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Na co zisk, když můžeme
prodělávat?
Společnost nám jaksi hrubne a používání neslušných slov se stává každodenní skutečností,
a to i u velmi mladých spoluobyvatelů. Zdá se
však, že nám taková slova přibývají. Já bych tam
nyní zařadil i slova jako privatizace či prodej
státního majetku do soukromých rukou, či spojení, že stát je špatný správce či podnikatel. Proč?
Protože zkušeností s tímto máme za uplynulých
pár desetiletí víc než dost. A snad to i pokračuje.
Ve jménu jakési pseudoekonomiky či ideologie,
ale spíš jde asi o to, jak vydělat na úkor státu, čili
nás občanů.
Asi mnozí tušíte, na co narážím. Ano. Na
nápady privatizovat další části státních firem,
nyní z oblasti dopravy a ČD. Přímo absurdně
působil nápad zprivatizovat výdělečnou část ČD
Cargo. Potvrzuje se takové ošklivé rčení, že
ztráta a dluhy zůstanou státu a zisk připadne
soukromníkovi. Očekával bych, že se konečně
politici a lidé, kterým byl svěřen náš majetek,
budou snažit posílit jeho ziskovost a vše, co je
ziskové, zůstane státu (nakonec i ta možnost
investic je od státu nejsnadnější a bez zadlužování podniku či vytváření závislosti na někom
jiném). Hlavně činnosti strategické, na kterých
závisí náš život, zdraví apod. Očekával bych od
našich politiků a úředníků ministerstva dopravy,
že budou usilovat o posílení a růst nákladní dopravy po kolejích. A to i v oblasti vozových zásilek, stejně jako v obnově a stavbě vleček, netrhání kolejí ve stanicích, nerušení nákladišť, stejně
jako v objektivním vyčíslení cen nákladní dopravy po silnicích a po železnici a také nakonec
výrazným zvýhodněním provozu na kolejích. Je
otázkou, proč se to vůbec neděje a kdy konečně
za to nekonání bude vyvozena vůči konkrétním
osobám odpovědnost.
A další nápady na sebe nenechaly čekat.
Z úst nového vedení ČD se dozvídáme, že dráhy
musí šetřit a získat peníze, nejlépe prodejem
firem, které ČD tzv. nepotřebují a nesouvisejí (!)
s jejich činností. A tak je tu nápad zbavit se
Výzkumného ústavu železničního, Telematiky
aj. Samozřejmě opět podniků, které mají budoucnost, jsou výdělečné. A s dopravou i ČD
mají mnoho společného. Nebo je úkolem dostat
ČD jen do role dopravce, který bude zajišťovat
pouze ztrátové činnosti a jen soukromníci budou
mít zisk (nejlépe ještě zahraniční, že)? Kde nakonec stát bude brát peníze, když nebude vlastnit
podniky, které mohou vydělávat a přinášet peníze? Kde bude brát na výdaje typu vzdělávání,
životního prostředí, zdravotnictví, veřejné dopravy, sociálních záležitostí a další? Z daní od firem

