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Z aktuálních událostí
n Představenstvo OSŽ jednalo 9. 10. na
Železničním zkušebním okruhu v Cerhenicích.
Při této příležitosti provozní ředitel VUZ Miloš
Klofanda prezentoval činnosti Zkušebního centra VUZ Velim (včetně krátké exkurze) a Výzkumného ústavu železničního:„Kapacita zkušebního okruhu je téměř vyprodaná, nemáme
v Evropě konkurenci,“ uvedl mimo jiné.
V informacích ze zásadních jednání se členové představenstva mimo jiné seznámili s personálními změnami na Českých drahách, se změnou stanov (změna počtu členů dozorčí rady)
u PV OSŽ ČD Cargo, což podle Radka Nekoly
nepřispívá k důvěryhodnosti tohoto orgánu, dále
s jednáním odborových centrál na SŽDC (mimo
jiné na téma elektronické stravenky). Místopředsedkyně OSŽ Bc. Renata Dousková informovala o organizačních změnách v OHL ŽS a o volbách do DR Dopravního zdravotnictví (ve dnech
16. – 17. 10.). Předseda OSŽ Mgr. Martin Malý
stručně informoval o jednání tripartity 24. září
(informace jsou na webu OSŽ), či o jednání
s rakouskými odboráři (3. 10.) na téma sledování
pracovního výkonu strojvedoucích. Závěr vystoupení Martina Malého patřil akčnímu dni na
podporu vlakového personálu.
Členové Představenstva OSŽ projednali čtyři
návrhy na přiznání dávky z Podpůrného fondu,
probralicyklus přednášek pro funkcionáře OSŽ,
vzali na vědomí informaci k inventarizaci majetku, návrh rekreace na zimní sezonu 2019 a schválili návrhy pracovních cest. V závěru pak předsedkyně Revizní komise OSŽ Barunka Balážová
referovala o probíhajících kontrolách u ZO OSŽ.
n Podnikový výbor OSŽ ČD Cargo se 10.
října v hotelu Oddech sešel s podnikovým výborem OZŽ při ZSSK CARGO, aby se vzájemně informovaly o dění ve společnostech, v nichž
reprezentují zájmy svých členů. Předseda PV
OSŽ ČD Cargo Radek Nekola mimo jiné poznamenal, že železniční nákladní doprava vyžaduje
další pomoc od státu, aby dostala větší příležitost
uplatnit se na trhu. Zmínil i skutečnost, že společnost ČD Cargo začala expandovat do zahraničí,
mimo jiné i na Slovensko, kde byla vytvořena

dceřiná společnost, a nastínil možnost vytvořit
společnou platformu obou podniků, které by mohly
do budoucna lépe konkurovat velkým západním
dopravcům Předseda PV OZŽpřiZSSK CARGO
Peter Pikna řekl že ZSSK CARGO, jako státem
nedotovaná firma, stále musí bojovat o své místo
na trhu (více v rozhovoru v tomto čísle). Peter
Pikna dále poděkoval Radku Nekolovi za spolupráci, i za to, že zastupuje Slovensko v ETF.
Radek Nekola informoval slovenské kolegy
o dění v České republice, mimo jiné o projednávání Zákona o drahách, o náboru pracovních sil,
který se zatím příliš nedaří, či o nedostatku nákladních vozů. Dále zmínil i obrovský přepravní
boom, který aktuálně vyvolává hlad po vozech.
V závěru jednání se mluvilo o tom, že železnice se propadá na dno zájmu mladých lidí o práci
a že k tomu přispívá i nedostatečné mzdové
ohodnocení. „Budeme muset přehodnotit
spoustu atributů, jako jsou kondiční pobyty,
budeme muset přemýšlet nad některými benefity,“ připomenul Radek Nekola. „Letošní
rok bude pro odměňování na železnici přelomový,“ shodli se pak v závěru jednání Radek
Nekola a Peter Pikna.
n Na jednání zaměstnavatele s odborovými
organizacemi dne 15. 10. bylo předáním návrhu
zaměstnavatele zahájeno kolektivní vyjednávání u SŽDC o 1. změně současné PKS na
období od 1. 2. 2019 do 31. 12. 2019. Zaměstnavatel navrhl mimo jiné zavedení nového typu
zvláštní odměny všem zaměstnancům odměňovaným tarifní mzdou, náhradu kondičních pobytů kondičním programem (poukázkami) či navýšení částek náborového příspěvku. Společný
návrh odborových centrál má být zaměstnavateli
předložen dne 29. 10.
n Předseda PV OSŽ ČD Cargo Radek Nekola se vyjádřil k záměru ministra dopravy privatizovat ČD Cargo: „Můj názor je negativní, ale
o strategickém partnerství s tím, že si stát ponechá rozhodovací pravomoci, jsem ochoten
debatovat. Důvodem je nutnost investic jak
na ČD, tak i na ČD Cargo,“ uvedl.
-red-

Podpořte kandidáty OSŽ
do dozorčích rad ČD a ČD Cargo

Volby do DR ČD Cargo 22. - 25. 10.:
Radek Nekola a Bc. Marta Urbancová
Volby do DR ČD 13. - 15. 11.:
Vladislav Vokoun a Antonín Leitgeb

Olomoucký vlakvedoucí Josef Kiš při kontaktní kampani mezi cestujícími na olomouckém hlavním nádraží 4. října 2018.
Snímek Miroslav Čáslavský

Kampaň ETF vyvolala veřejnou diskusi
na téma potřebnosti vlakových čet
Na nebezpečnou tendenci týkající se rušení
doprovodného vlakového personálu upozornila
celostátní kampaň pod názvem „STOP sociálnímu dumpingu – Za férovou dopravu v Evropě
2.0.“ Akce, kterou vyhlásila Železniční sekce
Evropské federace pracovníků v dopravě (European Transport Workers Federation – ETF),
proběhla ve čtvrtek 4. října.
OSŽ tuto akci uskutečnilo rozdáváním brožurek s kresbami Petra Urbana, které cestujícím
předávali členové a funkcionáři OSŽ na mnoha
místech v republice. Celkem bylo mezi cestující
rozdáno téměř 30.000 kusů těchto brožurek,
přičemž důležitá byla i osobní kampaň, kterou
odboráři prováděli na toto téma mezi cestujícími.
„Průvodčí není ve vlaku jenom proto, aby
zkontroloval jízdenku,“uvedl předseda Odborového sdružení železničářů Mgr. Martin Malý
hlavní důvod, proč se OSŽ do celoevropské
kampaně rozhodlo zapojit.
Tyto brožurky společně s osobním dopisem
předsedy OSŽ byly zaslány rovněž objednatelům osobní železniční dopravy v závazku veřej-

né služby, tj. vedení krajů a ministerstvu dopravy.
„V olomouckém středisku vlakových čet
by od nového GVD měly být redukovány
počty vlakových čet na rychlících mezi Šumperkem a Brnem, kde by měl v budoucnu na
některých vlacích stačit pouzejeden vlakvedoucí,“ zlobí se Josef Kiš, který tuto i další
připomínky přednesl na jednání celorepublikového Výboru ZAP, které proběhlo za účasti zástupců zaměstnavatele 8. října 2018 v Praze.
Podle názoru zástupců olomouckých vlakových
čet je výše uvedená redukce nepřijatelná nejen
z důvodu úniku tržeb, ale také z hlediska bezpečnosti cestujících, jejich informovanosti a také
kvality cestování obecně. „Například při dnešním rozsahu výluk a s tím spojené NAD není
možné, abychom ve sníženém počtu všechny cestující řádně informovali, což se nepochybně může stát terčem kritiky cestujících
na sníženou kvalitu služeb vlakových čet,“
vysvětluje Josef Kiš.
Slova Josefa Kiše potvrzují nezávisle na sobě
i oslovení cestující. „To jako, když se budu

chtít na něco zeptat, budu muset běhat po
vlaku a hledat průvodčího?“kroutí nechápavě
hlavou starší paní. Další dvě ženy rovněž nevycházejí z údivu: „A když se něco ve vlaku
stane, bude na to jeden průvodčí stačit?“
Většina ostatních oslovených si omezení služeb
ve vlacích nedokáže představit. „Držíme vám
palce,“ povzbuzují roznášející pracovníky.
Podle slov předsedy OSŽ Martina Malého
byla tato kampaň směřována především na cestující, kteří by si díky ní měli uvědomit důležitost
vlakového personálu. Kampaň byla rovněž cílena na objednatele vlaků (ministerstvo dopravy
a kraje), kteří by měli při objednávkách vlaků
dbát na to, že do nákladů na provoz vlaků je
nezbytné započítat náklady na vlakové čety.„Na
vyhodnocení této kampaně je v těchto dnech
ještě brzy, avšak podařilo se vyvolat veřejnou
diskusi na toto téma a věříme, že v budoucnu
dojde ke zlepšení pohledu na vlakové čety
a jejich práci,“ zhodnotil první výsledky kampaně Martin Malý.
Miroslav Čáslavský

