně parní sezonu jízda
Křivoklátského expresu z Prahy ke hradu Křivoklát. I letos se vydal o víkendu 26. – 27. 3. na
„Královské Velikonoce na hradě Křivoklát“ parní expres. Tentokrát vyjížděl zvláštní vlak z Prahy Smíchova a v jeho čele se činila parní mašinka 464.008 „Bulík“, které na postrku zdatně
pomáhal „Brejlovec“ T 478.3001.
Na účastníky parní jízdy čekal opět na hradě
bohatý program, který zde probíhal již od pátku.
Letošní program na hradě je věnován především 700. výročí narození českého krále a císaře Svaté říše římské, Karla IV. (1316–1378).
Jako vždy byl velký zájem o Velikonoční jarmark se spoustou stánků a s ukázkami starých
řemesel. Ani tentokrát zde nechyběli rozliční
kejklíři, komedianti a šermíři. Historickou atmosféru dotvářely pak zvuky středověké hudby.
Účastníci parní jízdy měli, po předložení jízdenky, slevu na vstupném do hradu. A tak se jistě
žádný z malých i velkých návštěvníků na hradě
nenudil. V neděli všem přálo navíc i krásné,
slunečné jarní počasí. V odpoledních hodinách

Moudrost
pro tento den

Tentokrát zvu čtenáře Obzoru na cestu do
Po prohlídce se vrátíme tramvají do obce
Drážďan a okolí jinak, než je zvykem. Výlet je Goswig a pojedeme autobusem (po cestě uvimožno spojit s návštěvou městského muzea díme romantický zámek Moritzburg, kde se
v Ústí nad Labem, které se nachází vedle se- natáčela pohádka Tři oříšky pro Popelku) do
cesní budovy divadla. V muzeu je k vidění pou- Radeburgu, kde je konečná úzkokolejky 750
tavá výstava Tenkrát na severozápadě (do mm Radeburg –– Moritzburg – Radebeul Ost.
17..4.), pojednávající o roce 1945 v Ústí a jeho Na trati platí rodinná sleva, ale jízdenka Labe/
okolí. Jsou tam fotografie poničeného hlavního Elbe nikoli.
nádraží v Ústí a „poklad“ sudetského Němce,
V bývalé dopravní kanceláři Radeburg je
který ukrýval dům v Libouchci v Nádražní ulici zachován návěstní kozlík, hodiny a jiné drážní
(u Kozí dráhy) až do června 2015, kdy stařičký artefakty. Je možno si tam objednat dokonce
Němec jeho existenci oznámil. Výstavy se ne- i točené pivo. Upozorňuji, že v úseku Radeburg
dožil, zemřel v září 2015.
– Moritzburg jezdí pouze tři páry parních vlaků
V Ústí nad Labem nastoupíme do autobusu denně, ve zbylém useku je provoz četnější.
pozoruhodné relace Úštěk – Verneřice – Ústí –
V Radebeulu je i zajímavý železniční přeBahratal, autobus jede i přes Libouchec a skal- jezd, kdy úzkokolejka úrovňově kříží tramajoní památku Tisá. Z autobusu vystoupíme na ko- vou trať linky č. 4. V Radebeulu je i indiánské
nečné zastávce na hraničním přechodu muzeum Karla Maye. Výlet je možno pojmout
Petrovice – Bahratal, kde se nachází kamenný i jako dvoudenní – v blízkosti Drážďan hl. n.
památník připomínající předání olympijského jsou hostely.
ohně (Olympiáda Berlín 1936) v roce 1936 z ruMartin Kubík
kou československých
sportovců sportovcům německým. Dojdeme asi 1,5
km do obce Hellendorf
a pokračujeme autobusem podél zrušené tratě
(již v roce1970) Gottleuba
– Pirna.
V Pirně je možno vystoupit v centru a prohlédnout si historické město;
na náměstí je umístěna poblíž kašny jedna pravá plynová lampa. Z Pirny jedeme vlakem do Drážďan.
Zde doporučuji projet nejdelší drážďanskou tramvajovou linku č. 4, která
vede pozoruhodnými místy, přičemž poslední úsek
je veden jednokolejně do
Pohled z autobusu na zámek Moritzburg.
obce Weinböhla.

V konečné stanici Radeburg zbrojí vodu parní lokomotiva 99.1762–6, vyrobená v Berlíně
(BMAG) v roce 1933.
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