Velmi
(ne)vtipné
Když jsem pohledem do „tunelového“ výlukového jízdního řádu pro trať Radnice – Ejpovice
platného od 17. 11. 2018 zjistil, že ve 12.21 h
odjíždí z Radnice v pracovní dny autobus NAD
do Plzně, bylo o dalším výletu rozhodnuto. Jednak „se“ vyzkouší přestup v zastávce/dopravně
Ejpovice mezi spěšníkem z Plzně a osobníkem
do Radnice, jednak si projedu další trasu NAD za
denního světla. A nestačil jsem se divit. Ačkoli
„poslední“ vlak po druhé traťové koleji původní
trati z Chrástu u Plzně do Plzně projel v noci ze
17. na 18. listopadu a v ranních hodinách se
začalo s demontáží trakčního vedení a traťového svršku, v pondělí 19. listopadu informační
systém motorové jednotky 844 (depo Plzeň – po
staru) sděloval cestujícím, že vlak Sp 1837 pojede přes Chrást u Plzně… NEJEL, z Ejpovic pokračoval rovnou do Rokycan… Přestup v Ejpovicích proběhl bez komplikací, nicméně v rozporu
se „zdravým rozumem“ byla informace na panelu o odjezdu vlaku Rx 770 do Plzně v 11.38,
zatímco vlak 11116 má stanovený odjezd na
11.32. Rozdíl 6 minut je sice „propastný“, leč vlak
Rx 770 (přesněji řečeno množina „zastávkových“ Rx z Prahy) má pobyt v Rokycanech stanoven na 10 minut. Chápu, že v návaznosti na
jednokolejný úsek Ejpovice – (ex Chrást u Plzně)
– Plzeň „TO“ nevycházelo a jízdní řád bylo třeba
přizpůsobit pobytem „z dopravních důvodů“ v Rokycanech. Nicméně nic nebrání (nebránilo) přesunutí dopravního pobytu z Rokycan do Ejpovic,
takže vlaky Rx by v Ejpovicích navazovaly na
osobní vlaky jedoucí do Radnice… Náklady žádné… přínos pro cestující...
Cesta do Radnice v téměř prázdném vlaku
(ale to je běžné i v západoevropském zahraničí)
proběhla v poklidu. Drobátko složitě se provádí
úvraťová jízda ve Stupně, stačilo by změnit konfiguraci samovratů, ale jednoduché věci se prosazují těžko… V Radnici již stál připravený bus
NAD. Po nástupu jsem byl osloven řidičem velmi
vtipným dotazem: „Znáte to tady? Já tudy jedu
poprvé a žádné pokyny kromě jízdního řádu
jsem nedostal. “ Bohužel“ nikdo jiný se nedostavil
– byl jsem jediným cestujícím a tož jsme ve 12.21
h vyjeli „do neznáma“. Naštěstí jsem měl s sebou
výtisk výlukového jízdního řádu, takže jsem mohl
alespoň poradit, kde se má zastavovat. Navigace pomohla určit, kudy jet. Ve Stupně nástup tří
osob, pochopitelně zastávek NAD rovněž neznalých… Nicméně bez újmy cestujících jsme dojeli
do Chrástu – jediný cestující nastupoval ve Střapoli, zatímco dva vystoupili na předchozí zastávce Všenice… Z Chrástu do Plzně „TO“ už řidič
znal z výlukové trasy do Rokycan…
Další informační chaos jsem si uvědomil na
hlavním nádraží v Plzni. Jak příjezdová tabule,
tak staniční rozhlas uváděly příjezd autobusu
NAD z Radnice ve 12.26h (údaj platný do pátku
16. 11.), ačkoli od 19. 11. (resp. 17. 11.) má
autobus stanoven příjezd na 13.16. I provozovatel dráhy pozapomněl, že od 17. 11. 2018 platí
„jiný“ výlukový jízdní řád. Miroslav Zikmund

asi těžko. Ty by se musely hodně zvýšit, aby na
to bylo. A nakonec není jedno, zda dceřiné firmy
mají něco společného s hlavní činností ČD?
Otázkou spíš je, co vše naopak ČD mohou dělat,
aby měly zisk. A ten zisk použít třeba na rozvoj,
na vozidla, na zvýšení provozu. A vůbec by
nevadilo, kdyby to byly třeba hotely, restaurace
nebo obchody. Důležité přece je, aby ČD zajišťovaly dopravu, ale třeba i další činnosti tak, aby to
státu vynášelo peníze. Kam by přišel Baťa, kdyby takto uvažoval. Mně to připomíná dávné doby,
kdy např. JZD byla znemožňována tzv. přidružená činnost, která také nesouvisela s jejich základní činností, ale ona na ní mohla vydělávat
a hradit i další činnosti. To se opravdu budeme
vracet o desítky let zpátky? Proč naopak šéfům
státních podniků nedáme možnost, aby podniky
rozvíjeli a vydělávali třeba právě pro možnost
snížení dotací a umožnění jiných, důležitých,
ztrátových činností?
Obdobně je tomu i u ideologicky pojímané
konkurence v dopravě, kdy soukromník ve jménu svého zisku usiluje o dopravu ziskovou a my