NA AKTUÁLNÍ TÉMA

V Bruselu jednala
Železniční sekce ETF pro
doprovodný vlakový personál
Dne 10. 10. 2018 se v Bruselu sešla ke
svému jednání poradní skupina Železniční sekce Evropské federace pracovníků v dopravě
(ETF) pro doprovodný vlakový personál. Za
OSŽ se jednání zúčastnila delegace ve složení
Martin Janeček, Štěpán Lev, PhDr. Helena
Romanova a Doc. Dr. Roman Štěrba.
Na programu bylo vyhodnocení celoevropské kampaně k zachování vlakového personálu, která proběhla dne 4. 10. 2018. Kampaň
odprezentovaná OSŽ, založená na propagaci
myšlenek formou brožurky „S Rudou Pivrncem
na železnici“, sklidila od přítomných členů velký
potlesk a uznání.
Velká pozornost byla věnována návrhu na
certifikaci vlakového doprovodného personálu, která by vycházela z TSI OPE, TSI PRM
a TSI SRT (technické specifikace pro interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy“ železničního systému v Evropské unii).
Přednesena byla informace o aktuálním stavu společného projektu ETF a CER (Společen-

ství evropských železnic) s názvem „Mobilní
personál“ k aplikaci a implementaci společné
Dohody o pracovních podmínkách mobilního
personálu v přeshraničních službách.
Zajímavý příspěvek přednesl odborový svaz
z Itálie na téma „Poskytování pomoci strojvedoucímu“ a o roli vlakového doprovodu podle
požadavků tamního národního bezpečnostního úřadu, mj. o schopnosti vlakového doprovodu dovézt vlak nízkou rychlostí do nejbližší
stanice. K výcviku je u dopravce FSI Trenitalia
vyhrazeno 21 dní.
V rámci „kulatého stolu“ byly prezentovány
informace o postupném rozvracení a rozprodeji národních železničních podniků v Evropě.
Přítomný zástupce Spojeného království varoval před rozvrácením integrované železnice
a poukázal na stav v Británii, kde došlo k naprosté segmentaci železnice, kde jízdné je nejvyšší v Evropě a investice do obnovy a modernizace jsou minimální a kde investoři vysávají
železniční podniky formou dividend.
Roman Štěrba

Členové poradní skupiny Železniční sekce Evropské federace pracovníků v dopravě
(ETF) pro doprovodný vlakový personál.

„Budoucnost železniční nákladní
dopravy vidím i v podpoře
nákladních dopravců provozujících
jednotlivé vozové zásilky.“
Hovoříme s PETREM PIKNOU,
předsedou Podnikového výboru OZŽ při ZSSK CARGO
Musíme udělat všechno pro to, aby se
železniční nákladní doprava stala lukrativním
a vyhledávaným zaměstnavatelem. Aby se
stala společností, kde se zaměstnanci budou
cítit dobře ohodnocení a kam budou chodit
s chutí do práce.Cituji vaše slova pronesená
ve středu 10. 10. 2018 na společném jednání
podnikových výborů OSŽ (ČD Cargo) a OZŽ
(ZSSK CARGO) na hotelu Oddech, kde jste
mimo jiné připomněl, že společnost ZSSK
CARGO, jako státem nedotovaná firma, musí
stále bojovat o své místo na trhu. Situace na
Slovensku v oblasti železniční nákladní dopravy je tedy odlišná od té v České republice?
Ano, vaše ČD Cargo je úplně na jiné úrovni
než ZSSK CARGO. Naše struktura není zatím
postavena tak, abychom měli páky to cestou
Podnikového výboru OZŽ ZSSK CARGO změnit. Musíme skutečně bojovat a lobbovat za to,
aby společnost ZSSK CARGO byla ze strany
státu podporována. Předseda OZŽ Mgr. František Zaparanik nás zastupuje v Asociaci odborových svazů dopravy, pošt a telekomunikací, v odvětvové tripartitě, i v HSR (Hospodářská a sociální
rada), kde jako předseda OZŽ lobbuje za ŽSR,
ZSSK a ZSSK CARGO. Předseda OZŽ je totiž
partnerem generálního ředitele sekce železniční
dopravy na ministerstvu dopravy a výstavby SR.
František Zaparanik vlastně přes tyto tři instituce
tlačí na stát, aby více podporoval železniční
dopravce a dal jim slevu na dopravní cestě. Je
nám líto, že zaměstnavatel nelobbuje za společnost vůči státu silnějším způsobem. Odbory na

Slovensku de facto suplují úlohu státu, coby
hlavního akcionáře a zaměstnavatele. Já z pozice předsedy Podnikového výboru OZŽ při ZSSK
CARGO nemám v tomto směru takové kompetence jaké má předseda OZŽ Zaparanik.
Stát ale, tuším, deklaroval závazek a zájem, aby se přeprava zboží přesunula ze silnice na železnici...
...ale fakticky pro to nic nedělá. ŽSR z částky
272,5 milionů EUR poskytuje nákladním
dopravcům 22,5 milionů EUR jako jakousi „slevu“ za přístup k železniční infrastruktuře, ale to
samo o sobě nestačí. Navíc tato suma se měla
v roce 2018 navýšit na 26,5 milionů EUR, což
jsme pochopitelně uvítali, ale její následné snížení na 22,5 milionů EUR pokládáme za krok zpět.
Také jste na jednání podnikových výborů
uvedl, že zatímco v České republice jsou jednotlivé vozové zásilky podporované státem,
na Slovensku jsou zatím mimo politický zájem...
Ano. Budoucnost nákladní železniční dopravy vidím i ve finanční podpoře jednotlivých vozových zásilek, tak jako je tomu u vás i v okolních
státech.
Když se mluvilo o nedostatku pracovních
sil, povzdechl jste si: To jsou stejné problémy
a stejná témata jako přes kopírák...
Na Slovensku je vůbec problém za stávajících platových podmínek sehnat lidi, respektive

získat kvalifikovaného zaměstnance a eliminovattak vliv třetích dopravců. Někteří, kteří pracují
například jako elektromechanici, skutečně berou
nástupní hrubý plat 618 EUR v 5. tarifní třídě, což
je směšná částka. Částka 618 EUR v hrubém je
výsměch v porovnání s elektromechaniky v ostatních firmách nebo u třetích dopravců, kde mají
nástupní plat minimálně o 300 EUR vyšší. A tak
tomu je u většiny profesí v ZSSK CARGO.
Takže za tyto peníze zaměstnavatel někoho
nového těžko sežene, ale naštěstí se náš generální ředitel snaží najít řešení. Byť není ze železničního oboru, tak má zájem a snahu se do toho
dostat.
(Pokračování na straně 2)

„Budoucnost železniční
nákladní dopravy vidím
i v podpoře nákladních
dopravců provozujících
jednotlivé vozové zásilky.“
(Pokračování ze str. 1)
Zmínil jste také rozdíly, například v souvislosti s kolektivním vyjednáváním a růstem platů. V této souvislosti jste uvedl, že jste jako
odbory chtěli lidem přidat na mzdách, ale
generální ředitel společnosti ZSSK CARGO
řekl: nejdříve mi najděte peníze a já je pak
dám lidem, to jste došli až tak daleko?
Ano, za tím si stojím! Co si vyrobíme, to
máme. Generální ředitel prohlásil, že víc než
společnost vydělá, nemůže na platy dát. A nám
skutečně řekl: ukažte mi, kde tato firma má
sehnat peníze a já ty peníze lidem dám.
A ukázali jste?
Nemáme bohužel přístup k žádným konkrétním číslům s výjimkou veřejných (zveřejněných)
faktur, z nichž lze vyčíst, kolik ZSSK CARGO
investuje na zajištění provozu – například na
nákup zboží a služeb. Tato částka činí zhruba 13
milionů EUR měsíčně. Takže jsme se rozhodli
odvodit mzdový nárůst od této částky, což bylo
jediné číslo, ke kterému jsme se dostali. Řekli
jsme si: Hledejme tedy cesty, jak přidat každému
zaměstnanci 80 EUR. A došli jsme k závěru, že
pokud by se nám podařilo ušetřit sedm nebo osm
procent z této částky, respektive kdyby management dokázal uspořit aspoň 8 % z této částky,
což je cca 1 milion EUR, přineslo by nám to
přibližně 80 EUR měsíčně na každého zaměstnance plus dvakrát do roka jednorázově 100
EUR na každého zaměstnance. My jsme tím
nechtěli poukázat na to, že zaměstnavatel někde
plýtvá s finančními prostředky, ale že bychom
takto dokázali uspořit finanční prostředky na
nárůst mezd zaměstnanců. Osobně si myslím,
že pro management tak velkého podniku, jakým
ZSSK CARGO je, nemůže být problém těch cca
800 000 EUR měsíčně ušetřit, byť nám management stále argumentuje tím, že na přidání 10
EUR měsíčně na zaměstnance je ročně potřeba
přibližně deset milionů EUR.
Mimochodem, kolik má ZSSK CARGO
v současnosti zaměstnanců?
K 30. 6. 2018 to bylo 5553 zaměstnanců,
aktuálně je toto číslo vyšší (5700), ale počet
zaměstnanců v posledních letech neustále –
v řádu desítek lidí ročně – klesá. V této souvislosti bych ještě rád zmínil stabilizační a náborový
příspěvek. V minulém roce, po kolektivním vyjednávání, zavedl management pro určité nosné, nedostatkové profese stabilizační a náborový příspěvek. My jsme tento stabilizační
a náborový příspěvek řešili už v minulém odměňovacím systému v roce 2016, měli jsme kompletně vypracovaný nový projekt odměňování,

VŠIMLI JSME SI

l V PONDĚLÍ 3. ZÁŘÍ byla v rámci

rekonstrukce staničního zabezpečovacího zařízení ve Veselí nad Moravou zrušena stanice
Lipov a zřízeno NZ (nákladiště se zastávkou)
Lipov. Ve stanici byla už drahný čas nepřetržitá
výluka dopravní služby. Mezistaniční úsek Veselí nad Moravou – Velká nad Veličkou byl nově
rozdělen na dva oddíly automatickým hradlem.
Kvůli tomu muselo být vybudováno odjezdové
návěstidlo ve Velké nad Veličkou. Je to taková
malá anomálie na této trati, ve 30. letech minulého století ji totiž vybudovali celou bez odjezdových návěstidel. Na trati tak budou dvě nákladiště a to NZ Blatnice a NZ Lipov.

