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Z aktuálních událostí
n V Praze, v sídle OSŽ, se ve středu 6. září
konalo další pravidelné zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách,
a..s. V informacích ze zásadních jednání dominovala otázka řešení jízdních výhod po roce
2017. Předseda PV Vladislav Vokoun informoval o tom, že se Ústředí OSŽ touto problematikou zabývalo předchozího dne (5. 9.) a po
dlouhé diskusi schválilo memorandum, jehož
obsahem je mimo jiné nižší navýšení ceny za
prolongaci režijních průkazek, odstranění problému požadavku na omezení použití těchto
výhod, než navrhovalo ministerstvo dopravy,
a také určité nastavení srovnatelných podmínek pro všechny zaměstnance dceřiných společností Českých drah. Návrh bude zaslán ministru dopravy a bude k němu iniciováno
společné jednání všech dotčených stran.
Po tomto krátkém úvodu se dostavil člen
představenstva ČD Ing. Miroslav Kupec, aby
členy PV informoval mimo jiné o problematice
historických vozidel a nostalgických jízd ČD.
Uvedl, že je nutno účetně oddělit náklady spojené s údržbou a provozem historických lokomotiv a vozů od ostatních nákladů Českých
drah, aby neohrožovaly konkurenceschopnost
ČD.
Závažnou otázku, která se prolínala celým
jednáním, nastolil člen PV Martin Janeček. Je
jím nedostatek zaměstnanců, především vlakových čet, ale jak doplnili další členové PV,
týká se to i opravářů a dalších profesí. Problémy s nedostatkem zaměstnanců potvrdil i další
host jednání, JUDr. Ivo Veselý, ředitel odboru
10 ČD, a. s., který v této souvislosti rovněž
připomněl, že chybou bylo, že bylo v devadesátých letech zlikvidováno železniční školství. Zároveň dodal, že na příští rok samozřejmě nepřipadá v úvahu jakékoli snižování počtu
zaměstnanců.
Člen představenstva ČD Ing. Michal Štěpán
spolu s kolegy z odboru 14 seznámili členy PV
mj. se změnami přepravních podmínek od 15.
září, a také se změnami tarifu od nového GVD.
V závěru byly projednány některé organizační záležitosti, např. výjezdní zasedání PV do
Vyššího Brodu ve dnech 20. a 21. 9, které bude
věnováno přípravě na kolektivní vyjednávání, či
jednání dne 3. 10., na něž budou přizváni všichni delegáti sjezdu, aby se podrobně seznámili
se sjezdovými materiály. Podnikový výbor dále
schválil obsazení sjezdových komisí.
n Ke svému pravidelnému zasedání se
v sídle OSŽ, v Domě Bohemika v pražských

Vysočanech sešlo 18. 9. Ústředí OSŽ. Jednání, které bylo mimo jiné věnováno přípravám
podzimního sjezdu OSŽ, moderoval předseda
OSŽ Bc. Jaroslav Pejša.
Bod Informace ze zásadních jednání byl
věnován především zaměstnaneckým jízdním
výhodám (více v samostatném článku na této
straně).
Mgr. Martin Malý, místopředseda OSŽ
a předseda Podnikového výboru OSŽ SŽDC,
doplnil informace o dění u SŽDC s tím, že po
schůzce 22. srpna na SŽDC zaslaly ČD, a. s.,
svoji představu „příspěvku SŽDC na náklady
systému zaměstnaneckého jízdného, a od
té doby se na bázi tohoto návrhu stále jedná“.
Místopředseda OSŽ a předseda NeRV Miroslav Novotný informoval o zahájení kolektivního vyjednávání u Dopravního zdravotnictví,
o probíhajícím jednání na Trillexu ČR (Vogtlandbahn GmbH) ve věci založení ZO OSŽ
a doplnil i informace o „kulatém stolu“ na téma
sociální bydlení (který proběhl téhož dne odpoledne). Jeho poslední informace se týkala jednání představenstva OSŽ, kde se řešila stížnost Pars Šumperk na NeRV. Uvedl, že Revizní
komise OSŽ kontrolou zápisu a Statutu NeRV
nezjistila žádné pochybení ze strany vedení
NeRV.
Tajemník PV OSŽ při ČD, a. s., Antonín
Leitgeb informoval o posledním jednání podnikového výboru, mimo jiné o nové reklamní kampani lákající cestující do vlaků Českých drah,
a..s., a o výjezdním zasedání PV do Vyššího
Brodu, kde bude jediným bodem programu
příprava podnikové kolektivní smlouvy.
Tajemnice PV OSŽ při ČD, a. s., Věra Nečasová informovala o jednání poradní skupiny
železniční sekce ETF pro pracovníky v opravárenství (viz článek na této straně) a informace
z jednání Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo
přednesli členové Ústředí OSŽ Petr Doležal
a Petr Kubička (více na www.osz.org).
Další část jednání byla věnována přípravám
podzimního sjezdu OSŽ. Členové Ústředí OSŽ
řešili technické připomínky a hlasovali o změnách volebního řádu a stanov (oba dokumenty
nakonec jednomyslně schválili a doporučili předložit VII. sjezdu). Stejně tak schválili personální
složení sjezdových komisí.
V závěru dopolední části se členům Ústředí
OSŽ představil kandidát KSČM do podzimních
parlamentních voleb v Olomouckém kraji – zaměstnanec Českých drah Václav Šramko(rozhovor s ním přineseme v příštím čísle). -red-

OSŽ aktivně vstoupilo
do debaty o normách ECM
pro opraváře
Na pozvání Odborového sdružení železničářů se v Praze ve dnech 11. – 13. září uskutečnilo zasedání řídícího týmu Poradní skupiny pro
opravárenství železniční sekce ETF (Evropská
federace pracovníků v dopravě – European
Transport Workers’ Federation). Tato skupina
působí jako poradní orgán železniční sekce
ETF pro oblast údržby a opravárenství. V současné době se skupina zabývá návrhem na
zavedení evropské licence pro zaměstnance
v oblasti údržby a rozšířením certifikace ECM
na kolejová vozidla určená pro osobní dopravu.
Pokud železniční sekce ETF návrhy schválí,
budou předány Evropské železniční agentuře
(ERA), která bude od roku 2019 plnit funkci
evropského bezpečnostního úřadu.
Jak uvedl v úvodu zasedání na půdě DKV
Praha v úterý 12. září předseda Podnikového
výboru OSŽ ČD Cargo, a. s., Radek Nekola,
OSŽ pozvalo zástupce řídícího týmu poradní
skupiny do Prahy, aby se seznámili s podmínkami práce u nás a prodiskutovali celou problematiku. Po úvodu vystoupili zástupci českých
zaměstnavatelů - Ing. Rostislav Novák, ředitel
odboru 12 GŘ ČD, a. s., Ing. František Kozel,
vrchní přednosta DKV Praha, Lukáš Kamarád,
specialista údržby a oprav kolejových vozidel

ČD Cargo, a. s., za Drážní úřad vystoupil Karel
Tácha, odborný rada z odboru drážních vozidel
a ECM, dále hovořil generální ředitel Dílen pro
opravy vozidel Ing. Roman Kott a Ing. Vladislava Sekerášová, která informovala o hlavním
defektoskopickém středisku Českých drah.
V diskusi dále vystoupili zahraniční hosté –
Werner Schwarzer ze Švýcarska, předseda
řídícího týmu Poradní skupiny pro opravárenství, Manfred Scholze z německého odborového svazu EVG, Manfred Jagsch, předseda centrální rady zaměstnanců a koncernové rady
rakouského odborového svazu vida při ÖBB,
norský zástupce Jomar Kvitland, Claude
Deschaep-meester z Belgie a Daniel Pfister
z Rakouska.
„Věřím, že pro vás jako tým, který se
zabývá přípravou legislativy pro opravárenství, bylo naše setkání přínosem, a věřím, že
legislativa bude férová, aby vytvořila předpoklad pro bezpečný provoz na železnici,“
řekl Radek Nekola v závěru jednání v DKV
Praha.
Zdeňka Sládková,
snímek Michael Mareš
Podrobnější informace a další snímky
najdete na www.osz.org

V nedokončených tunelech mezi Tišnovem a zastávkou Níhov se během druhé světové války vyráběly komponenty pro výrobu stíhaček
Messerschmitt; příští rok v prosinci tomu bude 65 od doby, kdy tímto tunelem projel první vlak.
Snímek Michael Mareš

Odborové centrály
kategoricky odmítají
návrh změny tarifu
l Odborové centrály zúčastněné na dnešním (pondělí 18. 9. 2017) jednání kategoricky
odmítají návrh změny tarifu zaslaný I. náměstkem minstra dopravy Ing. Tomášem Čočkem,
především pak omezení jízdních výhod na
komerční vlaky ČD, a. s.,
l Podporují systémové řešení pro roky
2018–2020 v duchu návrhu zaslaného OSŽ
ministru dopravy ČR,
l O ceně zaměstnaneckého jízdného jsou
odborové centrály připraveny jednat.