jako stát (tedy znovu zdůrazňuji, my občané)
zvyšujeme tak potřebu vyšších dotací ze spojů
neziskových. Je to logické a normální? Kdo nám
to zaplatí? Nebo pak budeme poslouchat, jak ve
jménu úspor musí mít ČD méně vozů, lokomotiv
a spojů a na tzv. jakoby ztrátových tratích pak
budeme rušit provoz?
A aby toho nebylo málo, v důsledku takového
šetření a snižujícího se zisku jsou snahy, aby se
ČD zbavily dalších činností, jako např. péče
o historické technické památky. Copak na to má
ministerstvo kultury nebo jiná státní organizace
peníze a odborníky? A tak radši budeme počty
takových unikátů snižovat? I to je výsledek výše
uvedených názorů a koncepcí. A pokračuje to
i u snah omezit majetek drah z důvodu zajištění
mimořádných situací. Ale nemůže se to nakonec
promítnout i do počtu vozidel třeba na období
zvýšené frekvence?
Opravdu toto chceme? Opravdu se nedočkáme toho, aby na svých místech byli konečně lidé,
kteří budou nejen odborně zdatní, podnikaví
a zajistí dokonalou funkčnost a prosperitu státních firem? Jde jen o nevědomost a neodbornost?! Nevím. Ale bylo by potřeba, abychom to
věděli. Možná by to konečně také mohlo zajímat
i NKÚ a vládní činitele.
Ing. Antonín Minařík

Platnost jízdenek a informace
Už víckrát cestující, dopisovatelé a podřízení
drážní zaměstnanci kritizovali nepřehledné množství druhů jízdenek a jejich někdy i dost zvláštní
názvy. Jedná se o našeho národního dopravce,
který se někdy dostane až tam, že se vyplní
české přísloví „Kdo jinému jámu kopá…“
Ale začnu trochu ze široka, některé záhady
s vlaky a platností jízdenek se dají vyřešit až
článkem v novinách. Ten článek, co mám na
mysli, se týkal sice dotazu na finanční částku,co
stály automaty ČD, odpověď tiskového mluvčího
nám sice odpověď nepřinesla, ale seznámila nás
s možností, kterou už nejméně 2 roky využíváme, a to s možností koupě jízdenky na internetu.
Tak jsem se před víkendem 3. listopadu snažil na
e-shopu ČD zakoupit jízdenku do Dolní Poustevny, jel jsem peážní tratí přes Bad Schandau,
protože z Prahy je to levnější a časově kratší než
přes Jedlovou. Dle rady tiskového mluvčího ze
zmíněného článku jsem se snažil jízdenku koupit
na eshopu, to však nešlo. Pro cestu, která se
uskutečnila v sobotu, se též hodila jízdenka,
která se dříve jmenovala výstižně a krátce SoNe
(teď se krátce jmenuje nějak jako „skupinová
weekendová “) a tak jsem volal na zákaznickou
linku. Zde jsem se dozvěděl, že ta zpáteční
jízdenka mou trasou se kvůli výluce koupit nedá
(a pak, že e-shop ČD umí vše, když neumí ani
takovou prkotinu) a že ta skupinová s dlouhým
výstižným názvem mi nebude v Německu platit,
že si k tomuto jízdnímu dokladu musím ještě
přikoupit jízdenku další (přes Německo). Jelikož
jsem cestou zjistil, že skupinová víkendová platí
i na peáži, tak se ptám, kde mi vrátí cenu jízdenky, kterou jsem si v pokladně koupil. Podle jakého paragrafu, jakého odstavce, jakého předpisu
našeho národního dopravce mi v pokladně vrátí
jízdné, nebo se mám pro peníze dostavit na
Nábřeží?
Petr Rádl
Pro vyřízení stížností, podnětů a dalších podání zákazníků v souvislosti s poskytováním služeb dopravce České dráhy je vyhrazeno oddělení kvality osobní dopravy. Než přistoupíme
k vysvětlení komplikací v odbavení pro trasu Děčín – Bad Schandau – Dolní Poustevna, dovolte
malé doporučení panu Rádlovi. Pokud v souvislosti se službami dopravce České dráhy nastala
situace, kdy bude mít pocit, že došlo k porušení
jeho zákaznických práv, doporučujeme, aby přímo komunikoval s dopravcem – Kontaktní formulář na www.cd.cz. Nejrychleji tak získá reakci
a vysvětlení, resp. vyřízení svých požadavků
(například při chybném účtování ceny za jízdenku).