ale zaměstnavatel ho odmítl z důvodu, že je
nedopracovaný. A nakonec naše nápady využil
a z tohoto systému vytáhl námi navrhovaný stabilizační a náborový příspěvek. Nakonec to vypadalo, jako kdyby z toho projektu vybral pouze
„cukríky“, které se mu hodily.
Blíží se doba kolektivního vyjednávání a prý
hrozilo, že ani nezačne. Kvůlipožadavku na13.
a 14. plat měla jedna z jedenácti odborových
centrál kolektivní vyjednávání blokovat, dokonce hrozilo oddálení kolektivního vyjednávání a jednání před rozhodcem...
Nakonec od toho návrhu ucukli. V tuto chvíli
jsme jednotní, jedenáct odborových centrál vystupuje jako jedna odborová centrála a 24. 10.
2018 zahajujeme kolektivní vyjednávání. Doufám, že z toho vytěžíme maximum.
Zmíním ještě jednu myšlenku, která na
jednání zazněla, a to, že letošní rok bude
přelomový pro odměňování na železnici. To
proto, aby práce na ní byla pro zaměstnance
zajímavá a lukrativní, platí to i u vás?
Jednoznačně, u nás je to totéž. I pro nás bude
rok 2018 přelomovým, protože například ve státní správě vzrostou příští rok platy o 10 %, minimální mzda vzroste o 8 % na 530 EUR, čili to
jsou důvody, proč by nárůst mezd i u ZSSK
CARGO měl být citelný. A s tím půjdeme do
kolektivního vyjednávání. Letošní rok by měl být
skutečně přelomovým v odměňování i u ZSSK
CARGO, abychom získali nové zaměstnance
a výší průměrné mzdy se vyrovnali státní správě.
Podle Lidových novin plánuje český ministr dopravy Dan Ťok, navzdory vládnímu
prohlášení, privatizaci ČD Cargo. Hrozí něco
takového i na Slovensku?
Určitě se na Slovensku nechystá privatizace.
Podle informací z mých zdrojů vím, že 26. 7.
2018 byl ministrem dopravy Arpádem Ersékem
schválen strategický plán ZSSK CARGO na léta
2018 – 2022, v němž se hovoří i o sedmi projektech implementačního plánu (Controlling obchodu a provozu, Ekonomizace obsluhy tratí, Komplexní logistické služby ZSSK CARGO, Obnova
parku HDV a NV, Depo services, Legislativní
úpravy, Infrastrukturní požadavky na akcionáře).
Co se týká projektu Depo services, implementace opatření ve smyslu usnesení vlády SR č. 390
z roku 2013, tak ten je podle mých informací od
června 2018 pozastaven. Jednalo se o vytvoření
dcery ZSSK CARGO, a to oddělením údržby
a oprav železničních kolejových vozidel od matky.
Michael Mareš

Osobní vlak 7166 z Lichkova do Ústí nad Orlicí je připraven k odjezdu. Ne všechny vlaky
osobní přepravy však v Hnátnici zastavují.

NAVŠTÍVILI JSME

Hnátnice
Hnátnice jsou osmisethlavá obec v podhůří
Orlických hor, kterou prochází železniční trať 024
z Ústí nad Orlicí do Lichkova, kde se štěpí směrem na Štíty a do polského Miedzylesie. Na této
trati, v roce 2008 rekonstruované a elektrizované, jezdí dnes více než dvacet párů osobních
a spěšných vlaků, z nichž však zhruba čtvrtina
Hnátnicí projíždí. A to zlobí zdejšího starostu
Jiřího Duška. „Podle mého názoru je dráha
služba, měla by tedy lidem sloužit. Místo toho
je však spíše odrazuje od cestování,“ říká
starosta s poukazem na klesající počty zájemců
v jeho obci o cestování vlakem.
Dalším nešvarem podle jeho slov je skutečnost, že na přestup v Ústí nad Orlicí do vlaku
směrem do krajského města Pardubic jsou pouhé čtyři minuty, v opačném směru dokonce pouhá minuta. „Taková ´služba´ cestující může
jen naštvat,“ dodává.
V dřívějších letech byla podle starosty situace
lepší, vlaky na sebe navazovaly a lidem sloužily.
Od té doby, co se sestavování jízdních řádů
chopil integrátor regionální dopravy IREDO, nastala výše popsaná situace, která se opakuje rok
co rok. Podle dalších slov hnátnického starosty je
neschopnost dráhy reagovat na potřeby cestujících i v jiném směru. Při rekonstrukci tratě usiloval starosta o zřízení menšího parkoviště u zastávky, které by usnadnilo přístup k vlakům
automobilistům, neboť horní konec Hnátnice je
od vlakové zastávky vzdálen zhruba šest kilometrů a jinak než autem se proto lidé k vlakům
nedostanou. „Problém by to nebyl, pozemek
je drážní, odpadního štěrku bylo při opravách
trati habaděj, nakonec se to však neuskutečnilo a tak lidé jezdí autem až do Ústí nad Orlicí,
zcela zbytečně.“
Jak dále starosta dodává, na zastávce není
ani možnost uschovat si jízdní kolo: „Stačil by

malý přístřešek, kde by si lidé kolo mohli
uzamknout.“
Na jednání o novém jízdním řádu (GVD 2019)
koncem července na krajském úřadě v Pardubicích byl přítomen i zástupce Hnátnice, který zde
výše uvedené připomínky přednesl, podle slov
starosty však na ně nebyl vzat zřetel. „Takže
příští rok se zřejmě nic nezmění, a pokud ano,
tak spíš k horšímu,“ povzdechl si starosta, který chápe, že sice není možné zavděčit se všem,
avšak úplné odmítání návrhu k lepším službám
železnice je věc, která pomalu ale jistě odrazuje
lidi od cestování vlakem. „Pak ať se nikdo
nediví, že vlaky jezdí poloprázdné, vždyť je
dráha vlastně z vlaků vyhání!“
Situaci v Hnátnici nezachrání ani autobusy,
neboť autobusové nádraží v Ústí nad Orlicí je
daleko od nádraží vlakového a to ztěžuje cestování především studentům, kteří z Ústí pokračují
vlakem dále například do Prahy, či na opačnou
stranu směrem do Brna.
Jak si tedy Jiří Dušek představuje ideální
dopravu pro občany své obce? „Vlaky by zde
měly zastavovat, ne projíždět, a v Ústí nad
Orlicí by měl být přípoj k vlakům na hlavní
trati. Snad by to nemusel být tak velký problém,“ říká starosta. Jak dále dodává, podobný
názor mají i starostové v okolí, například v Letohradu byla sepsána petice vyzývající k lepším
službám ve vlakové dopravě. Bezvýsledně.„Kraj
zřejmě problémy menších obcí nezajímají,“
konstatuje starosta Dušek. A tak jedinou nadějí,
spíše vizí, je možnost, že se do hry vloží soukromí dopravci, kteří budou reagovat na potřeby
občanů podle jejich požadavků. „Tomu ovšem
moc nevěřím, pro soukromé společnosti není
naše trať asi ten správný byznys,“ uzavírá
hnátnický starosta Jiří Dušek.
Miroslav Čáslavský

l REKONSTRUKCEkolejového svrš-

ku v trati Praha–Bubny – Praha Dejvice – Praha–
Veleslavín skončí 25. října. Snímek M. Kubíka
zachytil „světýlko na konci tunelu“ v podobě obojživelného vozidla, které projíždí tunelem Buštěhradské dráhy ve Stromovce,nad tunelem stojí
původní strážní domek, v němž je nyní komunitní centrum s občerstvením.

l V NEDĚLI 14. ŘÍJNA se běžela již

128. Velkápardubická. K dopravě na dostihové
závodiště řada návštěvníků využívá vlaky Českých drah, neboť zastávka Pardubice závodiště
se nachází jen několik set metrů od vstupu do
areálu a navíc mají cestující s platnou jízdenkou
vstupenku za polovinu. Letošní takřka letní počasí přilákalo rekordní množství návštěvníků (pořadatelé hovoří až o 40 000), což se projevilo
i v obrovském vytížení vlaků. Ty byly mezi Pardubicemi a Chrudimí v rámci omezených dostupných kapacit posíleny, byl zaveden rovněž
zvláštní rychlík z Prahy a po dostihu zpět, na
který byla nasazena jednotka CityElefant (viz
snímek), nicméně ani to mnohdy nestačilo. Zejména při odjezdu návštěvníků po dostihu se tak
mnozí do vlaku nevešli a museli vyčkat na další
spoj. Nakonec se ale všechny podařilo odvézt.
Snímek Martin Hájek.

PŘEDSTAVUJEME

Martin Kalousek: „Historii
rokytnické dráhy najdete
v železničním muzeu.“
Martin Kalousek začínal na železnici jako
signalista, postupně si během roku vyzkoušel
i funkce jako závorář, hláskař a dozorce výhybek. Jako výpravčí pak prošel celou řadu stanic
v obvodech někdejších uzlových stanic Častolovice, Týniště nad Orlicí a Hradec Králové. V současnosti pracuje jako dopravní dispečer ČD Cargo
ve výkonné jednotce se specifickým posláním
v oblasti řízení provozu, kam se dostal poté, co
byly na Častolovicku nově zavedeny v některých stanicích výluky dopravní služby.