Zdroj: Společné stanovisko odborových
centrál působících na železnici

V říjnu začneme rozesílat
zálohové faktury na předplatné
Obzoru na rok 2018. Pokud
požadujete změnu v počtu
odebíraných výtisků nebo
pokud máte např. změnu
v adrese, sdělte nám to,
prosím, co nejdříve na adresu
obzor@osz.org
Děkujeme!
Redakce Obzoru

NA AKTUÁLNÍ TÉMA

„Chceme-li lidi dostat do vlaků
a autobusů, tak musíme veřejnou
dopravu nějak zatraktivnit,
například nižším DPH.“
Na aktuální téma hovoříme s VĚROU KOVÁŘOVOU,
zastupitelkou Středočeského kraje a poslankyní STAN
Ing. Věra Kovářová je bývalou místostarostkou
a starostkou (2006–2010), respektive zastupitelkou (2006–2015) středočeské obce Chýně;
zastupitelkou Středočeského kraje je už třetí
volební období (od roku 2008).
Ve středočeském Výboru pro dopravu se
především zaměřujete na zlepšení veřejné
dopravy a dopravní obslužnosti. Od loňských
krajských voleb jste předsedkyní toho Výboru. Jaké máte v této oblasti cíle?
Už od začátku svého veřejného působení se
snažím o propojení malých obcí železniční dopravou, ale je to běh na dlouhou trať, nicméně se
to částečně daří. Například boj za vybudování
vlakové zastávky v Chýni trval téměř deset let,
ale nakonec se to podařilo. Společně s dalšími
novými zastávkami v Hostivici, Rudné u Prahy
a v Jinočanech došlo k dopravnímu propojení
těchto obcí. Nejen kraj, ale i stát by měl tento
trend podporovat.
A pokud jde o nové výzvy?
Ve svém volebním letáku jsem je shrnula do
tří bodů: Na jednu jízdenku po celé republice,
Kamiony na železnici! Nižší daň na jízdné. Patříme totiž mezi státy s nejvyšší DPH u jízdného ve
veřejné dopravě – jsme zhruba na osmém místě
odzadu. Na DPH odvádíme 21 %, což je v Evropě jedna z nejvyšších částek. Chceme-li lidi dostat do vlaků a autobusů, tak musíme veřejnou
dopravu zatraktivnit, aby si uvědomili, jak výhodné je cestovat veřejnou dopravou. Takže spíš
než pivo bych do snížené sazby přesunula jízdné
ve veřejné dopravě. Nadšeného potlesku od
pivařů se teď asi nedočkám, ale pokud tenhle
nápad povede k většímu využití veřejné dopravy, na jejímž rozvoji je – myslím si – shoda, budu
opravdu spokojená.

Snímek účastníků zasedání řídícího týmu Poradní skupiny pro opravárenství železniční
sekce ETF, které se uskutečnilo v Depu kolejových vozidel Praha, jehož pracoviště si také
po besedě v depu mohli zvláště zahraniční hosté prohlédnout.

Společné stanovisko tohoto znění dne18. 9.
2017 podepsaly: Odborové sdružení železničářů, Unie železničních zaměstnanců, Federace
strojvůdců ČR, Federace vozmistrů, Federace
vlakových čet, Svaz odborářů služeb a dopravy, Odborové sdružení zaměstnanců síťových
odvětví, Demokratická unie odborářů, Aliance
drážního provozu.

Předplatné
Obzoru 2018

V rozhovoru pro Obzor v roce 2008 jste
zmínila, že vaše obec Chýně má zájem zřídit

nové vlakové zastávky, že chcete naučit lidi
jezdit do Prahy vlakem a nikoliv autem. A to
se vám podařilo!
Zastávky máme a dokonce dvě, ba co víc,
podařilo se je vybudovat tam, kde jsme je potřebovali. I když jsme obec malá, tak počet obyvatel
raketově roste. Nyní má Chýně 2500 obyvatel,
ale po mohutné výstavbě bude mít v blízké budoucnosti osm tisíc obyvatel. Zájem o naši obec
díky dopravní obslužnosti vlakem stoupl, někteří
to mají na vlak i minutu. Počet cestujících dál
roste a bude se navyšovat s rostoucí ucpaností
příjezdových komunikací. Víte, všichni nebudou
mít peníze na to, aby si koupili byt v Praze,
a proto půjdou bydlet na venkov. A ono je to pak
na těch nádražích v okolí Prahy vidět; každý
parkuje, kde se dá, ani kola už není kam dát.
Mimochodem i v Lysé nad Labem se bude stavět věž na kola! Jinými slovy: my dnes můžeme
odhadnout, kolik bude v okolí Prahy za třicet let
bydlet obyvatel, ale infrastruktura na to stále není
připravená. I České dráhy mají obavy, kdo s nimi
bude v budoucnu jezdit, ale já vám garantuji, že
lidé vlakem do Prahy jezdit budou, ostatně nic
jiného jim nezbyde. Myslím si, že kraje by se měly
více zaměřit na regionální rozvoj dopravy, protože jedině odbory regionálního rozvoje jsou schopny zjistit, kde se lidi pohybují, kam se stěhují, a jít
tomu naproti.
Když už jsme nakousli nové zastávky, můžete nějakou nově chystanou zmínit?
Uvažuje se například o nové zastávce v Říčanech. Ano, je tam sice nádraží, ale lidé z okolí
dojíždějící na toto nádraží svými auty v podstatě
okolí nádraží ucpou. Takže se uvažuje o zcela
nové zastávce někde jinde, třeba na okraji Říčan,
aby lidé neprojížděli městem a aby jejich auta
neblokovala dopravu. Nebo například v Mnichovicích se – vzhledem ke složitým geografickým
poměrům (vlaková zastávka je v kopci)- uvažuje

o nové zastávce dokonce mimo Mnichovice. Pro
cestující je zatím jednodušší zaparkovat na náměstí v Mnichovicích, nasednout do autobusu
a jet na vlak do Strančic. Uvažuje se tedy o vybudování nové zastávky na zelené louce. Obojí
jsou zatím úvahy, ale v případě Říčan už se
o tom začíná jednat. Vzhledem k dramatické
situaci v Praze, v souvislosti se zaváděním modrých zón, se svým způsobem urychlují projekty
na vybudování nových zastávek a nových parkovišť P+R.
Vaším dlouhodobým cílem je společná integrace dopravy pro Středočeský kraj a Prahu, aby prostě mohli Středočeši, Pražané
i návštěvníci obou krajů jezdit na jednu jízdenku do práce, do školy, na výlety, zkrátka
křížem krážem krajem i Prahou.
Ano, pilotním projektem je (od roku 2015)
integrace Mělnicka a Neratovicka.
(Pokračování na straně 2)

„Chceme-li lidi dostat
do vlaků a autobusů, tak
musíme veřejnou dopravu
nějak zatraktivnit,
například nižším DPH.“
(Pokračování ze str. 1)
Do konce roku 2018 mají být podle harmonogramu Středočeský kraj a Praha dopravně propojeny do jednoho systému dle zásady: „jedna
jízdenka, jeden tarif, jeden jízdní řád, jedna síť“.
Říkám, že cílem musí být cestování po celé
republice na jednu jízdenku a motivovat k tomu
musí hlavně stát. Pravda, něco to bude stát, ale
výsledek za to stojí – lidé cestují na jeden jízdní
doklad a ty linky na sebe navazují. V tom je to
pro lidi výhodnější. Ostatně od roku 2019 se
budou muset soutěžit noví dopravci a my musíme vědět, co budeme soutěžit.
A co hodláte podniknout, pokud jde o využití železnice pro nákladní dopravu?
Kamionů je na silnicích víc než dost a odklonění tranzitní dopravy na koleje je příslibem pro
zklidnění dopravy zejména v malých obcích
a městech, Středočeský kraj nevyjímaje. Na
silnice nižších tříd a kategorií totiž kamiony až
na výjimky nepatří, o tom víme ve středních
Čechách své. Stát zkrátka musí podniknout vše
pro to, aby se nákladní doprava co nejdříve
přesunula na koleje.
Když vás tak poslouchám, tak to vypadá,
že železnici fandíte.
Každé ráno v autě poslouchám rádio a slyším, jak jsou v okolí Prahy zacpané dálnice
a silnice, jak kamiony blokují dopravu, a přitom
mi někdo, kdo byl v Japonsku, říkal, že tam
nevidíte na dálnici kamion, všechno jede po
železnici. Přitom máme v ČR stále vlečky napojené na železniční síť, takže by se to realizovat
určitě dalo a podařilo by se dostat kamiony na
železnici. Jenže tomu musíme uzpůsobit infrastrukturu. Kdybychom to dokázali hned teď, tak
zablokujeme příměstskou dopravu – chybějí
nám vysokorychlostní tratě. Teď jsem slyšela
premiéra s ministrem dopravy, jak o tom mluví
a jak na to myslí, ale jde to pomalu. Pražského
okruhu kolem Prahy se už možná nedožiji, ale
ty tratě by se vybudovat určitě daly. Dokonce mi
jeden z odborníků říkal, že v devadesátých letech se při výstavbě nové fabriky nebo průmyslové zóny uvažovalo, že tam povinně bude
vybudována vlečka. A to si myslím, že by se

Mají podle vás České dráhy i po skončení
platnosti Memoranda z roku 2009 ve Středočeském kraji šanci?
Určitě mají, ale je to strategický dopravce,
nikomu neuškodí, když má konkurenci. To se
ukázalo u těch nových zastávek, když Veolia
udělala propagační jízdu, hned se toho České
dráhy a SŽDC chytily a hned se to rozjelo.
Konkurence jim svědčí.
Připomenu, že v roce 2012 jste organizovala petici proti rušení autobusových spojů,
tzv. Rathův Škrtobus.
Ano. Když tehdejší hejtman David Rath škrtl
asi 180 milionů na autobusovou dopravu a následně se rušily autobusové spoje, dopravu to
strašně poškodilo. Musím říct, že tehdy jsem se
o dopravu začala více zajímat – jako starostka
jsem se musela zabývat tím, jak budeme lidi
přepravovat, a vlastně jsem se s tím tématem
blíže seznámila. Byla to tehdy velká škoda.
A pak to nešťastné žákovské jízdné! Nic bych
nenamítala, kdyby se to dávalo sociálně slabým a kdyby to platilo plošně a nebylo to diskriminační – žákovské jízdné ale mohli využít jen
ti, kteří dojížděli do škol v rámci kraje. Ti, kteří
jezdili do školy v Praze nebo do jiného kraje, na
žákovské jízdné nedosáhli, což bylo špatně,
prostě diskriminační.
A tehdy jste začala pracovat na koncepci
vlakových zastávek.
Ano, ale trvalo deset let, než se je podařilo
vybudovat.
Jste bývalá vrcholová sportovkyně v basketbalu, dorostenecká mistryně republiky,
takže bojovnost máte v krvi?
Basketbal jsem hrála odmalička, od sedmi
let. Myslím si, že sport, zvlášť ten kolektivní, je
určitě dobrou průpravou pro práci politika –
musíte používat hlavu, spolupracovat v týmu,
ale zároveň se musíte individuálně prosadit.
Michael Mareš