V tomto případě probíhala v úseku Bad Schandau – Sebnitz plánovaná dlouhodobá výluka od
11. 9. 2018 do 18. 11. 2018 se zavedenou
náhradní dopravou. V případě relace Děčín –
Rumburk se sice jedná o vnitrostátní jízdenku,
nicméně trasa probíhá po území Německa, kde
spoj operuje zahraniční dopravce a vnitrostátní
odbavení se zde provádí na výjimku. Ta nešla
zapracovat do elektronického odbavení, a proto
jsme nemohli našim klientům v době výluky nabídnout standardní komfort odbavení na e–shop.
Pro trasu přes Bad Schandau bylo možné odbavení pouze u pokladen a dle základního tarifu.
V současné době, po skončení výluky, je odbavení na e–shop opět funkční.
Za omezení po dobu výluky se zákazníkovi
jménem dopravce České dráhy omlouváme.
Jan Behro, GŘ KON ČD, a. s.,
1. oddělení kvality osobní dopravy

Vzpomínka
na zlaté časy ČSD
Jsem již senior a na dráze jsem odpracoval
ve funkci výpravčího 42 let. Po přečtení Obzoru
č. 23 plně souhlasím se slovy v článku o Martinu
Kubíkovi. To, co se provedlo se železnici u nás
za posledních 30 let, je přímo katastrofa a to po
všech stránkách. Ani se nedivím, že ke dráze
nechce nastoupit nová generace, neboť ta předchozí na ní pracovala s láskou a obětovala
spoustu ze svého života, aby vlaky jezdily.
Nejhorší je též podle mého rozsekaná dráha
a placení provozu osobní přepravy vícero subjekty, tedy kraji. Pak vlaky nejedou do uzlových
stanic, neboť ty už jsou za hranicemi kraje,
a cestující se tak nikam nedostanou.
Měl jsem kdysi jízdní řády jak z první, tak
i z druhé světové války a v obou byl veden PŘÍMÝ rychlík Liberec – Cheb, nebo přímý vlak
Liberec – Plzeň. Lidé totiž neradi přestupují na
daleké cesty, výhodnější jsou pro ně přímé
vlaky. Dnes jezdí v našem kraji přímý vlak pouze v trase Liberec – Ústí nad Labem, a když je
třeba výluka, jako byla minulý měsíc (oprava
mostu v Děčíně–východ), tak dál na Teplice
v Čechách to byla v Děčíně víceméně katastrofa – přípoj na osobní vlak a další komplikace.
Je hezké, že se modernizují stanice a nástupiště, ale při této příležitosti jsou stanice „mrzačeny“ tím, že se likvidují „přebytečné“ koleje.
Kdyby se měl dnes vrátit jen poloviční nákladní
provoz z doby před rokem 1989, tak dráha stojí.
Zamyslel jsem se nad tím, když jsem jel přes
Benešov nad Ploučnicí, kde je pravidelné křižování osobní přepravy. Na další dopravní koleji
stál nákladní Mn vlak. Avšak kdyby měly přijet
proti další nákladní vlaky ze směru od České
Lípy a České Kamenice, byl by už výpravčí
vedle, neboť došly koleje. To se snad počítá
s tím, že nákladní doprava úplně zanikne?
To zřejmě raději rozsekáme a budeme do
nekonečna opravovat všechny silnice, rozbité
v důsledku divokých jízd kamiónů řízených převážně cizinci? Jsem téhož názoru, že vlaky mají
býti objednávány z jednoho centra, ale chce to
především takové lidi na vedení v Praze, kteří
tomu rozumí a ne co se tam neustále střídají
a než se rozkoukají, už jsou zase pryč (první