„Tehdy vznikl nadstav výpravčích a přednosta mi v rámci personálních opatření navrhl podat si žádost o místo na dispečinku
v České Třebové,“vysvětluje svůj přechod k ČD
Cargo. Jak dále dodává, současná práce mu
vyhovuje, protože je v nepřetržitém pracovním
režimu. „ Já tak nemusím dohánět hodiny za
přerušené směny a mám víc volna.“
Čtenářům Obzoru je Martin Kalousek znám
jako dlouholetý dopisovatel a spolupracovník.
Obzor začal číst, jako syn železničáře, ještě
v době, kdy nebyl na dráze zaměstnán. „Líbily
se mi hlavně články pro železniční cestovatele nebo reportáže ze železničních stanic a tak
mě napadlo taky o něčem napsat. Když jsem
psal první příspěvek, tehdy ještě na psacím
stroji, nenapadlo by mě, že budu psát do
Obzoru i po více než dvaceti letech,“ popisuje
své začátky jako dopisovatel a následně spolupracovník Obzoru. Inspiraci ke svým článkům
nalézá většinou během cestování po železnici

u nás i v zahraničí.„I k tomu cestování mě tak
trochu dovedl Obzor, když jsem se vydal
někam do Itálie podle cestovatelských toulek.“Kromě Obzorumu vyšly články i v Železničáři, Zájmech strojvůdce, Cargováku, časopise
Dráha, Železničním magazínu, a takév různých
regionálních novinách.
Vlakem jezdí Martin Kalousek rád, i když oproti
minulosti nyní o trochu méně. „Třeba na Náchodsko radši jedu autem, protože některé
vlaky v podobě jedné Regionovy poberou
cestující jen za cenu snížené kultury
cestování, tak tam nechci´překážet´.
Úplně ideální není ani jízdní řád a pak
také ujíždění přípojů v případě zpoždění,“ vysvětluje. Vedle cestování mu
zabere část volného času také aktivní
členství v Letohradském železničním
klubu, který provozuje železniční muzeum v bývalé výtopně parních lokomotiv
v Rokytnici v Orlických horách. „Výtopnu zakoupilo od dráhy město Rokytnice v Orlických horách a nám se
v úzké spolupráci s městem podařilo otevřít expozici věnovanou nejen
železniční trati Doudleby – Vamberk
– Rokytnice, ale i historii železnice
v našem regionu jako celku,“popisuje práci členů spolku. Návštěvník v muzeu najde kromě největšího exponátu –
parní lokomotivy 328.011 – také obrazový a listinný materiál z historie trati, zvláště pak
o každé zastávce na této 20 km dlouhé lokální
trati. Dále některá speciální zařízení používaná
k zajištění vozidel na horských tratích, části zabezpečovacího zařízení a některá původní zařízení remízy související s parním provozem. Členové spolku by rádi expozici muzea doplnili
i o velmi vzácná návěstidla firmy ČKD, která
vznikla mírnou úpravou tehdy vyvíjených silničních návěstidel na konci třicátých a ve čtyřicátých letech minulého století. Tato návěstidla se
dodnes nacházejí v Praze–Bubnech, kde však
mají své dny sečteny.„V našem okolí fungovala tato návěstidla do roku 1990 ve stanici
Žamberk, proto bychom je rádi viděli jako
součást naší expozice. Bohužel nám bylo ze
SŽDC OŘ Praha nepřímo sděleno, že nám nic
takového přenechat ani prodat jako zbytné
zařízení nemohou a tyto unikáty skončí patrně ve šrotu,“ dodává na závěr s lítostí v hlase
Martin Kalousek.
Miroslav Čáslavský

Obdrželi jsme smutnou zprávu oznamující, že v pondělí 24. září zemřel

Ing. Ludvík Vožeh.

Hnátnický starosta Jiří Dušek by uvítal častější zastavování osobních vlaků na zastávce.

Zesnul tiše, po těžké nemoci, ve věku 81
let.
Čtenáři Obzoru jeho jméno znají z rubriky
Názory, kam dlouhá léta přispíval.
Čest jeho památce.
Redakce Obzoru

ZE SVĚTA

Francie – záchrana
nočních vlaků?
Francouzská ministryně dopravy Elisabeth
Borne schválila subvenci 30 mil. eur (cca 765
mil. Kč) na financování ztrát posledních dvou
nočních vlaků v zemi, spojujících hlavní město
Paříž s Briancon v Alpách a s La Tour–de–Carol ve východních Pyrenejích. Subvenci ministryně dopravy zdůvodnila veřejným zájmem na
zpřístupnění obou regionů se zřetelem na jejich
hospodářský rozvoj a turismus. Noční vlaky
byly ve Francii před lety vyjmuty z veřejného
zájmu státu a následně masivně státním
dopravcem SNCF rušeny.
Ministryně dopravy Borne nyní usiluje o opětovné zařazení zbylých nočních vlaků do smlouvy SNCF se státem, která je uzavřena na období do roku 2020. Úsilí ministryně Borne se upírá
i ke snaze o komplexní renovaci interiéru ubytovacích lehátkových a lůžkových vozů.
Podle Railway Gazette zpracoval –rš–

SBB Cargo hledá
partnera
SBB hledá partnera, který bude menšinovým vlastníkem SBB Cargo s podílem mezi 10
až 49 %. Zájemci se mohli hlásit do 5. října 2018
u poradenské společnosti, která je pověřena
výběrem a to PwC. SBB Cargo AG dosáhla
v letech 2013, 2014, jakož i 2016 pozitivních

výsledků. V roce 2017 se nákladní přeprava
propadla do „negativních čísel“, aby v 1. pololetí
2018 se opět dostala do kladných výsledků.
SBB Cargo vzniklo v roce 1999 jako akciová
společnost s cílem mít možnost v následujících
letech vytvořit s „třetími“ Joint Ventures.
V roce 2015 Parlament vyslovil souhlas
s menšinovým prodejem. SBB Cargo hledá partnera ve vnitrozemí i pro vývoz a dovoz v oblasti
přepravy vozových zásilek, ucelených vlaků
a kombinované dopravy. Naopak do nabídky
nepatří SBB Cargo International, společný podnik SBB Cargo (75 %) a Hupac (25 %). Od roku
2019 bude SBB Cargo International ze SBB
Cargo vyčleněno a stane se samostatnou dcerou SBB.
Z Transportweb, 20. 9. 2018,
zpracoval –sh–

Loni bylo v Německu
nejvíce železničních
nehod od roku 2007
V roce 2017 se na tratích Deutsche Bahn
(Německé dráhy) stalo 346 vážných nehod, což
bylo o 36 více, než rok předtím a vůbec nejvíce
od roku 2007. Jak informoval 2. října deník
Handelsblatt s odvoláním na oficiální statistiku
Spolkového železničního úřadu (EBA), loni bylo na dráze zjištěno 157 smrtelných případů –
o sedm více, než v předchozím roce. Mimoto
počet těžce zraněných činil 165.

Přibližně 90 procent úrazů v železniční dopravě se stalo při přecházení neukázněných lidí
přes trať nebo při jiném pohybu nepovolaných
osob na kolejích.
Jan Hála

Přes švýcarské Alpy
bylo přepraveno méně
zboží (Bern)
V 1. pololetí t. r. se počet kamionů se zbožím
přes švýcarské Alpy snížil o 2,5 % na 477 000,
což odpovídá dlouhodobému trendu. To uvádí
Švýcarský spolkový úřad pro dopravu (BAV).
Je to zároveň nejnižší hodnota za pololetí od
roku 1999, kdy byl přijat zákon na přemístění
nákladní dopravy ze silnice. Trend snižování se
projevil dle BAV na všech 4 přechodech, nejvíce na přechodu Simplon, který byl v zimě kvůli
sněhu delší dobu uzavřen.
Nárůst v železniční nákladní dopravě v letech 2013 až 2017 se nepodařilo udržet. Přepravené množství zboží v prvním pololetí 2018
proti stejnému období 2017 se téměř nezměnilo
(–0,2%), vliv na to má především rozsáhlá
výluková/stavební činnost a to nejen ve Švýcarsku, dále pak stávky železničářů ve Francii
ve 2. čtvrtletí 2018.
Celkově kleslo množství přepraveného zboží přes Alpy při srovnání pololetí 2018 a 2017
o 0,8 % na 20,4 mil. tun.
Z Transportweb, 13. 9. 2018,
zpracoval –sh–

Psali jsme před 25 lety
Obzor č. 42 – 18. 10. 1993
„Další změny v řízení Českých drah jsou
na dosah,“ říká titulek na první straně Obzoru
č. 42. Článek je sice zpravodajstvím z jednání
OROS (Oblastní rada odvětvových sekcí) Plzeň, ale je mu tentokrát věnován větší prostor,
protože na něm zazněly některé informace
o změnách v řízení ČD, ke kterým mělo v brzké
době dojít. Informoval o nich ředitel Oblastního
ředitelství České Budějovice Ing. Václav Svoboda. Ten uvedl, že změny, ke kterým má dojít
u ČD od 1. 1. 1994, jsou neodvratné, ale způsob
jejich provedení není zatím znám v definitivní
podobě. Mělo proběhnout oddělení obchodních složek od provozních útvarů, což se mělo
nejprve vyzkoušet v pilotním projektu v jedné
stanici, kterou měla být žst. Praha–Vršovice.
Ing. Svoboda přiznal, že dělení bude mít zřejmě
negativní dopad do zaměstnanosti ve výkonných jednotkách.
Obzor č. 42 měl osm stran a mohl tedy
uveřejnit i některé obsáhlejší materiály, jakým
byl například rozhovor s místopředsedou OSŽ
Jiřím Ryvolou, věnovaný mimo jiné zaměření
a úkolům Českomoravské komory odborových
svazů (ČMKOS), jíž bylo OSŽ v té době členem, a také otisknout v plném znění program
ČMKOS na léta 1994 – 1998.