Pavel Antolič:
„Byl jsem po létech asi
prvním strojvedoucím,
kterého ČD Cargo přijímalo.“

vě) i děda (vlakvedoucí) dělali na dráze. I já
jsem chtěl jít dělat na dráhu strojvedoucího,
jenže v té době (2004) dráhy propouštěly.“
Šest let Pavel Antolič pracoval v soukromém
sektoru, sedm let pracuje ve společnosti ČD
Cargo, takže může porovnávat. „Je to hodně
jiné, protože u soukromníka se všechno dělá
na koleně, což se o dráze říct nedá. Tady to
vybavení je přece jenom jiné. Hlavně člověk
ví, co od toho může očekávat. U soukromníka
ta práce není vždy oceněná jako na dráze, kde
mi přijde, že se k lidem chovají lépe než soukromníci.“ Pavel Antolič určitě ví, o čem mluví,
sám si tím prošel. „Soukromník neplnil, co
slíbil, tak jsem se začal poohlížet jinde,“ vypráví. „Mým koníčkem jsou aktivní zálohy při
Armádě ČR a jeden kamarád ze záloh mi dal
tip na ústecké SOKV. A tak jsem se vlastně
stal strojvedoucím. V té době jsem byl asi
vůbec první strojvedoucí, kterého Cargo přijímalo,“ dodává s úsměvem.„To už byla doba,
kdy začala být po strojvedoucích poptávka.

l DRÁŽNÍ záchranáři chystají obměnu

těžké techniky za 280 milionů korun. Za tyto
peníze plánují zakoupit například cisternové
automobilové stříkačky, vyprošťovací vozidla,
jeřáby nebo automobil s kontejnerem na odvoz
nebezpečného odpadu. Pro drážní záchranáře
jde o dosud největší obměnu zastaralé požární
a záchranné techniky a poprvé na nákup vybavení přispějí fondy Evropské unie. K tomu, aby
mohla být nahrazena veškerá stará technika,
musela by do obnovy parku být investována
dvojnásobná částka, uvedl mluvčí Správy
železniční dopravní cesty Jakub Ptačinský.

zařídit dalo. To je ostatně i můj dlouhodobý cíl.
Někdo s tím musí začít, někdo na to musí tlačit.

PŘEDSTAVUJEME

Pavel Antolič pracuje na dráze teprve sedm
let, zkušeností ale má na rozdávání. Od roku
2010 pracuje v SOKV Ústí nad Labem jako
strojvedoucí a stejně tak dlouho je členem OSŽ.
„Jsem vyučený nástrojář, dodělal jsem si
nástavbu s maturitou,“ začíná Pavel Antolič
své curriculum vitae. „Předtím jsem řadu let
pracoval u soukromníků, většinou jako nástrojař, soustružník, programátor CNC strojů,
nebo na výstupní kontrole.“ K dráze se dostal
vlastně náhodou, i když ne tak docela. „Celá
moje rodina jsou nádražáci, pradědeček (před
2. světovou válkou sloužil jako závorář ve Šlukno-

VŠIMLI JSME SI

Tak trochu se mi tím splnil můj sen.“
Nyní v SOKV Ústí nad Labem jezdí na všem,
co co má kola: od Adély (799) přes Špagety (731)
a Brejlovce (753.7) až po moderní Vectrony (193).
„V SOKV je málo lokomotiv, se kterými nejezdím.“ Pavel Antolič dělá v depu vystřídače.„To
znamená, že vypravuji lokomotivy, přepravuji je po opravách, dělám zkušební jízdy, a když
scházejí strojvedoucí, tak jsem schopen převážet i různé vlaky. Většinou se pohybuji od
Mostu po Hněvice.“
V OSŽ je (řadovým členem) od roku 2010,
kdy nastoupil do SOKV v Ústí nad Labem, v březnu letošního roku byl zvolen do ZV OSŽ v SOKV
Ústí nad Labem a hned následně v květnu na
Podnikové konferenci v Praze do Podnikového
výboru OSŽ ČD Cargo.„Přímo raketový vstup
mezi funkcionáře OSŽ, až mě to překvapilo,“
směje se. „V OSŽ je poměrně málo strojvedoucích, kteří by tuto problematiku řešili.
Víceméně jsou tam spíše správkaři, takže můj
cíl je jasný: chci, aby strojvedoucí měli v OSŽ
své zástupce.“ Jak dodává, výš už nepomýšlí,
má úctu a respekt k těm, kteří OSŽ vedou.„Každopádně je to velká zodpovědnost, protože
vyjednat pro tolik lidí solidní podmínky, je
velmi těžký úkol.“Jako člen PV OSŽ ČD Cargo
nabízí kolegům pomoc. „Problémů je pořád
poměrně hodně, jeden z nejvíce citelných,
aspoň já to tak cítím, je vztah dílen ke strojvedoucím a naopak. Dílna občas nechápe, co
potřebují strojvedoucí, a strojvedoucí zase
nechápou, proč jim dílna nemůže pomoci.
Tak vznikají zbytečné třenice,“ říká s tím, že
dřív lidé měli k sobě blíž, setkávali se, a o problémech spolu více diskutovali. „Například aktuálně řešíme umístění držáku na tablety na stanovišti pro strojvedoucí; dílna držák
namontuje tam, kde má schválené místo (od
strojvedoucích z FS),jenže například kvůli výšce dalších zařízení(každá lokomotiva je trochu
jiná)je nakonec držák tak vysoko, že už tablet
nejde zastrčit do držáku, ale na dílně to nezjistí, protože nemají k dispozici tablet pro
vyzkoušení.“
Až budete 6. října 2017 v rámci oslav Deseti
let existence společnosti ČD Cargo procházet
areálem SOKV, stoprocentně na Pavla Antoliče
narazíte. „Určitě tam někde, pokud zrovna
nebudu na zasedání podnikového výboru,
budu. Bude se rozhodně na co dívat. Od
každé řady, kterou ČD Cargo má, tam bude
zástupce, od parních lokomotiv (Štokr, Šlechtična),přes dieselové až po elektriky – Vectrony. Protokolární vlak bude tažen Vectronem
a Vectron bude i na výstavě,“ dodává závěrem.
Michael Mareš

Město Jesenice leží na trase železniční trati z Rakovníka do Bečova, uvedené do provozu
v letech 1897 až 1898. Se svými 104 kilometry se tato trať stala nejdelší lokální tratí
v Rakousku–Uhersku. Největší měrou se o její vybudování zasloužil tehdejší starosta
Jesenice Franz Fassl. Svým životním dílem tak odčinil kardinální selhání svých předchůdců
v čele města, kteří před ním železnici odmítli.

NAVŠTÍVILI JSME

Jesenice
Malebné nádražíčko na okraji města Jesenice leží mezi dvěma rybníky a doslova láká
k jízdě vlakem. Však také zdejší oblast patří k
vyhledávaným turistickým cílům.„Hlavně, aby
to vydrželo,“směje se výpravčí Václav Řehoř,
který v Jesenici a na okolních nádražích slouží
od roku 1985. Díky tomu pamatuje doby, kdy na
nádraží v Jesenici chodil čerpat sílu a náměty
zdejší patriot, kronikář, učitel a modelář Vladimír Zuska (starší).„Bylo mu hodně přes devadesát let, když zemřel.“
Vladimír Zuska je autorem mnoha knížek
a brožur o železnici, namátkou zmiňme publikaci Osobní vozy Buštěhradské dráhy (monografii vydanou v roce 2001), či brožurku k výročí tratě Rakovník – Bečov nad Teplou včetně
odbočné větve Protivec – Bochov z roku 1997,
která se věnuje historii této tratě, zejména vozidlům a grafikonu na této trati.
Připomeňme, že provoz na trati Rakovník –
(Jesenice) – Blatno u Jesenice – Žlutice byl
zahájen před 120 lety – 27. 6. 1897. Od té doby
se ale mnohé změnilo. Například na trati Plzeň
– Žatec funguje od 1. 6. 2006 dálkové řízení
provozu.„Z Jesenice nabízíme Rakovník a na
druhou stranu Blatno u Jesenice. V Blatnu
u Jesenice jsou pak dva výpravčí: jeden
dělá dirigenta na ´Bečovce´ (Blatno u Jesenice – Bečov nad Teplou)a druhý řídí provoz na
trati Plzeň – Žatec, kde je dálkovina,“popisuje Václav Řehoř řízení provozu na tratích v okolí
Jesenice s tím, že mezi Jesenicí a Blatnem
u Jesenice je provoz řízen podle předpisu D1.
Jinak je na celé trati z Rakovníka do Jesenice,
respektive z Blatna u Jesenic do Bečova nad