Ohlupování prostého lidu
V předvečer výročí slavného vítězství Reakce nad Pracujícím lidem (v únoru 1948 neslavně
zvítězil Pracující lid nad Reakcí) doznala Česká
západní dráha mezi stanicemi Plzeň hlavní nádraží a Rokycany výrazné změny. Byl zahájen
provoz „v jižním tubusu“ Ejpovického tunelu –
traťová kolej číslo 1. Současně se jednalo o poslední den provozu traťové koleje číslo 2 mezi
Chrástem u Plzně a Plzní. Jedná se o „dočasně“
nejdelší železniční tunel na síti české železnice
o délce 4150 metrů. Západní portál je opatřen
kilometrovníkem (pro předpisové puristy staničníkem) 100,0.
Jízdu tunelem „první den provozu“ jsem si
nemohl nechat ujít, výhled z plošiny posledního
vozu soupravy – i díky osvětlení a „pomalé“ jízdě
50 km/h neměl chybu. Sdělovací prostředky
přinášely informace o zkrácení cestovní doby
„díky“ tunelu mezi Plzní a Prahou. Nicméně tiskoví mluvčí, resp. osoby poskytující informace se
„nějak“ nedohodli, co se bude veřejnosti sdělovat. Jedna informace uváděla zkrácení cestovní
doby o 9 minut, jiná o 11 minut. Nicméně oficiální
materiály provozovatele dráhy – sešitový jízdní
řád 713os (2017/2018) uvádí hodnoty zcela odlišné. Cestovní doba mezi dopravnou Ejpovice
a Plzní přes Chrást u Plzně činila 13,5 minuty,
z Plzně do Ejpovic 13 minut. Pomocná tabulka
„objízdná trasa“ stanovila pro rychlost 120 km/h
jízdní dobu Ejpovice – Plzeň 7 minut, Plzeň –
Ejpovice 6,5 minuty. Čili v obou směrech jízdy
zkrácení o „pouhé“ 6,5 min. Nicméně jízdní řád

pro období platnosti od 9.12.2018 je zajímavější
– sedm minut z Ejpovic do Plzně zůstalo, nicméně z Plzně do Ejpovic se jízdní doba prodloužila
o jednu minutu – na 7,5 minuty, tj. cestovní doba
se zkrátí o pouhých 5,5 minuty. Takže žádných
9 nebo 11 minut. Tajemství zkrácení cestovní
doby mezi Berounem a Plzní totiž spočívá ve
zkrácení jízdních dob mezi jednotlivými dopravnami. Beroun – Zdice o minutu, Hořovice – odb.
Zbiroh – Kařízek – Holoubkov po 0,5 min, Rokycany – Ejpovice minuta = celkem 10 minut.
V opačném směru Ejpovice – Rokycany minuta,
úseky Rokycany – Holoubkov – Kařízek a Hořovice – Zdice – Beroun po půlminutě, ale z odbočky Zbiroh do Hořovic prodloužení o půl minuty.
Celkově tedy zkrácení z Plzně do Berouna o 8
minut … Smutné, že 29 let po pádu „režimu
ohlupujícího veřejnost“ se veřejnost nadále ohlupuje. Co brání vyjádření „Ejpovické tunely zkrátí
cestovní dobu z Plzně do Prahy o 6 minut, další
zrychlení je důsledkem kratších jízdních dob
v navazujících úsecích“ …
Méně radosti budou mít ovšem cestující jezdící na trati Plzeň – Radnice, především ti „náhodní“, kteří si zakupují jízdenku pro jednotlivou
jízdu. Osobní vlaky Plzeň – Radnice – Plzeň
budou jezdit úvratí přes Ejpovice, což znamená
prodloužení tarifní vzdálenosti o 3 kilometry a tedy „dražší jízdné“. Cestujícím z Chrástu u Plzně
se cestovní doba z 11 – 13 minut prodlužuje na
18 – 20, což se ovšem jaksi mlčky přechází.
Miroslav Zikmund

pořádný hřebík do rakve zasadil Emanuel Šíp
a pak už se jelo z kopce…).
Taky na dispečerech velmi záleží, hlavně na
tom, jaký tam sedí člověk. Vím o spoustě současných problémů od kolegů, kteří ještě slouží.
Tím, že dispečer nezná místní poměry a vidí to
vše graficky na počítači, dochází k rozhodnutí,
které odradí cestující použít příště vlak. To
jejich nadřízení nevidí, jaké jsou problémy?
Dříve měl vlakový dispečer za povinnost jezdit
po přidělených stanicích, aby viděl a poznal, jak
vypadají, jaké mají zabezpečovací zařízení a jaké jsou tedy technické možnosti využití kapacity
dráhy.
Co tedy dnešní dráha potřebuje? GVD, který
je pro lidi, jakož i ceny jízdenek pro kupní sílu
našeho obyvatelstva – tedy vyvážený tarif a ne
ode zdi ke zdi (jednou moc drahé a podruhé
přes slevy zas vlaky praskají ve švech) a především vhodné vozy k cestování na jednotlivých
tratích. Když někdo má kufr do hor na kolečkách, tak s ním zabere místo pro čtyři sedačky,
teď do toho kola a kočárky a je plno, i když lidí
jede polovic. Když vidím konstrukce dnešních
vozů, tak si myslím, že jsou dělány tak, že se lidi
pouze přepraví jako v tramvaji a mají s sebou
minitaštičku do práce. Jó, kde jsou ty časy, kdy
vlak vezl služební vůz pro zavazadla a spěšniny! Stále se šetří, ale na špatném místě a za
podmínek, ať to stojí, co to stojí.
No nic, tolik názor emeritního železničáře se
vzpomínkou na zlaté ČSD! S pozdravem „Koleje spojují svět!“
Bedřich Antonín Jelen, Tanvald