Obzor č. 43 – 25. 10. 1993
Na první straně je uveřejněn otevřený dopis
generálnímu řediteli ČD Ing. Emanuelu Šípovi,

který sepsal pracovník OSŽ–Ú PhDr. Stanislav
Dekoj.
Autor upozornil mimo jiné na to, že program
restrukturalizace Českých drah má vady, které
ohrožují jeho realizovatelnost. Za největší nedostatek označil opomenutí zaměstnanecké
politiky a personalistiky.„Představa, že počty
zaměstnanců výkonných jednotek se budou regulovat objemem mzdových prostředků,je nesprávná a navíc nebezpečná,“uvádí
se v článku s tím, že tato cesta by mohla vést
k propouštění kvalifikovaných zaměstnanců
a k nárůstu práce přesčas.„Odbýt zaměstnaneckou politiku Českých drah konstatováním, že roku 1994 bude muset od Českých
dah odejít 15 – 20 % zaměstnanců, je u manažera podniku s více než sto tisíci lidmi
zarážející,“ uvádí se v dopise dále a autor připomíná, že kvalitní a kvalifikovaný personál je
největším kapitálem, na který sázejí podniky,
které mají rozvojové záměry.
„Reforma Českých drah začala poněkud
nešťastně podceněním významu lidských
zdrojů,“ konstatuje autor a v závěru dopisu
uvádí:„Manažer podniku s více než 100 tisíci
zaměstnanců nemůže nevnímat fakt podmíněnosti reálnosti svých snah podporou ze
strany zaměstnanců, nemůže je zatlačovat
do opozice, nesnažit se je pro svoje záměry
získat. Byl by v roli stavitele, který ignoruje
gravitaci. Vše, co postaví, mu spadne na
hlavu. A to nepřeji vám, ani desetitisícům
našich kolegů – železničářů.“
–zs–

Odborové sdružení železničářů
a jeho svazová inspekce BOZP
jsou zapojeny do mezinárodní kampaně

Zdravé pracoviště
má nebezpečné látky
pod kontrolou
V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci patří k významným rizikovým faktorům,
které mohou ohrozit životy a zdraví zaměstnanců, i nebezpečné látky, kterým jsou nebo mohou být zaměstnanci na některých pracovištích
vystaveni. Tato expozice nebezpečným látkám
může být běžnější, než si uvědomuje většina
zaměstnanců a zaměstnavatelů a může k ní
dojít prakticky na všech pracovištích.
To je důvodem k tomu, abychom této problematice věnovali velkou pozornost i v rámci své
kontrolní činnosti nad stavem BOZP u zaměstnavatelů. Odborové sdružení železničářů a jeho svazová inspekce BOZP jsou zapojeni i do
mezinárodní kampaně „Zdravé pracoviště má
nebezpečné látky pod kontrolou“, která byla
vyhlášena Evropskou agenturou pro BOZP na
roky 2018 – 2019.
Expozice nebezpečným látkám na pracovištích může být spojena s akutními i dlouhodobými zdravotními problémy, např. respiračními
onemocněními, poškozeními vnitřních orgánů

(plíce, mozek, nervový systém, apod.), dráždivosti a onemocnění kůže a dokonce může souviset i se vznikem rakoviny (např. leukémie,
rakovina plic, rakovina dutiny nosní). Přítomnost nebezpečných látek na pracovišti může
také vystavit zaměstnance nebezpečí požáru,
výbuchu, akutní otravy a udušení.
Svazová inspekce BOZP Odborového sdružení železničářů od 1. října 2018 kromě své
řádné kontrolní činnosti provádí i tematické kontroly BOZP u zaměstnavatelů, které jsou zaměřené na oblast nebezpečných látek. Oddělení
BOZP bude i v rámci svého zapojení do této
kampaně věnovat problematice nebezpečných
látek zvýšenou pozornost rovněž v oblasti provádění metodické a školicí činnosti.
Bližší informace k této mezinárodní kampani
lze nalézt na adrese https://healthy–workplaces.eu/cs.
JUDr. Petr Kožmín, LL.M,
vedoucí oddělení BOZP OSŽ – ústředí

PORADNA BOZP

Houby, houby, houbičky...
Nebojte se, nedala jsem se na houbaření ani
nepožila lysohlávek. Jen jsem si vybrala téma,
které také zasluhuje naši zvýšenou pozornost.
Dnes začínáme mykologickým úvodem z velmi
prostého důvodu – některé dobře namnožené
houbičky nás mohou časem přivést k lékaři nebo
hrobníkovi na lopatu a mezi houby, které se sice
nesbírají, ale zároveň je všichni dobře známe,
patří i plísně, a o nich dnes bude řeč.
Název „plíseň“ představuje hovorové označení pro skupinu hub, která pokrývá povrch
místa, kde se uchytí jemnými bílými nebo barevnými vlákny (tělo houby, tzv. hyfa). Mnohem
horší pro naše zdraví je však způsob jejich reprodukce pomocí „spor“. Spory jsou rozmnožovací
částečky, pouhým okem neviditelné, šířící se
vzduchem podobně jako pyl, které jsou uvolňovány z orgánů vyrůstajících ze skryté části plísně
– jejího podhoubí (tzv. mycelia). Ze spor za
dobrých podmínek vyroste nové houbové vlákno
a tím je celý cyklus uzavřen. Plísně jsou mimořádně přizpůsobivé. V minulosti žily většinou v zemi, ale nyní jsou schopné růst a množit se prakticky na jakémkoli materiálu.
Teď se dáme společně do houbaření. Vstaňte
ze židlí a podívejte se na zdi, za skříňky, do všech
rohů a do umýváren. Přítomnost plísně může
hlásit i podivný zatuchlý zápach. Pokud jste teď
plíseň někde objevili, věřte mi, že to není jen
estetický problém, ale i problém zdravotní – taková hezká časovaná puma. I když plísně nejsou
přímo jedovaté a mají krásná, téměř poetická
jména (např. Aspergillus, Penicillium, Alternaria,
Rhizopus, Mucor), jejich výskyt je pro naše zdraví mimořádně nebezpečný. Nejlépe se jim daří
ve vlhkém a teplém vnitřním prostředí, kde se
rychle šíří, potřebují ke svému růstu teploty mezi
25–30 o C, vlhkost nad 65 %, ideálně tmu a jedinou možností prevence je zabránění přítomnosti
nadměrné vlhkosti, kterou potřebují k růstu a rozmnožování, stejně jako každá běžná houba.
Pokud jsou s námi v místnosti, dýcháme je, polykáme s jídlem, a co hůř, jejich spory nosíme na
oblečení domů k rodině.
Nejčastějším zdravotním důsledkem výskytu
plísní jsou alergické reakce – mohou být okamžité nebo vlivem dlouhodobého působení na organismus (např. kýchání, rýma, kašel, zarudnutí
očí, svědění očí a pokožky, vyrážka apod.), dále
způsobují astmatické záchvaty u lidí, kteří jsou
tímto onemocněním postiženi, a u potravinových

plísní je prokázána i souvislost s některými druhy rakoviny.
V jednání se zaměstnavatelem nám může
pomoci např. § 5 vyhl. 6/2003 Sb., který udává,
že „nepřípustný je viditelný nárůst plísní na zdech
a povrchu pobytových místností“ (pozn.: místnost nebo prostor, které svou polohou, velikostí
a stavebním uspořádáním splňují požadavky k tomu, aby se v nich zdržovaly osoby) nebo vyhl.
268/2009 Sb., § 10, (1) Stavba musí být navržena a provedena tak, aby neohrožovala život
a zdraví osob., zejména následkem b) přítomnosti nebezpečných částic v ovzduší, h) výskytu
vlhkosti ve stavebních konstrukcích nebo na
povrchu stavebních konstrukcí uvnitř staveb.
Hlavní příčiny vzniku a šíření plísní v obytných budovách:
- únik vody, špatná izolace rizikových míst,
tepelné mosty – nutnost rychlé opravy, pravidelné údržby budov, použití správné izolace na
rizikových místech, seřízení oken,
- špatná nebo nízká cirkulace vzduchu v budově, kondenzace par z důvodů rozdílů teplot –
nutnost pravidelného větrání, použití klimatizační jednotky, ventilátorů, odvětrání do venkovního
prostoru u zařízení nebo technologií, které produkují vlhkost, oddálení nábytku od stěn,
- vysoká vlhkost vzduchu v místnosti (nad
50.%) – použití vysoušečů, nepřetržité vytápění
v zimních měsících.
Likvidace plísní:
- nutnost úplné sanace/odstranění napadených částí,
- speciální chemické prostředky, barvy a nátěry, které obsahují plísňové inhibitory, problém
pouze na čas potlačují a zpomalují šíření plísně,
- tvrdé povrchy, které napadla plíseň, mohou
být umyty jakýmkoliv mycím prostředkem a vodou, ale musí být následně zcela vysušeny,
- porézní nebo absorpční materiály (jako jsou
látky, stropní obklady, koberce atd.) je nutné
beze zbytku zlikvidovat,
- při jakékoli manipulaci je nutné používat
osobní ochranné pracovní pomůcky (pryžové
neporézní rukavice, ochranné brýle, případně
vhodný respirátor) – i ty je nutné po ukončení
prací zlikvidovat, aby nedocházelo k přenesení
spor na jiná místa.
Dana Žáková,
odd. BOZP OSŽ–Ú

Prolongace 2019
K prodloužení platnosti zaměstnaneckých
jízdních výhod ČD pro rok 2019 je stanoveno
období od 1. 11. do 8. 12. 2018. Prolongační
částky pro rok 2019 jsou stanoveny takto:
Zaměstnanci

1100 Kč

Rodinní příslušníci zaměstnanců
a důchodců (manželé, manželky,
registrovaní partneři)
1250 Kč
Pozůstalí (vdovy, vdovci,
vyjma sirotků)
Důchodci

2018) a je možné doručit osobně nebo zaslat
doporučenou poštou či v elektronické podobě
naskenované e–mailem.