Teplou, „détrojka“. Kromě Jesenice se vlaky
křižují ještě v dopravnách Senomaty a Pšovlky
(respektive v Chyši a Lubenci na úseku Blatno
u Jesenice – Bečov nad Teplou). „V Senomatech a Pšovlkách jsou výhybky na klíče, výhybky přehazuje průvodčí, fíra se hlásí do
Jesenice,“ dodává Václav Řehoř.
Na trati Rakovník – Bečov nad Teplou už
řadu let jezdí motorové vozy řady 810, ale
občas sem zajede i Regionova. „Máme tady
v Jesenici zvláštní školu, kterou navštěvují
i tělesně postižené děti, takže kvitují, že tady
jezdí Regionova,“ říká Václav Řehoř s poznámkou, že vlakem tady lidé jezdí víc než
autobusem. „Autobusy tady jezdí dost hloupě, lidé se ani mnohdy z práce domů nedostanou. Takže vlakem jezdí lidí dost, občas
musí být za 810 připojen i vlek, zejména přes
léto. Tady v okolí je hodně dětských táborů
– na druhé straně řeky jsou tři kempy. Je
tady rekreační oblast, takže lze říct, že přes
prázdniny tady vyroste ještě jedna Jesenice. Dřív sem jezdili i Holanďané a Němci, ale
ti teď jezdit přestali,“ uzavírá.
Výpravčí Václav Řehoř je členem amatérské
skupiny historického šermu Drahšperk (členové skupiny se scházejí v Drahouši, odtud její
název), kteři pocházejí z okolí Jesenice a které
spojuje láska k historii (středověku) a šermířskému umění, vedoucím skupiny je právě Václav
Řehoř, řečený Šakal. Vidět jej „v akci“ můžete
například v rámci Mikulášských jízd na hradě
Hartenberg u Sokolova, kde skupina Drahšperk
vystoupí letos v prosinci.
Michael Mareš

l OD ROKU 2007 se vždy v květnu ve

Vilémovicích koná Poutní slavnost, mimo jiné
jako připomínka otevření zdejší vlakové zastávky. Ta byla otevřena v květnu roku 1907. Když
byla před lety zbourána stará čekárna, objevily
dělníci v podloží objektu skryté, sto let staré
zásoby Vilémovického ležáku, a pak že se zázraky nedějí! Už v roce 1925 řídící učitel a správce školy ve Vilémovicích Josef Děkanovský
s dětmi u zastávky zasadil čtyři lípy, tři z nich
jsou zde dodnes, čtvrtá byla před lety pro svůj
malý vzrůst odstraněna.

l V ČERVENCI probíhaly rozsáhlé stavební práce na trati SŽDC 225 Veselí nad Lužnicí
– Jihlava, díky čemuž tu byla zavedena náhradní
autobusová doprava. Opravovaly se zde některé přejezdy, výhybky, trakční vedení. Na některých místech se dosypával štěrk, měnily kolejnice a pražce, přičemž se místy podbíjelo.
V neposlední řadě též probíhaly opravné práce
na viaduktu přes řeku Jihlavu v Jihlavě, na snímku Tomáše Martínka.

l PĚTADVACET českých měst se
letos připojilo k Evropskému týdnu mobility, který začal v sobotu 16. 9. 2017. Tématem letošního ročníku byla sdílená a inteligentní mobilita.
Součástí kampaně za šetrnější dopravu byl
mimo jiné i sobotní (16. 9.) Den otevřených
dveří v pražském dopravním podniku či mezinárodní Den bez aut, který v pátek 22. září
Evropský týden mobility uzavřel.

l HISTORICKÝM motorovým vlakem

První slavnostní vlak, v němž společně s dalšími účastníky premiérové jízdy cestovali
i rakousko–uherský ministr železnic Emil von Guttenberg a místodržitel Království českého hrabě Karl Maria Coudenhove, přijel do Jesenice 26. června 1897 přesně v 9.44.h dopoledne a byl uvítán nadšeným jásotem. Obyvatelé a turisté železnici v Jesenici využívají již
120 let.

Českých drah se můžete vydat ve čtvrtek 28. 9.
2017 naposledy z Břeclavi do Lednice. Nabízí
se tak poslední možnost ještě letos navštívit
Lednicko–valtický areál historickým motorovým
vozem. Jízdenka (jednosměrná 30 Kč, zpáteční 45 Kč) vás navíc opravňuje ke slevě na
vstupném do zámku a domuzea na Zámeckém
náměstí. Pokud se nestane nic mimořádného,
měl by na čtyřech párech vlaků být nasazen
„Hurvínek“ M 131.1463 (801.463–1) s historickým přípojným vozem. Odjezdy vlaků z Břeclavi
v 9.10, 11.10, 13.10 a 15.10 h. Prodej jízdenek
ve všech pokladnách Českých drah nebo přímo
ve vlaku.

ZE SVĚTA

Belgie zostřuje
bezpečnostní opatření
na důležitých nádražích
Belgické úřady zostřily koncem letošního srpna bezpečnostní opatření na obranu před možnými teroristickými útoky na třech důležitých
nádražích. Jak informoval ministr vnitra Jan
Jambon, během srpna bylo zkontrolováno přinejmenším 17 000 cestujících a 22 000 zavazadel
s cílem zjistit, zda případně neobsahují zbraně
a výbušniny, uvedl německý deník Handels-blatt
a týdeník WirtschaftsWoche. Na nádražích
Brüssel–Midi, Antwerpen–Centraal a Lüttich–
Guillemins bylo v srpnu podrobeno těmto kontrolám celkem 340 expresních vlaků. Pro zostřené
kontroly byly na přístupových místech ke kolejím,
kudy projíždějí vysoko rychlostní vlaky, nasazeny bezpečnostní hlídky a skenery zavazadel.
Od poloviny července letošního roku jsou
těmto elektronickým prohlídkám podrobováni náhodně vybraní cestující. Obzvláště super expresní spoje, jako Thalys, jsou považovány za
možné cíle radikálních islamistů. Již v srpnu
2015 došlo k jednomu útoku na vlak, který jel
z Bruselu do Paříže. Tehdejší teroristický útok
však naštěstí skončil nezdarem, neboť pasažéři
dokázali ozbrojeného Marokánce sami přemoci.
TGV Thalys, které jezdí rychlostí až 300 kilometrů za hodinu především mezi Paříží, Bruselem,
Amsterdamem a Kolínem nad Rýnem, provozuje od roku 1987 společnost Thalys International
se sídlem v Bruselu.
Jan Hála

Nový expres TGV
Atlantique zkracuje
výrazně cestování
na západ
TGV Atlantique je nový expres francouzské
železniční společnosti SNCF, který uvedla do
provozu 2. července a který umožňuje mnohem
kratší spojení se západní a jihozápadní částí
Francie. Jak informoval 2. července francouzský
deník Le Figaro, trasu z Paříže do Remeše urazí
od nynějška nový TGV za 1,25 h, o 39 minut
rychleji a do Bordeaux za 2,04 h – o 1,07 h dříve.
Práce na výstavbě nové trasy trvaly pět let,
upozornil belgický list Le Soir.
Jan Hála

Rakousko investuje
nejvíce do železnice
Rakousko investuje do železniční infrastruktury nejvíce ze všech členských států Evropské
unie. Je to částka 198 eur „na hlavu“. Druhé je
Švédsko se 170 eur na hlavu a třetí Velké Británie se151 eur na hlavu. V celkové částce se
jedná o 2 mld. eur, které ročně v Rakousku do
železnice investují. Za investice do železnice
v Rakousku odpovídá ÖBB Infrastruktur AG.
Údaje zjistila německá Allianz pro Schiene. V Rakousku tak 60 % infrastrukturních investic směřuje
do železniční infrastruktury, přičemž 34 % jsou
investice do silnic. V Německu je to 47 %.
V Evropě nejvíce investic do železniční

infrastruktury dává Švýcarsko (které není zemí
EU) a to 378 eur „na hlavu“.
Z Transportweb, 14. 8. 2017, zprac. -sh-

SNCF investují do dcery
Francouzské státní železnice (SNCF) chtějí
do své dceřiné dopravní a logistické společnosti
Geodis investovat tak, aby zvýšila svůj podíl na
mezinárodním poli. Zároveň jiné dceřiné společnosti prodává, příp. snižuje v nich svůj podíl.
V únoru minulého roku byla otevřena pro kapitál společnost Akiem. V dubnu t. r. se SNCF
rozloučily s dceřinou společností zaměřenou na
přepravu osobních automobilů – STVA. Jako
další je na řadě pronajímatel speciálních železničních vozůErmewa, jaksdělil pařížskýlistLes
Echos.Ermewa pronajímá v průměru ročně cca
45 000 vozů a cca 25 000 cisternových kontejnerů. Hodnota podniku by se mohla pohybovat
kolem 2 miliard eur. SNCF zatím neví, zda si
podrží 50% podíl ve společnosti, nebo se rozhodne pro menšinový podíl. Důvodem k částečnému prodeji je to, že SNCF, která má dluh 8 mld.
eur, není schopna nést náklady na modernizaci
parku vozů Ermewa. Geodis je doposud znám
jako dopravce, ale v současnosti vydělává především za služby skladování a logistické. Přestože má obrat 8 mld. eur, chce dosáhnout jeho
zdvojnásobení a dostat tak Geodis mezi pět
největších světových podniků v této oblasti. Proto jsou předvídány nákupy v USA, Číně, jakož
i v Německu a Španělsku.
Z Transportweb, 5. 7. 2017, zpracoval –sh–

Psali jsme před 25 lety
Obzor č. 37 – 21. 9. 1992
Článek s nepřehlédnutelným titulkem„Vyřeší čistka situaci na železnici?“ informuje o konferenci pracovníků ČSD – členů ODS a sympatizujících, kteří se sešli 12. 9. 1992 v Pardubicích.
Na programu byly dva hlavní body – organizace
železnice po ukončení federace a odstranění
vlivu KSČM a zastánců bývalých pořádků. Jeden řečníků, Ing. Zenkl, informoval o tom, že se
již začalo jednat o dělení majetku ČSD (přitom
o rozdělení federace v té době ještě nebylo rozhodnuto). Dále se zde diskutovalo o budoucím
organizačním uspořádání ČSD. Výsledkem jednání bylo rozhodnutí, že ODS při ČSD bude
usilovat o vytvoření výboru pro dopravu v České
národní radě a profesního výboru pro dopravu.
Ze stran vládní koalice měla být vytvořena skupina, která provede analýzu personální situace
v ČSD a připraví okruh vhodných pracovníků
pro řídící funkce. Metody navrhované na jednání
nebezpečně připomínaly stranické kádrování,
což bylo také v článku ostře kritizováno.
Na první straně jsou uveřejněny dopisy prezidentů Federace strojvůdců(FS)a předsedy OSŽ,
svědčící o stále velmi napjatém vztahu těchto
organizací. FS totiž podmiňovala účast na kolektivním vyjednávání majetkoprávním vyrovnáním
mezi odborovými svazy na železnici.
Na druhé straně tohoto čísla najdeme shrnutí
názorů odborářů na budoucí státoprávní uspořádání, vyplývající z výsledků zkoumání institutu
pro výzkum veřejného mínění, který zadala Československá konfederace odborových svazů.
Co se týká dělení republiky, převažující názor
dotázaných odborářů byl, že nejlepší by bylo
zachovat federaci. Značná část občanů totiž
považovala společný stát za významnou hodno-

tu a byla pro další jednání, aby se společný stát
zachoval. 75 % respondentů z ČR a 65 % ze SR
odpovědělo, že by jim bylo líto, kdyby se Československo rozpadlo, ovšem dvě třetiny odborářů
v ČR i SR soudily, že je lépe stát rozdělit, než
pokračovat ve sporech.