A bude se bořit
Dle informací na serveru idnes https://ekonomika.idnes.cz/zeleznice–nadrazi–szdc–modernizace–prodej–revitalizace–p2j–/eko–doprava.aspx?c=A181120_180834_eko–doprava_rts
má SŽDC v plánu místo oprav řady historických
výpravních budov jejich demolici. Je to bezprecedentní necitlivost vůči celé kultuře železniční
architektury, kterou budovaly generace železničních architektů, ať již to byly typizované budovy venkovských nádraží z doby cca 1880–1914,
ale i některé stavby doplňujících drah z doby po
roce 1918 či z období socialismu 1948–1989.
Místo oprav přišlo SŽDC s geniálním nápadem budovy nemilosrdně zbořit a nahradit víceúčelovými kontejnery. Připadá mi to, jako by
se SŽDC inspirovalo u populárního vsetínského
starosty a senátora Čunka, který do unimobuněk
vystěhoval před lety nepřizpůsobivé občany. Je
zajímavé, že SŽDC radši budovy zboří a zaplatí
miliony demoličním firmám a další částky na
pořízení kontejnerů, které se stejně budou muset
udržovat, a to možná nákladněji, než stařičké
budovy. Naprosto nechápu, proč nejsou budovy
nabídnuty v prvé řadě obcím či jiným státním
institucím, nebo i soukromníkům za předem stanovených podmínek, a to i za symbolické ceny.
Na jednu stranu probíhá za nemalé účasti
veřejnosti, ale i SŽDC „Soutěž o nejkrásnější
nádraží“ a na straně druhé se bude bořit. Ono
nestačí, co již bylo zbořeno – připomeňme například typické venkovské nádraží s vodárnou Protivec nebo Hranice v Čechách, ale i jiná nádraží
či výtopny šly k zemi. Proti boření se bouří i různí
aktivisté, kteří by měli o budovy zájem – uvažované boření výtopny v Hostivici se dostalo i do
posledního čísla zpravodaje ze Středočeského
kraje– Náš region–Západ, číslo 23, s titulkem na
hlavní straně „Hostivické depo v ohrožení.“(http:/
/nasregion.cz/zapad). Kdybystejně,jako uvažuje SŽDC, uvažovalo ministerstvo kultury či Národní památkový ústav a doporučil by třeba zbořit Národní divadlo nebo nějaký zámek, protože
je jeho údržba drahá?! Co by na to řekl občan?
Martin Kubík

Protivec skončil na skládce sutě
Odbočná dopravna D3 Protivec leží na trati
Rakovník – Bečov nad Teplou a odbočuje z ní
trať Protivec – Bochov, na níž byla v roce 1996
zastavena osobní doprava, nákladní existuje
naštěstí dosud. Do Protivce jsem prvně přijel
v prosinci 1980, paradoxně právě od Bochova,
neboť abych si projel tuto trať, jel jsem autobusem z Prahy do Bochova a pak vlakem vedeným dosluhujícím motorem M 131.1. V Bochově
byla tehdy výdejna jízdenek a samostatný ko-

merční pracovník, stejně tak v Protivci, odkud
mám jízdenku ještě schovanou. Výpravní budova byla obydlena a dokonce občas obsazována
vojenským výpravčím (před stanicí bylo léta provizorní vojenské vjezdové návěstidlo) pro přetahy vojenských transportů do vojenského prostoru Doupov, transporty se vykládaly někdy
i v tehdejší dopravně a nákladišti Vahaneč. Vahaneč není nyní již ani nákladiště ani zastávka
a budova byla zbořena. Na celé trati Protivec –

Protivec při nostalgické jízdě muzea Lužná do Bochova s lok. 354.195. Snímek z 3. 6. 2017.
Vše je pryč!