Průkazy pro bezplatnou jízdu:

V době prolongace lze požádat v souladu
s předpisem ČD Ok 9 o průkazy pro bezplatnou
jízdu (týká se pouze zaměstnanců ČD, a. s.,
a důchodců ČD, a. s., kteří splňují podmínky pro
vydání tohoto průkazu).

Časové příplatky
k zaměstnaneckým
jízdním výhodám:

1250 Kč
600 Kč

Děti do 26 let (děti zaměstnanců,
důchodců a sirotci)
600 Kč
Provedením úhrady prolongační částky je
prodloužena platnost aplikace železniční průkazka na In Kartě na další období, prolongační částka uhrazená pro rok 2018 je platná do
8. 12. 2018. Prolongační částka pro rok 2019
platí do 14. 12. 2019, tj. do doby počátku
jízdního řádu 2019/2020.

Potvrzení dokládaná
v době prolongace:
V době prolongace je nutné doručit na Evidenční centra jízdních výhod pro důchodce a pozůstalé nová potvrzení o pobírání invalidního,
vdovského, vdoveckého či sirotčího důchodu.
Tato potvrzení musí mít platnost pro rok 2019 (lze
dodat potvrzení vystavené listopad, prosinec

V souladu s předpisem ČD Ok 9 o mimotarifních jízdních výhodách neplatí jízdní výhody ve
vlacích, které nejsou vedeny v závazku veřejné
služby (komerční vlaky), lanové dráze a pro přepravu zavazadel. Z tohoto důvodu jsou stanoveny časové příplatky pro držitele jízdních výhod.
Druhy příplatků:
Časový příplatek pro komerční vlaky
a lanovku – 690 Kč pro zaměstnance a rodinné
příslušníky včetně dětí 15+ (tj. RP zaměstnanců,
důchodců a vdovy, vdovci, sirotci 15+) / 350 Kč
pro důchodce a děti, včetně sirotků –15 let (pro
přiznání levnější ceny u dětí do 15 let je rozhodující věk v okamžiku provádění prolongace),
l Časový příplatek pro zavazadla – 490 Kč
pouze pro zaměstnance, pro další kategorie
držitelů jízdních výhod tento příplatek určen není.
Úhradou příplatku není nijak dotčena povinnost
zaplatit jednorázové úschovné v úschově běl

hem přepravy (UBP) dle tarifu TR 10 ve výši 20
Kč.
Časové příplatky mají platnost ode dne provedení (úhrady) následující prolongace do dne
vyhlášení prolongace dalšího roku podle metodického pokynu k prodloužení zaměstnaneckých
jízdních výhod (tzn. časové příplatky pořízené
v r. 2018 mají platnost do 8. 12. 2018, časové
příplatky pořízené v době prolongace pro rok
2019 platí od 1. 11. 2018).
l Jednorázový příplatek k zaměstnaneckým jízdním výhodám. Držitel jízdních výhod,
který nepředloží ve vlacích, které nejsou vedeny
v závazku veřejné služby (komerční vlaky) nebo
na lanové dráze časový příplatek dle části V, čl.
3, zakoupí si jednorázový příplatek pro komerční vlaky a lanovku ve výši125 Kč (jednotná cena pro každého cestujícího bez ohledu na
věk nebo vozovou třídu) pro libovolný počet jízd
(v době jeho platnosti) držitelů jízdních výhod.
Měnu platby si cestující zvolí sám, při platbě
v euro bude cena jednorázového příplatku vypočtena použitím směnného kurzu, vyhlášeného
Odúčtovnou přepravních tržeb Olomouc v Přepravním a tarifním věstníku MD ČR.
Kompletní informace k prolongaci roku 2019,
včetně postupu pořízení časových příplatků a zakoupení jednorázového příplatku naleznete v Metodickém pokynu k prodloužení platnosti zaměstnaneckých jízdních výhod ČD pro rok 2019
(dokument č.j. 3598/2018–O10, ze dne 04. 10.
2018). Pokyn je k dispozici na personálních útvarech dle evidence držitele jízdních výhod a současně je pro zaměstnance ČD, a. s., zveřejněn
v IS NORMIS.
Šárka Pupíková, GŘ ČD, a. s.

NÁZORY

K privatizaci ČD Cargo
Ministr dopravy Ťok svými nekompromisními příkazy vůči ČD Cargo, potažmo ČD, a. s.,
které nutí k vnitřní privatizaci a trestá současné
manažery dráhy, že dokázali z prodělečného
podniku vykřesat podnik v černých číslech, je
na pováženou. Místo aby jásal, nabízí podnik
nějakým nadnárodním soukromníkům na burze! Je zajímavé, že když byly České dráhy
v červených číslech, tak neustále politici a jim
nakloněná média omílali písničku, že jsou dráhy „černou dírou na peníze“.

Co je tedy správně?! Ministr Ťok mi připadá
jako Václav Klaus ve své nejlepší formě, kdy
počátkem devadesátých let zprivatizovaly jeho
vlády kde co, aby posléze výdělečné podniky
odjely jako lodě pana Koženého do nenávratna
oceánů. Tak mi vysvětlete, co je vlastně dobře!
ČD Cargo vykřesali ze ztráty praví železničáři,
kteří byli absolventi dopravních vysokých a dopravních středních škol a od píky dělali na dráze, nikoli ti neustále dosazovaní manažeři, kteří
se rekrutovali z podniků, které s dráhou neměly

Jak dál po sesuvu v Lipce!?

nic společného, možná pouze to, když tito manažeři stáli u šraněk a nadávali, že je „moc tratí“.
Na rozvoji železnici posledních let v celé
Evropě je vidět, jak se mýlil ve své době opěvovaný, již zesnulý ministr Ježek, který tvrdil před
železniční stávkou v roce 1997, že železnice
patří do 19. století...
A co na to ČSSD a KSČM? Nedivím se, že
je nikdo nevolí, když toto mlčky podporují a nehlásí se absolutně ke svým tématům, to ostatně
dělají léta, jen „pobíhají po sněmovnách.“
Martin Kubík