Obzor č. 38 – 28. 9. 1992
V rubrice„Co se děje v ústředí“ byla mimo
jiné otevřena otázka jízdních výhod pro zaměstnance privatizovaných organizací. K této záležitosti probíhala jednání s Ústředním ředitelstvím ČSD. OSŽ předložilo vlastní alternativní
řešení režijních výhod u těchto organizací, to se
však týkalo pouze roku 1993, protože, jak se
zde uvádí, činnost těchto organizací může dostat v dalším období zcela jiný charakter.„Může totiž dojít k úplné ztrátě návaznosti pracovních činností na ČSD, kdy bude třeba
provádět další korekce,“ uvádí se v textu.
V článku „Z jednání federální sekce OSŽ
odvětví 24“ (elektro), které se konalo 14. 9.
v Olomouci, se mj. popisují problémy s naplňováním garantovaného 15% mzdového nárůstu.
V rubrice názorů čtenářů najdeme výzvu k vedení OSŽ, aby více pracovalo v terénu. Podle
autora dochází k odtržení základních organizací od ústředí a OROS (oblastní rada odvětvových sekcí) se mu jeví jako zbytečný mezičlánek, neplnící svou funkci. Kritiky nebyli ušetřeni
ani odvětvoví tajemníci, kteří se podle autora
vyhýbají spolupráci se základními organizacemi. „Více práce v terénu a ne stále větší prohlubující se izolace reprezentace ústředí OSŽ
je nutností k zachování funkčnosti a smysluplnosti odborů,“ uvádí se v článku.
Zdeňka Sládková

ODDĚLENÍ BOZP OSŽ-Ú UPOZORŇUJE

Zaměstnavatel a odborová kontrola
nad stavem BOZP
V České republice mají odborové organizace
zákonné právo provádět u zaměstnavatelů
kontroly nad stavem bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci (BOZP). Občas se vyskytují
různé názory a pochybnosti na straně zaměstnavatele, zda jsou odbory povinny tuto kontrolu
zaměstnavateli nahlásit dopředu, nebo zda tato
kontrola může proběhnout pouze na základě
souhlasu zaměstnavatele, nebo dokonce se občas vyskytuje i tvrzení, že odbory nemají vůbec
právo u zaměstnavatelů vykonávat kontroly nad
stavem BOZP.
Tato tvrzení se samozřejmě nezakládají na
pravdě a nejsou ani v souladu s platnými právními předpisy. Naopak, kontroly nad stavem BOZP
mohou odborové organizace provádět podle svého uvážení a rozhodnutí. Při provádění těchto
kontrol nejsou odbory vázány žádnými pokyny
nebo rozhodnutími zaměstnavatelů. Pouze je
nutno se řídit platnými právními předpisy, případně svými interními předpisy a pokyny a kontrola
by měla být v souladu s dobrými mravy. Zaměstnavatel nemůže výkonu tohoto odborového práva bránit. Pokud by tomu tak bylo a zaměstnavatel by odborovou kontrolu neumožnil, s největší
pravděpodobností by se pak jednalo ze strany
zaměstnavatele o spáchání správního deliktu
podle zákona o inspekci práce (zákon č. 251/
2005 Sb., § 30 odst. 1 písm. v). Za tento delikt pak
hrozí zaměstnavateli sankce až do výše 300 000
Kč. Odborové právo vykonávat tuto kontrolu
vychází např. i z Listiny práv a svobod(Usnesení č. 2/1993 Sb.), jako součásti ústavního pořádku ČR, kde je v čl. 28 mj. zakotveno právo

zaměstnanců na uspokojivé pracovní podmínky,
které je takto realizováno prostřednictvím odborové organizace. Dalším významným východiskem, ze kterého vyplývá odborům toto právo, je
i nález Ústavního soudu (č. 116/2008), ve kterém bylo stanoveno, že kontrolu dodržování
bezpečnostních předpisů a pravidel lze považovat za součást obhajoby hospodářských a sociálních zájmů zaměstnanců, což je hlavním úkolem odborových organizací. V oblasti BOZP, která
se bezprostředně dotýká života a zdraví zaměstnanců, by měli mít zaměstnanci (a tedy i organizace vystupující jejich jménem) možnost upozornit zaměstnavatele na existující nedostatky,
a to i na základě vlastních poznatků a způsobem
co nejrychlejším. Ustanovení § 322 odst. 1 zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.) lze chápat
i jako realizaci základního práva zaměstnanců
na uspokojivé pracovní podmínky ve smyslu čl.
28 Listiny. V zákoníku práce (§ 322 odst. 1) je toto
právo pro odborové organizace jasně a striktně
vymezeno. Na základě tohoto ustanovení mají
odborové organizace dánu pravomoc vykonávat
kontrolu nad stavem BOZP u zaměstnavatelů.
Zaměstnavatelé jsou povinni odborovým organizacím zajistit možnost prověřování toho, jak
zaměstnavatelé plní své povinnosti v péči
o BOZP a zda soustavně vytvářejí podmínky pro
bezpečnou a zdraví neohrožující práci, dále musí zajistit možnost pravidelně prověřovat pracoviště a zařízení zaměstnavatelů a kontrolovat
hospodaření zaměstnavatele s OOPP, dále je
zaměstnavatel povinen zajistit možnost prověření, jak řádně vyšetřuje pracovní úrazy, zajistit

možnost účastnit se zjišťování příčin pracovních
úrazů a nemocí z povolání, případně je objasňovat, a povinnost umožnit zúčastňovat se jednání
o otázkách BOZP.
V rámci Odborového sdružení železničářů
provádějí kontroly nad stavem BOZP u zaměstnavatelů především svazoví inspektoři (oddělení
BOZP OSŽ-Ú). Ministerstvo práce a sociálních
věcí ČR uzavírá každým rokem s Odborovým
sdružením železničářů smlouvu, týkající se provádění kontrolní činnosti na úseku BOZP prostřednictvím svazových inspektorů a na tuto činnost poskytuje finanční prostředky ze státního
rozpočtu v dohodnuté výši. Tím vydává své zmocnění pro provádění kontrol nad stavem BOZP.
Odbory tedy na úseku BOZP pomáhají státu
provádět kontroly na úseku BOZP u zaměstnavatelů.
Dalším významným stanoviskem k odborovým kontrolám je i usnesení Nejvyššího správního soudu (ze dne 11. 11. 2010, sp. zn. Konf 5/
2010). Důležitý je mj. závěr tohoto soudu, že
odborové organizace (např. svazoví inspektoři) mohou provádět kontrolu nad stavem
BOZP u jakéhokoliv zaměstnavatele, na kterého dopadá zákoník práce, aniž by u zaměstnavatele podniková odborová organizace působila. Tzn., že tyto kontroly lze provádět i u těch
zaměstnavatelů, u kterých vůbec odborová organizace nepůsobí. Postačuje, že se tento zaměstnavatel ve svých právních vztazích řídí zákoníkem práce.
JUDr. Petr Kožmín,
vedoucí oddělení BOZP OSŽ-Ú

PŘEČETLI JSME ZA VÁS

NÁZORY

Železniční trať na prodej

Reakce na článek Švestková dráha,
aneb mají zde vlaky ještě šanci?

Správa železniční dopravní cesty nabízí k prodeji železniční trať, spojující Moravské Budějovice a Jemnici. Pokud by se našel seriózní zájemce, musel by státu nabídnout minimálně 94,7
milionů korun, v případě více zájemců bude rozhodovat výše nabídky. Podle pravidel, která
schválila vláda v roce 2012, se musí nový nabyvatel zavázat, že bude dráhu provozovat po dobu
minimálně pěti let. Stejná pravidla také určují, že

musí být regionální trať nejprve nabídnuta k prodeji, než může být přistoupeno k jednání o bezúplatných převodech na obce. Nabídky k prodeji
mohou být vícekolové. Případní zájemci mohou
nabídky podat do 29. září. Teprve pak bude
jasné, nakolik bude SŽDC ochotna slevit, pokud
se trať, na které pravidelná osobní doprava nejezdí už sedm let, neprodá.
Z Horáckých novin, 15. 9. 2017