Je mi smutno

Je mi smutno po přečtení dvou článků ve
Dopravna D3 Lipka leží na
včerejších novinách (z 2. 10.). Generace nás,
dětí, tatínků, dědečků včetně Antonína Dvořátrati Strakonice – Vimperk – Volary v km 42,9. Od 2. července je
ka chodila v Praze na výhled na mašinky na
mezi dopravnou D3 Lipkou a žst.
Vinohradskou třídu nad vjezdem do tunelů.
a sídlem dirigujícího dispečera
Pohled na věčně se měnící kulisu odjíždějících
SŽDC Vimperk (diriguje však
a přijíždějících vlaků na naše nejhlavnější náúsek Vimperk –Volyně – Stradraží bude ještě dlouho patřit k mým nejkráskonice, úsek Vimperk – Volary
nějším vzpomínkám celého mého života. Ano,
diriguje dispečer SŽDC Volary)
vzpomínkám, další generace uvidí místo mašizavedena náhradní autobusonek něco trochu příšerného, neboť majitel prová doprava (NAD). Osobní dostoru nad kolejemi, České dráhy, se spojil s depravu na této větvi šumavských
velopery za účelem zisku, a hodlá zmíněné
drah provozuje soukromník GW
zhlaví překrýt betonovou deskou, na které buTrain Regio, jemuž to přiklepl
dou snad maximálně čtyřpodlažní stavby, aby
Jihočeský kraj pod vedením
Dopravna D3 Lipka – rozhraní od 2. 7. nesjízdného úseku, nebránily výhledu na Hrad. Národní dopravce
ČSSD (možná i proto tato stra- párkrát denně sem zavítá od Lenory vlak, někdy také auto- to zdůvodňuje příklady z Německa, kde je prý
na zcela propadla nejen v této bus, nechte se překvapit!
taková výstavba nad nádražními kolejemi dooblasti). 2. července byla v důcela běžná. I kdyby byla, vzpomínám na argusledku půdního sesuvu zastavena veškerá do- ské dřevo z této oblasti? Opět kamiony?
mentaci mé maminky:„Když bude tvůj spoluprava v trati Vimperk – Lipka, jelikož dopravce
Trochu moc otazníků, možná nám někdo žák skákat z okna, ty budeš skákat taky?“
GW Train patrně nedisponuje větším množstvím odpoví. Soukromý provozovatel trati jaksi neDruhý případ se týká výstavby na pozemku
provozních záloh, je i NAD vedena chaoticky. zvládá ani aktualizovat vývěsky, některé byly kolem nákladového nádraží Žižkov, které snad
Některé vlaky jsou odřeknuty i v části tratě, která zastaralé, jiné chaotické. Prý by trať měla být zachránil těžce vydobytý statut kulturní památje provozní, a nahrazeny autobusy, například zprovozněna do nového GVD v prosinci. Tak ky, ale devoloperský projekt za podpory Česv úseku Lenora – Lipka je něco vedeno vlakem, čekáme, hlavně aby to nedopadlo jako u Dobko- kých drah nám zcela zakryje výhled na v Evroněco autobusem, takže hlavně turista v tom má viček u Lovosic, kde se nejezdí přes sliby – pě velmi ojedinělou funkcionalistickou stavbu
zmatek, že radši volí jinou dopravu. Nevím, nesliby politiků již pět let!
Petr Rádl
-mk- nákladového nádraží.
z jakého důvodu na pile a manipulačním místě
Lipka ustal veškerý pracovní ruch Lesů ČR, ale
za mé návštěvy 8. října nebylo na pile ani dřevíčko a kolej zdála se být dlouho nejetá. Zda jena
vině sesuv (Ruš Mn 88703/700, je totiž veden
právě z nesjízdné strany od Vimperka, nikoli od
Lenory), nebo je pila a manipulační místo dlouNa přání developera, kterému již v roce 2004 se používalo naposledy, než byly všechny plzeňhodobě mimo provoz? Čím se tedy vozí šumav- železnice prodala pozemky na v té době ještě ské osobáky vedené klasickými soupravami
využívaném nákladovém nádraží Praha–Smí- ukončeny v žst. Beroun, to je již drahně let.
chov „Buštěhrad,“ jsou nyní likvidovány koleje,
Na to, co se děje se Smíchovem, nadávají
skladiště a nakonec i bývalá výtopna, kde byly všichni pravověrní železničáři, ale je pozdě. Menaposled sklady ČD DKV Česká Třebová – moradum z roku 2004 ČD a Magistrátu hl. m.
servis manipulační techniky. Bývalá výtopna již Prahy je vždy platné, i když již vládne dávno jiná
ani neleží v záboru určeném k likvidaci, ale na garnitura, dle parafráze z filmu Marečku podejte
jejím okraji. Smíchov, jak jsme na něj byli zvyklí, mi pero: „nařízení ředitele školy jsou vždy platná.“ A tak se bude dopravní podnikatel Jančura
Placená reklama ve sdělovacích prostřed- prostě mizí před očima a to se vším všudy.
Z obrovské železniční stanice vznikne po pře- stěhovat do žst. Praha–Malešice, kde zaseká
cích nás provází denně všude, kam se podíváme. A je to dobře, ať lidé vidí, že mají národního stavbě malá stanička, kde nebude co kde odsta- nákladní dopravu, zvláště při přestavbě tratě
vit, vyjma snad kolejí u 1 A nástupiště, které se již Hostivař – Vršovice, ale to patrně nikoho nezajídopravce, který pro ně udělá vše.
Martin Kubík
Opravdu vše? Toť otázka. Říká se, že když se léta nepoužívá pro odjezdy vlaků. 1 A nástupiště má.
kácí les, létají třísky. Pravda, toto staré přísloví se
dá použít i jako příměr, např. při nepohodě v komfortu při výlukách a náhradní přepravě. Situace
je o to horší, jedná-li se o dlouhodobou výluku.
Rekreační středisko Prudká využívá stejnojmennou zastávku na trati 251 a má tu smůlu,
a spolu s ním i okolní obce, že zde nevede žádná trasa, kudy by mohla náhradní doprava bez
„závleku“ přijet. U větších skupin, u nichž je známa doba příjezdu a odjezdu, se ještě nějaká
náhradní doprava zařizuje, ale běžný cestující,
individuální rekreant, či zaměstnanec jedoucí na
směnu či z ní, má smůlu. V minulosti „národní
dopravce“ pro tyto účely zajišťoval alespoň minimální pendl malým autobusem z přilehlé obce
Doubravník, letos již ne, ač jsme podali x různých návrhů řešení. A tak o paradoxní situace
není nouze, když se potenciální cestující chodí
k nám do střediska ptát, kam mají jít, když jim za
pět minut má jet vlak a oni se na zastávce z vývěsky dovídají, že náhradní zastávka je vzdálená 3 km pěší chůze proti proudu řeky. Přitom
v ruce třímají kufr, či mají batoh na zádech.
I v neděli 7. 10. se na Smíchově bořila bývalá výtopna.
Dobrý černý humor, že? Jaroslav Vavřík

Na Smíchově vše zbořit,
developer nepočká

Jsme hrdý
národní
dopravce

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

Valná hromada FISAIC
zasedala v Aténách

Parní vlak v čele s „Všudybylkou“ 354.195, jsme v sobotu 6. 10. zastihli na cestě z Prahy do
Lužné u železniční zastávky Kačice. Na postrku se činí „Štokr“ 556.0506 . O zájmu z řad široké
veřejnosti o akce v ČD ŽM svědčily zcela zaplněné vozy zvláštního vlaku a množství automobilů zaparkovaných u areálu muzea.

Parní víkend v Lužné
Za poměrně krásného, slunečného počasíse
konal v ČD Železničním muzeu tradiční „Poslední parní víkend“, kterým oficiálně končí v muzeu
parní sezona. O víkendu 6. a 7. října se tak vydal
na cestu z pražského hlavního nádraží do Lužné
u Rakovníka zvláštní parní vlak, který jel tentokrát po poněkud netradiční trase přes Kralupy
nad Vltavou. Z důvodu úvrati v železniční stanici Kladno se v jeho čele a na postrku střídaly
parní lokomotivy. V sobotu jel z Prahy do Kladna v čele „Štokr“ 556.0506 a na postrku „Všudybylka“ 354.195, aby se poté právě v Kladně
jejich role vyměnily.
Tuto poslední letošní větší akci v ČD ŽM si
nenechala ujít spousta návštěvníků, kteří se
dopravili do muzea nejen po kolejích, ale jak je

již obvyklé, se svými automobily zaplnili všechna volná místa v okolí areálu muzea. Na zájemce pak čekalo v muzeu, jak jsme již v Lužné
zvyklí, plno zajímavých exponátů, stánků s občerstvením, upomínkovými předměty, modely
mašinek apod. Můžeme proto směle prohlásit,
že se opět jednalo o vydařenou akci. Závěrem
letošní muzejní sezony se patří poděkovat všem
pracovníkům ČD ŽM a DHV za uskutečnění
spousty zajímavých akcí v průběhu roku a popřát jim neméně úspěšnou sezonu v roce 2019,
na kterou se již dozajista těší nejeden fanda do
mašinek, železniční fotografové a všichni příznivci naší železnice vůbec.
Tak zase jednou v Lužné na viděnou, vážení.
A. K. Kýzl

Valná hromada mezinárodní Federace železničářů pro kulturu a volný čas (FISAIC) zasedala
ve dnech 6. a 7. října v Aténách, u příležitosti
přistoupení řeckého zemského svazu. Zasedání
zahájil zástupce generálního prezidenta Kurt
Neuwirth z Rakouska. Uvítací projev přednesl
předseda pořádajícího svazu Kulturně vzdělávacího střediska řeckých železnic George Zaras.
Valná hromada zvolila nového generálního
prezidenta Philippa Rouche z Francie, který zastává pozici generálního sekretáře francouzského svazu UAICF. Do funkce zástupce generálního prezidenta byl znovu zvolen Kurt Neuwirth
(AT), pozici generálního sekretáře obhájil Jan
Niemann z Dánska a pokladník Pedro Neuenschwander ze Švýcarska. Zvolením generálního
prezidenta z Francie bylo na uvolněné místo
víceprezidenta zvoleno Řecko. VH projednala a
schválila návrh chorvatského zemského svazu
na přijetí angličtiny jako dalšího jednacího jazyka.
Velké očekávání bylo upřeno k prezentaci
pracovní skupiny „Komunikace“, jejímž cílem je
předložit návrhy na udržitelný rozvoj FISAIC do
budoucnosti, především jeho propagaci a zviditelnění. Na práci skupiny se již rok účastní i Český zemský svaz reprezentovaný OSŽ. Valná
hromada schválila přijetí nových členských zemských svazů z Nizozemí a Španělska. Koordinátor mezinárodních technických komisí Roman
Štěrba přednesl jménem Byra organizace situační zprávu o stavu jednotlivých technických
komisí: Hudba, Foto, Film a Video, Bridž, Sborový zpěv, Umění, Folklór, Železniční dědictvía Modelová železnice, Esperanto (IFEF), Filatelie (CIP)
a Radioamatéři (FIRAC).
Valná hromada projednala a schválila účetnictví za rok 2017, výroční zprávu 2017 a vzala
na vědomí zprávu revizorů hospodaření. Dále
schválila rozpočty na roky 2019 a 2020.
Zprávy jednotlivých členských svazů přinesli
účastníkům mnoho inspirace a nápadů. Vedle

zprávy zemského svazu Rakouska o největším
festival FISAIC v historii zaujala I prezentace
OSŽ věnovaná novým skupinám: literáti, letní
tábor youtuberů aj. Na základě návrhu Byra byla
výroční cena FISAIC tentokrát udělena českému
zemskému svazu OSŽ. Prestižní cenu převzal
prezident Českého zemského svazu Vladislav
Vokoun, 1. místopředseda OSŽ. Dlouholetému
generálnímu prezidentovi Guy Gieres (LU) bylo
uděleno čestné členství. Pamětní medaile převzali Pedro Neuenschwander (CH), Emile Lutgen
(LU), Serge Dechet (FR), Michel Guinan (FR)
a Stanislaw Bartniczak (PL). Příští valná hromada se na pozvání bulharského zemského svazu
uskuteční v roce 2020 v Sofii.
–rš–

Výroční cenu FISAIC převzal prezident
ČZS Vladislav Vokoun (uprostřed).

Podzim na Žampachu

Slovenský „Anton“486.007se svojí soupravou projíždí po trati 180 u známých termálních
lázní Bešeňová.

Slovenský národní den
železnice ve Vrútkách
V sobotu 29. 9. 2018 zorganizovaly Železnice Slovenské republiky u příležitosti oslav 170
let železnice na území Slovenska Den železni-

ce. Kulturní program pro širokou veřejnost probíhal v prostorách bývalého lokomotivního depa ve Vrútkách. Nechyběla výstava současných i historických lokomotiv, včetně atrakcí
pro děti a vystoupení mnoha hudebních skupin
a souborů. Největší atrakcí bylo nasazení parních lokomotiv do čel zvláštních vlaků, sjíždějících se do Vrútek z blízkého i dalekého okolí.
Nemohl chybět ani nedávno znovuzprovozněný Zelený Anton 486.007, kterému připadla
vozba zvláštního vlaku z Popradu přes Štrbskou
rampu do Vrútek.
Vít Mareš

Není u nás snad nikdo, komu by nic neříkal
název „Posázavský Pacifik“. Legendární železniční trať, vedoucí z Prahy přes Vrané nad Vltavou do Čerčan, s odbočkou do Dobříše (dnes
SŽDC č. 210). Nejhezčí úsek těchto kolejí je
bezesporu mezi Jílovým u Prahy a Pikovicemi.
Stavitelé se zde museli popasovat se spoustou
skal, ve kterých byli nuceni vylámat hluboké
zářezy a také prorazit tři tunely. Jen tak mimochodem, původně měla vést železniční trať za
Lukami pod Medníkem blíže pravého břehu Sázavy, v blízkosti obce Kamenný Přívoz. Ve sporu
o její trasování ale nakonec zvítězili zastupitelé
Jílového u Prahy a koleje byly položeny blíže
k tomuto městečku.
Výraznou dominantou okolního kraje, je impozantní kamenný železniční viadukt Žampach,
který překlenuje údolí Kocour a Studený potok.
Viadukt patří mezi oblíbená místa železničních
fotografů – šotoušů. Most, vedený do oblouku
o poloměru 180 m, je dlouhý 109,2 metrů a jeho
nosnou konstrukci tvoří sedm půlkruhových žulových kleneb o světlosti 12 m. Jeho výška je
41,25 m a původně měl být ještě o 4 metry vyšší.
Jde o nejvyšší kamenný železniční most u nás
a jeden z nejvyšších v celé Evropě. Je cca pouze o 1 m nižší, než pražský Nuselský most.
Výstavba mostu byla zahájena v roce 1898
a trvala pouhé dva roky. Po více než stoleté
službě bylo v roce 2011 přistoupeno k jeho rekonstrukci. Došlo k výměně kolejového lože, k pokládce nové izolace, která zabrání protékání
srážkové vody do zdiva a odplavování pojiva
malty. Osazeno bylo také nové zábradlí. V rámci
rekonstrukce došlo rovněž k celkovému posílení
kamenného zdiva cementovými injektážemi.
Závěrem byly všechny kamenné plochy mostu očištěny tlakovou vodou a byla rovněž odstraněna náletová vegetace v jeho okolí. Viadukt
Žampach se tak opět zaskvěl v celé své kráse
a těší se obdivu návštěvníků tohoto kraje.
A. K. Kýzl

Odklon Rakovnického rychlíku KŽC
Ing. Josef Juřeník při předávání medailí.

Senioři OSŽ
Ostrava uspořádali
orientační pochod –
již po šesté
Ostravský Bělský les se stal dne 10. 10.
místem, kde senioři v 10 h odstartovali orientační
pochod. Krásný podzimní den přilákal na tuto
akci 30 účastníků . Někteří šli tento pochod poprvé, ale byli i takoví, kteří se účastnili všech šesti
pochodů, které se konaly nejen v Bělském lese,
ale také na Landeku a v Děhylově. Na tuto akci
se přišla podívat i mládež z Hlučína . Příště naplánujeme tento pochod o víkendu , aby se jej mohli
účastnit i rodinní příslušníci nebo děti, kterým
tento náš termín nevyhovoval. Velké poděkování patří Ing. Josefu Juřeníkovi, který vyznačil
brzy ráno trasy pochodu v lesním porostu a na
závěr rovněž provedl i vyhodnocení a spolu se
zástupkyní koordinačního centra seniorů Ostrava Ing. Ludmilou Holubovou předali nejlepším
seniorům i medaile a drobné dárky.
Helena Čiklová

WWW.OSZ.ORG

Z důvodu souběhu výluk na tratích 120, 122 a
174 je veden víkendový „Rakovnický rychlík“
společnosti KŽC Doprava v odklonové trase
z Prahy přes Kralupy n Vlt., Kladno a Lužnou u
Rak. do Rakovníka. Příznivcům železnice se tak

naskytla možnost vyfotit soupravu vozů BDs a
B v čele se „Zamračenou“ T478.2065 na zajímavých místech tratě 120, jejíž okolí se 6. a 7. října
začínalo oblékat do podzimního hávu s dotykem
slunečních paprsků babího léta.
Vít Mareš

Víkendový Rakovnický rychlík společnosti KŽC Doprava zachycen při posunu ve stanici
Kladno.

Moudrost
pro tento den
„Jen nepřátelé mluví pravdu. Přátelé
a milenci lžou neustále, neboť jsou polapeni v síti závazků.“
Stephen King,
americký spisovatel (1947)

VÝROČÍ MĚSÍCE
Tratě a traťové úseky
ŘÍJEN

Horažďovice předměstí – Klatovy
1. 10. 1888 – 130 let
Janovice nad Úhlavou – Domažlice
1. 10. 1888 – 130 let
Hanušovice – Lipová Lázně
1. 10. 1888 – 130 let
Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové
4. 10. 1873 – 145 let
Nymburk – Praha
4. 10. 1873 – 145 let
Hanušovice – Šternberk
15. 10. 1873 – 145 let
Valšov – Rýmařov
15. 10. 1878 – 140 let
Číčenice – Prachatice
15. 10. 1893 – 125 let
Strakonice – Vimperk
15. 10. 1893 – 125 let
Jičín – Turnov
19. 10. 1903 – 115 let
Vsetín – Horní Lideč – Bylnice
21. 10. 1928 – 90 let
Číčenice – Týn nad Vltavou
23. 10. 1898 – 120 let
Častolovice – Solnice
26. 10. 1893 – 125 let
Uherský Brod – Vlárský průsmyk
28. 10. 1888 – 130 let
Kravaře ve Slezsku – Hlučín
28. 10. 1913 – 105 let
Janské Lázně – Černá hora
31. 10. 1928 – 90 let (bývalá lanovka ČSD)

V neděli 30. 9. zachytila naše fotografická kamera Posázavský motoráček, projíždějící přes
viadukt u Žampachu.

SPORT

Česká část USIC je hlavním
pilířem organizace USIC
a zůstane tak i nadále, řekl
delegát USIC Walter Verrycken
7. Mezinárodní mistrovství USIC železničářů na organizaci tohoto maratonu.“
Mezinárodního mistrovství USIC železničářů
v maratonu (muži) a 2. Mezinárodní mistrovství
USIC železničářů v maratonu (ženy), které se v maratonu se zúčastnilo celkem 86 závodníků
konalo v sobotu 13. 10. 2018 v rámci 55. Praž- a závodnic: 56 mužů z 15 zemí a 30 žen z 10
ského maratonu ve Stromovce, má jediného zemí Evropy a Indie.
Pořadí muži: 1.Vsevolod Khudyakov (Rusvítěze. Maratonci z Ruska nenašli ani v jedné z
kategorií přemožitele a z Prahy si odvážejí ko) 2:24:49, 2.Subhankar Ghost (Indie) 2:31:03,
všechny poháry pro vítěze. OSŽ bylo poctěno 3.Roman Dedov (Rus) 2:31:19, pořadí žen: 1.
pořadatelstvím této významné akce a této úlohy Mariya Reznichenko 2:47:28, 2. Olga Dedova
se zhostilo na výbornou, což na slavnostním (2:53:14, obě Rusko), 3. Manju Tadav (Indie)
závěrečném večeru v hotelu Krystal připomenul 3:12:31.
Pořadí týmů mužů:1. Rusko, 2. Indie, 3..Švýi delegát USIC Walter Verrycken z Belgie. „Jménem svým i jménem mezinárodní organizace carsko, 4. Bulharsko, 5. Belgie, 6. Polsko, 7..DánUSIC bych velice rád poděkoval všem, kteří sko, 8. Holandsko, 9. Německo, 10. Rakousko,
se podíleli na přípravě závodu, především 11. Česká republika, 12. Slovensko, 13. Velká
panu Ondřeji Šmehlíkovi,“ uvedl Walter Británie, 14. Lucembursko, 15. Norsko.
Verrycken a dodal: „Naši hostitelé nám poPořadí týmů žen: 1. Rusko, 2. Indie, 3. Něskytli vše, abychom se tady cítili dobře. Ob- mecko, 4. Švýcarsko, 5. Norsko, 6. Polsko,
jednali dobré počasí, dobrý hotel a obzvlášť 7..Dánsko, 8. Česká republika, 9. Holandsko,
zajímavou cestu na lodi. Česká část USIC je 10..Bulharsko.
Michael Mareš
hlavním pilířem organizace USIC a zůstane tak
i nadále.“
Za báječné sportovní výkony poděkoval i ředitel závodu, I. místopředseda
OSŽ Vladislav Vokoun:
„Máte můj obdiv. Chtěl
bych popřát všem, kteří
dosáhli na stupně vítězů,
ale i těm, kteří si vylepšili
své osobní časy.“ Také
on poděkoval organizačnímu týmu. „Dovolte mi také, abych poděkoval,
a doufám, že to bude také nejen jménem mým,
ale i vaším, všem mým
Vítězné mužstvo Ruska.
kolegům, kteří se podíleli
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