PRÁVNÍ PORADNA

Dohody o pracích konaných
mimo pracovní poměr (1/3)
Zákoník práce předpokládá, že zaměstnavatel má zajišťovat plnění svých úkolů především
prostřednictvím zaměstnanců v pracovním poměru, ale nikoli tímto jediným způsobem. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (§
74 – 77 ZP), kterými jsou dohoda o provedení
práce a dohoda o pracovní činnosti, by měly být
spíše výjimečnými pracovněprávními vztahy, které vykazují znaky závislé práce (§ 2 a § 3 ZP),
jejímž jedním ze znaků je osobní výkon práce.
Nelze tedy, aby zaměstnanci, provádějícímu výkon práce na základě těchto dohod, pomáhali
rodinní příslušníci uvedení v dohodě. Uvedené
dohody jsou charakteristické svojí zvláštní právní úpravou a v praxi jsou oblíbenými doplňkovými formami pracovněprávního vztahu.
V případě dohod není povinná vstupní lékařská prohlídka s výjimkou případů, kdy má být
osoba ucházející se o zaměstnání zařazena
k práci, která je prací rizikovou, nebo je součástí
této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky
zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními
předpisy. Zaměstnavatel může vstupní lékařskou prohlídku vyžadovat, pokud má pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby ucházející
se o práci, která není prací rizikovou.
Při praktickém použití dohod se vychází z předpokladu existence potřeby výkonu pracovních
úkolů menšího rozsahu ze strany zaměstnavatele nebo omezených možností zaměstnance, dále se využijí například tam, kde by bylo zajišťování pracovních činností zaměstnanci v řádném
pracovním poměru neúčelné a nehospodárné,
při plnění jednorázového, ojedinělého úkolu anebo při brigádnické činnosti. V případě dohod není
zaměstnavatel povinen rozvrhnout pracovní dobu, na rozdíl od pracovního poměru, ve kterém
má zaměstnanec právo na přidělování práce
v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby, případně sjednané kratší pracovní doby, ale i na
rozvržení pracovní doby před zahájením práce.
O dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr lze hovořit jako o jiné, jednodušší
formě závislé práce, na kterou se vztahuje právní
úprava pro výkon práce v pracovním poměru
s následujícími výjimkami (§ 77 ZP), kterými se
odlišuje od pracovního poměru:
l převedení na jinou práci a přeložení,
l dočasné přidělení,
l odstupné (§ 67 a 68 ZP),
l pracovní dobu a dobu odpočinku; výkon práce
však nesmí přesáhnout 12 hodin během 24
hodin po sobě jdoucích,
l překážky v práci na straně zaměstnance,
l dovolenou,
l skončení pracovního poměru,
l odměňování (dále jen „odměna z dohody“),
s výjimkou minimální mzdy, a
l cestovní náhrady.
V případě dohody o provedení práce nebo
pracovní činnosti náleží zaměstnanci odměna,
nikoli mzda nebo plat (§ 109 – § 111 ZP a § 138
ZP), jejíž výše není omezená, uplatňuje se zde
smluvní volnost, přihlíží se k charakteru a náročnosti práce, pracovišti a vykonané práci. Odměna by měla být přiměřená a sjednává se v uvedených dohodách, její poskytování nemůže
zaměstnavatel určit jednostranně, a to ani v pří-

padě, že by se tak dohodl se zaměstnancem.
Výši odměny a podmínky pro její poskytování
nelze rovněž sjednat v kolektivní smlouvě.
Na způsob a minimální výši odměn z dohod
se vztahují ustanovení o minimální mzdě, výše odměny musí být ve výši minimální mzdy,
nesmí být nižší než 66,00 Kč na hodinu (§ 111
ZP). V žádném případě nelze, i kdyby s tím zaměstnanec souhlasil, dohodnout odměnu nižší,
a zaměstnavatel je povinen dodržovat zásadu
rovného zacházení a zásadu stejné mzdy za
stejnou práci nebo práci stejné hodnoty.
Na dohody se vztahuje rovněž ustanovení
tzv. zaručené mzdy, jejíž jednotlivé stupně a její
nejnižší možnou úroveň pro jednotlivé stupně
určuje nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy,
o vymezení ztíženého pracovního prostředí
a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém
pracovním prostředí, v platném znění.
Z tohoto důvodu je proto zakázána jakákoliv
diskriminace zaměstnanců z důvodu rasy, barvy
pleti, pohlaví, sexuální orientace, jazyka, víry
a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, členství nebo činnosti v politických stranách
nebo politických hnutích, odborových organizací, národnosti, zdravotního stavu, věku, manželského a rodinného stavu. Jednání zaměstnavatele, které diskriminuje až ve svých důsledcích,
není rovněž dovoleno.
Uvedené dokumentuje i Směrnice ES č. 76/
207/EEC i směrnice ES č. 75/117/EEC, výslovně zakazující jakoukoliv přímou nebo nepřímou
diskriminaci (zvýhodnění nebo znevýhodnění)
z důvodu pohlaví, samotný pojem diskriminace
však nevymezují.
Při výkonu práce na základě dohod o pracích
konaných mimo pracovní poměr rovněž platí
zákazy některých prací pro ženy a mladistvé
(§ 238 – § 247 ZP).
V oblastipovinnosti zaměstnance k náhradě škody zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli, s nímž uzavřel dohodu, za škodu způsobenou zaviněným porušením povinností při výkonu
práce nebo v přímé souvislosti s ním stejně jako
zaměstnanec v pracovním poměru. Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu, kterou
utrpěl při výkonu práce podle uzavřené dohody
nebo v přímé souvislosti s ním, stejně jako zaměstnancům v pracovním poměru, rodinným příslušníkům odpovídá zaměstnavatel podle ustanovení občanského zákoníku.
Porušení povinnostív oblasti vzniku, změn
a skončení dohod nebo písemné neuzavření
dohody o pracovní činnosti či dohody o provedení práce ze strany zaměstnavatele upravují
§ 12 a § 25 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci
práce, ve znění pozdějších předpisů, jako přestupky, resp. správní delikty na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Rozhodnutím orgánu
inspekce práce lze zaměstnavateli za zjištěné
porušení uložit pokutu až do maximální výše
2.000 000,– Kč, respektive 10 000 000,– Kč.
Mikuláš Hubicsák,
manager pro kolektivní vyjednávání
JUDr. Petr Večeř,
vedoucí ESO OSŽ – ústředí

Dovolím si přidat pár připomínek k článku
Švestková dráha, aneb mají zde vlaky ještě
šanci?Celkově mi současný dopravní koncept
na řadě vedlejších tratí v Ústeckém kraji připadá
dost nešťastný. Co se týče Švestkové dráhy, tak
zde byla pravidelná osobní doprava zastavena
v prosinci roku 2007. V současné době traťový
úsek Čížkovice – Obrnice vlastní firma AŽD
Praha, která jej zdařile opravila a modernizovala.
Tato trať tak rozhodně má šanci stát se důležitou
spojnicí litoměřického a mosteckého okresu díky zvýšení traťové rychlosti. Znovuzavedení pravidelné osobní dopravy je zde rozhodně na místě. Pro začátek by stačilo zavést asi tak pět párů
osobních vlaků ve všední dny na území litoměřického okresu, tzn. v úseku Lovosice – Třebívlice,
a pro začátek alespoň dva páry vlaků o víkendech a státních svátcích mezi Lovosicemi a Mostem, jak je psáno ve zmiňovaném článku, jsem
téhož názoru. Tyto spoje by mohly vzniknout
prodloužením některých vlaků linky U10 Litoměřice horní nádraží – Lovosice. Počet vlaků by se
tak v úseku Litoměřice – Lovosice nezvýšil a odpadly by přestupy v Lovosicích. Také si myslím,
že by to takhle bylo ideální.
Za další by bylo potřeba zcela změnit provozní koncept na trati 097 Lovosice – Teplice v Čechách, kde je za každou cenu zaveden dvouhodinový takt, aby byly po celý den v Řetenicích
zavedeny přípoje na Litvínov a opačně. V tomto
směru cestuje tak jeden, nanejvýš dva cestující,
jak jsem si všiml. Zde bych od taktové dopravy
zcela upustil, od spojů na této trati vždycky budou
přípoje do důležitých směrů. Dosavadních šest
párů vlaků bych rozložil od časných ranních do
pozdějších večerních hodin, byť třeba s různými
omezeními dle skutečné poptávky, jako tomu
bylo v minulosti, než vznikl onen takt. Mohly by
být zavedeny přímé vlaky Litoměřice – Teplice,
které by taktéž mohly vzniknout prodloužením

vybraných „krátkých“ vlaků linky Litoměřice –
Lovosice bez navýšení vlakových spojů v této
relaci. Nyní se zpracovávají tři varianty opravy
poškozeného úseku mezi Lovosicemi a Radejčínem, kde došlo v červnu roku 2013 vlivem silných dešťů ke stržení východního úpatí svahu
Kubačka. Kvůli tomu zde byla trať v délce 200
m zcela zničena. Po opravě trati tu jistě bude
zvýšena traťová rychlost, takže dojde ke zrychlení dopravy a v rámci toho bude v úseku Lovosice
– Úpořiny zabezpečeno 12 nechráněných přejezdů přes zdejší silnice první třídy a polní cesty.
V bývalé žst.Teplice Zámecká zahrada, dnes
již zastávce nacházející se v blízkosti centra
Teplic, by bylo zapotřebí vybudovat zvýšené
nástupiště o výšce 550 mm, poněvadž je zde
poměrně velká frekvence cestujících zejména
o víkendech a svátcích za hezkého počasí, kdy
odtud hodně lidí cestuje na výlety do Českého
středohoří. Další věc: Co se týče absence pravidelného vlakového spojení do vyhlášených Lázní Mšené, je to bolestivá věc, jenž neměla nastat.
V současnosti je zde akorát zaveden o víkendech přes letní sezonu tzv. Podřipský motoráček
společnosti KŽC Doprava, jež je součástí konceptu turistických linek Ústeckého kraje. Prodloužení dvou párů vlaků linek U21 a U22 ze
stanice Bříza obec do stanice Mšené Lázně,
časem nejlépe až do Libochovic aspoň ve dnech
pracovního volna, by bylo skutečně žádoucí.
Proč se ale autor v uvedeném článku domnívá, že příhodnější doba zde nenastane? Vždy je
to na politické vůli a zájmu. Když se nechce, tak
to bohužel nikdy nepůjde. Zkrátka aby byl integrovaný dopravní systém Doprava Ústeckého
kraje (DÚK) plnohodnotný, je potřeba kvalitní
dopravní obslužnost. V oblasti železniční dopravy v Ústeckém kraji je potřeba řadu věcí doladit
či přepracovat, si myslím. V neposlední řadě by
bylo potřeba obnovit každodenní osobní dopra-

Vše pro developery
Od doby, kdy bylo na přání developera (který si
koupil cíleně nepotřebné pozemky železnice) ukončeno zastavování v strategicky položené zastávce Praha–Smíchov, Na Knížecí, se koná jedno
omezení provozu vlaků relace Praha hlavní nádraží – Hostivice – Rudná u Prahy (trať 122) za
druhým. Od 4. 7. do 3. 9. bylo mezi hlavním
nádražím a Smíchovem severním nástupištěm
zrušeno sedm vlaků tratě 122, takže nástupní
a výstupní stanicí se stalo odlehlé Severní nástupiště. Toto neustálé odrazování cestujících vede
k propadu frekvence na uvedené trati. A bude hůř,
dnes nikdo nedokáže odpovědět, jak dlouho budou vlaky na Severní nástupiště zajíždět, zatím je

v tomto prostoru hlavní zázemí konkurenta ČD,
a..s., soukromníka Radima Jančury. Kam se přestěhuje po výpovědi z tohoto prostoru bývalého
„Buštěhradu“, je také ve hvězdách. Myslím, že
rozdělení železnice na SŽDC a ČD, a. s., prospělo pouze soukromníkům. Ptal jsem se svého
známého, který pracoval na významném postu
americké státní společnosti Amtrak, jak je to s rozdělením železnice v USA, napsal mi: „Veškerá
infrastruktura je vlastněna provozující dráhou.
Dá se říci, že tratě Amtrak na severovýchodním
pobřeží jsou vlastněny státem, jelikož Amtrak je
národní podnik.“ No comment.
Martin Kubík

vu na tzv. „Kozí dráze“ Děčín – Oldřichov u Duchcova, po čemž spousta zdejších obyvatel doslova volá. Zrovna tak by měl být pravidelný vlakový
provoz obnoven na tzv. Doupovské dráze, zejména v úseku Kadaň – Radonice u Kadaně,
a v neposlední řadě prodloužit některé vlaky linky U13 Most – Žatec západ až do Podbořan.
Tomáš Martínek

Náš národní
dopravce
a hygiena našeho
národa
V padesátých a šedesátých letech minulého
století bývalo ve vlacích ČSD (tenkrát se ještě
nejmenoval národní ani dvounárodní dopravce)
na toaletách takové krouhátko, kam zaměstnanci vkládali hranolek mýdla a cestující (pokud
tekla voda) si nakrouhali šupinky mýdla a hygiena byla zachována. V dnešních vlacích (národního dopravce) byl tento systém převážně opuštěn a nahrazen položením malého mejdlíčka na
umyvadlo.
Tuhle v radiu byl pořad o mytí rukou a paní
hygienička tento způsob označila za trestuhodný, jelikož se takto mohou přenášet bakterie
a mikroby mezi všemi, kteří navštíví toaletu a umyjí si ruce stejným mejdlíčkem jako předchozí
uživatelé toalety. Je zvláštní, že třeba moderní
velkoprostorové vozy, které byly dne 19. 7. řazeny u vlaku EC 273 z Prahy do Budapešti, měly
toalety vybavené zařízením s kohoutkem na tekuté mýdlo, které by se plně vyrovnalo úrovni
hygieny ve vlacích ČSD 50. let, ale ta zařízení
jsou prázdná, na umyvadle je zmíněné mejdlíčko
a cestující je odsouzen užívat ten způsob, přední
hygieničkou našeho národa označený za trestuhodný. A to ve vlaku nejvyšší kvality, který na své
trase projíždí dokonce dvěma dalšími zeměmi!
Připadá mi, že nebude něco shnilého jen ve
státě dánském, ale také někde tam, kde se kdosi
honosí hrdým titulem národního dopravce, a přitom je mu zdraví našeho cestujícího národa
úplně ukradené.
Petr Rádl

Reakce ČD
České dráhy věnují značnou pozornost čistotě a vybavení sociálních zařízení hygienickými
prostředky včetně mýdla. Je to také jeden z bodů, který sledují objednavatelé (ministerstvo, kraje) a případné nedostatky mohou sankcionovat.
Tedy i to, že na sociálním zařízení není k dispozici mýdlo. V současnosti proto dosazujeme především mýdelníky na tekuté mýdlo, které se
stává nejrozšířenějším mycím prostředkem. Využívána jsou i zmíněná krouhátka na mýdlo.
Pouze v případech, kdy jsou mýdelníky nebo
krouhátka poškozená, resp. jimi vozy nejsou
vybavené, případně z časových či jiných provozních důvodů není možné doplnění tekutého mýdla nebo pevného mýdla do krouhátka, používají
se menší hotelová mýdla. DKV tuto problematiku
trvale sledují a i nadále budou vyžadovat po
úklidových firmách především doplňování standardních hygienických prostředků, tedy především dnes nejčastěji používaného tekutého mýdla.
Mgr. Petr Šťáhlavský,
GŘ KPP 1. oddělení tiskové

Oprava - ne Pardubice,
ale Kralupy
Vlak 25928 (motor 810.224–6) na Smíchově–severním nástupišti. Tento vlak jako jeden
z mála jezdil i při „výluce z důvodu kapacity tratě“ nadále z Prahy hl. n. Není ta nevyhovující
kapacita spíše z důvodu přetahů vlaků soukromníka?! 21. 8. kolem 19.30 h.

V Ohlasu na článek Železnice očima cestujícího v Obzoru č. 17 jsem omylem uvedl, že
velké nádraží v Pardubicích má minimálně
využitou budovu nádraží. Správně mělo být
uvedeno budova žst. Kralupy nad Vltavou. Za
chybu se omlouvám.
Jiří Krejčí

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

Legenda zamířila na oslavy

Parní lokomotiva „Kremák“ 534.0323 se soupravou projíždí po trati 200 mezi Zdicemi
a zastávkou Libomyšl.

Regionální den železnice
v Příbrami
V sobotu 9. září 2017 se konal Regionální den
železnice v Příbrami. Na nádraží a v jeho okolí
byl pro návštěvníky připraven bohatý kulturní
a společenský program. Nechyběl filmový a divadelní program, samozřejmě se konala i tradiční výstava železničních historických vagonů a lokomotiv, ze stanice několikrát za den vyjížděl
zvláštní vlak na vlečku místních kovohutí a na

vyhlídkovou jízdu městem se pravidelně vydával
minibus. Pro příznivce nostalgie vonící párou
byly vypraveny zvláštní parní vlaky do okolí
Příbrami, včetně vlaků z Berouna a zpět.V čele
soupravy sestavené z historických vozů Bam se
představila v plné kráse parní lokomotiva
534.0323 z roku 1946, přezdívaná „Kremák“.
Vít Mareš

V sobotu 9. 9. slavila železnice v Jindřichově
Hradci 250 let. Konaly se zde totiž společné
oslavy „Malé a velké železnice“. Letos uplyne
130 let od zprovoznění trati z Jihlavy do Veselí
nad Lužnicí, vedoucí přes Jindřichův Hradec,
a zároveň 120 let od uvedení do provozu úzkorozchodné dráhy z Jindřichova Hradce do Nové
Bystřice. Při této příležitosti byla do tohoto malebného jihočeského města vypravena řada mimořádných vlaků. Po osmé hodině ranní se z pražského hlavního nádraží vydala na tyto oslavy
rovněž „legenda“ naší železnice, motorový vůz
M 260.001 (dnes řada 825) – „Stříbrný šíp“.
V roce 1936 zadaly ČSD objednávku na rychlá
a ekonomická vozidla pro méně vytížené rychlíkové tratě. Zavedením motorových rychlíků se
ČSD rozhodly čelit nové konkurenci – vznikající
autobusové dopravě. Motorový vůz M 260.001
měl ale docela smůlu. Oficiální prezentace vozu
proběhla dne 14. 3. 1939 na úseku z Prahy do
Pardubic, který vůz urazil za 68 minut. Bohužel
druhého dne nastala okupace zbytku ČSR německými vojsky, což mělo (zdaleka nejen pro
motorový vůz) neblahé důsledky. Stroj M 260.001
se tak stal jediným vyrobeným exemplářem své
řady. V průběhu války (z důvodu nedostatku
nafty) toho příliš nenajezdil. Měl být přitom konkurentem vozům řady M 290.0, „Slovenským
strelám“. Původně byl vybaven dvěma motory

o výkonu 2x168 kW, uloženými samostatně
v podvozcích, přičemž každý motor poháněl jednu nápravu. Zajímavostí je, že mechanická planetová převodovka Praga–Wilson byla převzata
z vývojového tanku Praga V–8–H. Při zkušebních jízdách vůz dosáhl rychlosti 130 km/h, ale
vzhledem k použitým bubnovým brzdám byla
povolena max. provozní rychlost 90 km/h. Použitými součástkami a svým futuristickým vzhledem předběhl vůz M 260.001 svoji dobu o mnoho let. Zmrtvýchvstání nastalo pro vůz, když jej
pod svá křídla převzal Výzkumný ústav železniční (VUZ), který jej odkoupil od Českých drah,
a..s. Pracovníci Dílen pro opravy vozidel (DPOV)
v Nymburce poté završili dílo, o kterém snily
snad celé generace železničářů – kompletní
renovaci vozu, která stála přes 30 mil. Kč. Pod
futuristickou karoserií dnes najdeme nejmodernější techniku. Vůz byl vybaven dvěma motory
Tedom o výkonu 2x 242 kW a mikroprocesorovým řídícím systémem. Vůz poskytuje komfortní
svezení pro 64 sedících cestujících, pocit z jízdy
umocňují elegantní červené kožené sedačky
a spousta chromu. Samozřejmostí je vakuová
toaleta. Výkon obou motorů dovoluje vozu svižné zrychlení a celkově dynamickou jízdu.
Svezení se s touto „legendou“stojí rozhodně
za to. Tak spoustu šťastných kilometrů po našich
kolejích!
A. K. Kýzl

Setkání absolventů Železničního
učiliště (AŽD) v Brně
vent učiliště, naposledy pak bývalý ředitel učiliště pan Trnka, který přiblížil okolnosti zániku
učiliště v divokých devadesátých letech. Jaroslav Grimm se zmínil o počátcích muzea v roce
1988, kdy byla muzejní expozice umístěna v železniční stanici Vidnava, v roce 2001 byla přemístěna do Hradce Králové, jeden čas se prý
uvažovalo i o zřízení muzea v nyní již zcela
zdevastovaném nádraží Praha–Vyšehrad! Dle
mého názoru měla část muzea zůstat ve Vidnavě, možná by to zabránilo úplnému zastavení
provozu na trati Velká Kraš
– Vidnava a oživovalo by
to tento zapomenutý kraj
Rychlebského výběžku.
Současná muzejní expozice je prý pro své umístění hojně navštěvována,
má i vlastní vlečku, ale i tu
prý chtělo SŽDC jeden čas
odpojit od sítě...
Na sraz přijelo například
pět absolventů až z Bratislavy. Nejstarší účastník
byl devadesátiletý. Osobně jsem hovořil s bývalým
návěstním mistrem z Ústí
nad Labem panem Veselkou, který absolvoval učiOrganizátoři srazu - druhý zleva p. Schrötter, Grim, vpravo liště v roce 1964.
Martin Kubík
pan Trnka.
15. září se konalo v Muzejní expozici železniční sdělovací a zabezpečovací techniky
v Hradci Králové setkání absolventů Železničního učiliště (AŽD) v Brně. Železniční učiliště
bylo založeno v roce 1949 a bylo transformováno (rozuměj zlikvidováno) k 1. 1. 1998, kdy byl
odejit jeho poslední ředitel pan Trnka.
Srazu absolventů se zúčastnilo dle prezenční listiny na 95 osob. V zasedací místnosti muzea promluvil člen prezidia muzea pan Grimm,
organizátor akce Josef Schrötter a též absol-

Na motorový vůz jsme si s fotografickou kamerou počkali dne 9. 9. kousek za Prahou,
u železniční zastávky Světice.

Víte, že...
...v historické Fantově budově pražskéhohlavního nádraží byla do roku 1918 umístěna nad
původním vstupem do podchodu plastika císaře
a krále Františka Josefa I. a po stranách bylo
heslo „Viribus unitis“ (Spojenými silami)? Nebylo
by od věci, kdy sem byla původní plastika vrácena v rámci generální opravy budovy? Vavřínový
věnec kolem hesla města Prahy „Praga mater
urbium“ je dost divný. Nádraží se také jmenovalo
původně Nádraží císaře Františka Josefa – i proto, že sloužilo
prvně pro Dráhu císaře Františka Josefa (KFJB) z Vídně do Prahy přes České Velenice. Ve Vídni, ač je Rakousko republika a po
roce 1918 byla vůči Habsburkům přímo nepřátelská (byli vyhnáni ze země a některý majetek zabaven), je celou dobu
název Wien– Franz Josefs Bahnhof nezměněn. To jen u nás se
neustále boří busty a sochy a staví nové, aby se opět někdy zbořily. Návratu historické ozdoby
nádraží brání i fakt, že je na mís-

tě hesla Viribus unitis právě umístěn republikánský nápis 28. říjen r.1918, takže z toho asi
nebude nic. O původní výzdobě Fantovy budovy
jsem se dozvěděl z časopisu Český svět z roku
1908, který jsem před lety koupil v jednom pražském antikvariátu. Již tehdy se v časopise Český
svět uváděl název Praha–Ústřední nádraží císaře Františka Josefa, což vlastně předznamenalo
název Praha–hlavní nádraží.
Martin Kubík

Moudrost
pro tento den
Tajemství úspěchu je dělat obvyklé věci
neobvykle dobře.
John Davison Rockefeller

VÝROČÍ MĚSÍCE
Tratě a traťové úseky
ZÁŘÍ
Telč – Slavonice
7. 9. 1902 – 115 let
Žatec – Obrnice
16. 9. 1872 – 145 let
(Praha–) Modřany – Dobříš
22. 9. 1897 – 120 let
Krhanice – Jílové u Prahy
22. 9. 1897 – 120 let

Podpořte
Záhadné
lokálky,
nejohroženější
druh české
železnice!
Železnice má spoustu příznivců a obdivovatelů, a to nejen mezi železničáři, ale také
mimo ně. Řada příznivců železnici jen fandí,
ale je i mnoho těch, kteří pro ni chtějí i něco
skutečně udělat. A to i pro její nejohroženější
druh, kterým jsou regionální a lokální tratě,
řadou rádoby odborníků odepisovaných a odsouzených k zániku. Skupina mladých filmařů–dokumentaristů natočila během dvou let na
toto téma dokument, který nazvala Záhada
lokálek. Cílem tohoto dokumentu je problematiku regionálních tratí a důvodů jejich úmyslné
stagnace prezentovat široké laické veřejnosti
a vysvětlit, že tato problematika je stejně důležitá pro obce a regiony, jakož i zdravotnictví či
zaměstnanost. Mladí dokumentaristé se zaměřili na tratě, kde z různých důvodů byl provoz ukončen či omezen. Filmaři hovořili s občany, starosty, s řadou dalších, které
problematika zajímá a kteří mají či chtějí k ní
něco říci. „Ne vždy se názory z dokumentu
shodují s oficiálními stanovisky. Proto bylo dost obtížné získat podporu pro tvorbu
tohoto dokumentu především za situace,
kdy tvůrci v žádném případě nechtěli ztratit
svoji názorovou nezávislost. I přesto dokument vznikl a brzo bude prezentován veřejnosti,“ říká Ing. Petr Tejkl, který redakci na
projekt zvaný Záhada lokálek upozornil. Pokud ani vám není lhostejný stav a budoucnost
regionálních tratí, seznamte se s tímto projektem a finančně jej podpořte na jeho webové
stránce http://zahada–lokalek.cz/. Cílem je,
aby dokument byl prvním krokem širší snahy
o záchranu lokálek, v tomto snažení mohou
i čtenáři Obzoru významně pomoci.
Michael Mareš

SPORT

Bělorusko je šampionem USIC ve futsale!
Češi skončili pátí
Společné foto účastníků setkání.

Křivoklátským expresem na
rytířské slavnosti – 30. září 2017

Archivní snímek z jízdy Křivoklátského expresu z jara
letošního roku.

WWW.OSZ.ORG

Je tady již 23. ročník Křivoklání
a historický vlak s parní lokomotivou. „Šlechtična“ již má zatopeno
pod kotlem! Svezte se parním vlakem na Křivoklát za šermíři Merlet
(šermířské souboje, turnaje, rytířské průvody, zbrojnice, historické
tržiště, dobová hudba, divadlo)
nebo do Muzea ČD v Lužné u Rakovníka.
Parní vlak vyjíždí z Prahy–Braníka v 9.13 h, z Prahy–Vršovic
v 9.29 h a z Prahy–Smíchova
v 9.40 h, na Křivoklát dorazí
v 11.14 h, do Lužné u Rakovníka
(Muzeum ČD) pak v 12.05 h.
Zpáteční jízdenka stojí 280 Kč,
rodinná zpáteční jízdenka (max.
2 dospělí a 2 děti 6–15 let) pak
570 Kč.
–mmč–

Zápasy o třetí místo a o celkové prvenství vyvrcholilo v Brně ve čtvrtek 14. 9.
2017 odpoledne IV.
mistrovství USIC ve
futsale. V boji o třetí
místo nakonec podlehli Slováci Rusku,
pak přišla na řadu bitva mezi Kazachstánem a Běloruskem,
která snesla i ta nejpřísnější měřítka.
Finále bylo napínavé od začátku až
do konce. Nechybělo
nasazení, rychlost,
Radost vítězů z Běloruska.
hráči ze sebe na hřišti
vydali maximum, prostě to byla bitva se vším republika). Mistrovství USIC ve futsale organizovšudy. Jeden jediný gól rozhodl o tom, že prven- valo Odborové sdružení železničářů (mezináství si z Brna odváží mužstvo Běloruska, které ve rodní oddělení OSŽ–Ú ve spolupráci s regionálfinále porazilo Kazachstán tím nejtěsnějším roz- ními sportovními komisemi OSŽ) za podpory
dílem 1:0.
železničních společností ČD, a. s., ČD Cargo, a.
Připomeňme, že v Brně ve Sportovní hale s., a Správy železniční dopravní cesty, s. o. Do
(Vodova ulice) soutěžilo od úterý 12. 9. 2017 Brna přijeli i někteří významní hosté ze zahraničí,
celkem 12 týmů (Belgie, Bělorusko, Bulharsko, například prezident USIC Dominique Paget
Dánsko, Německo, Lucembursko, Norsko, Pol- z Francie či Florence Albert, reprezentantka UIC.
sko, Rusko, Slovensko, Kazachstán a Česká
Konečné pořadí: 1. Bělorusko, 2. Kazach-

stán, 3. Rusko, 4. Slovensko, 5. Česká republika,
6. Bulharsko, 7. Německo, 8. Lucembursko, 9.
Belgie, 10. Polsko, 11. Norsko, 12. Dánsko.
Michael Mareš
Fotodokumentaci z finálového zápasu a ze
slavnostního vyhlašování výsledků turnaje USIC
ve futsale najdete na www.osz.org.

Turnaj železničářů
v tenise
Během letních prázdninových dnů se
to sportovními
akcemi opět jen
hemžilo. Nechyběl ani finálový turnaj
železničářů v
České Třebové
ve dnech 19.
a 20. srpna, kde
v kategorii 65 let
a více zvítězil
Zdeněk Kolář (na snímku), bývalý zaměstnanec
místního českotřebovského depa. Ten v tvrdém
boji ve finále porazil Petra Bognera z Plzně. -jh-
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