Bochov není uvedena v listu GVD již žádná
bývalá zastávka, prostě nic, takže se nikde nedá
zastavit ani pro potřeby zvláštních nostalgických
vlaků. V roce 2017 byla historická, krásná výpravní budova v Protivci také srovnána se zemí,
když byla léta budova roznášena nepřizpůsobivými občany z okolí, stejně tak byla zbořena
fotogenická vodárna. Protivec byl tak fotogenický, že mi vyprávěl můj známý, jinak majitel pohřební služby a syn bývalého strojvedoucího ze

zrušeného depa Zdice na Berounsku: „Onehdy
jsem zakoupil model nádraží a vodárny Protivce,
nechápu, proč to zbořili, divná doba.“
Místo budovy jsem při své cestě v tyto končiny
26. 11. spatřil z okna motoru 810.320–2 pouze
betonový bunkr, jestli jsem se ocitl v Česku
nebo v zemích bývalého SSSR, jsem téměř
nepoznal. Prostě kraj Sudet se „musí“ ničit dál
i 73 let po válce, tentokrát v režii SŽDC. To mi
rozum nebere.
Martin Kubík

Místo krásné historické budovy stojí nyní v Protivci betonový bunkr. Snímek z 26. 11.
2018.

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

Silvestrovský koktejl
pro veselé loučení s rokem 2018
Malý železničářský kvíz –
znáte železniční výrazivo?

Doběhne uřícený chlap k pohovoru u Českých drah:
„Promiňte, omlouvám se za zpoždění…“
„Jste přijat!“

k

Železnice je známa mimo jiné také jako
obrovský rezervoár různých výrazů, označujících železničářské zařízení, práci, či
pracovní postupy. Jak jste na tom s jejich
znalostí vy? Pozor, vybrali jsme tentokrát
některé hodně těžké!

„Maminko, jak se jmenovala ta stanice,
z které jsme právě vyjeli?“
„Nevím, a nezlob, vidíš přece, že čtu!“
„To je škoda, Pepíček tam vystoupil!“

k

1) Co označuje výraz „štěkat“?
a) nadávat svému podřízenému za nekvalitní
práci,
b) jet v plném výkonu (u parní lokomotivy),
c) hádat se se svým kolegou, případně dispečerem o tom, kdo zavinil zpoždění vlaku.

Jede maminka s Pepíčkem vlakem a klukovi se chce kadit. Záchod pořád obsazenej, a tak
když vjedou do tunelu, vysadí kluka a ať se
vykaká z okýnka. Jenže tunel nebyl tak dlouhej
a když za tunelem zastavili na zastávce, kluk
ještě tlačil.
Průvodčí na to civí z perónu a povídá si:
„Bože, to je ale vošklivej chlap. Kdyby neměl v puse ten doutník, řeknu, že je to
zadek.“

k
Vykládá Pražák ve vlaku z Brna: „Dost mě
zklamalo chování samotných Brňáků. Člověk se zeptá, kudy se leze do metra, a dočká
se jen nepříjemných pohledů a vulgarit.“

k
„Ti Pražáci! Představ si, že oni jezdí i na
Malou Stranu metrem!“ závistivě říká jeden
Brňák.
„To je toho,“ opáčí druhý. „Já zase třeba
jezdím vlakem na Velkou do Pardubic!“

k
Jedou dvě ženy ve vlaku a jedna se ptá
druhé: „Kam jedete?“
Ta odpovídá: „Jedu do Budějovic, bude
tam Země živitelka.“
A druhá na to: „Hm, to já jedu do Prahy,
bude tam ze mě šlapka.“

Veselý Silvestr a šťastný nový rok 2019 přeje všem čtenářům redakce Obzoru.
Snímek Michael Mareš

Mladík jede v kupé s neznámou slečnou.
Když ho dlouhé ticho přestane bavit, osloví ji:
„Proč pořád mlčíte, slečno?“
„Mlčím, protože chci,“ odsekne slečna.
Mladík vyskočí a spráskne ruce: „Tak ona
chce – a mlčí!“

k
Pán si v tramvaji stěžuje sousedovi: „Ta
dnešní mládež je ale nevychovaná.“
„Proč, vždyť vás pustili sednout?“
„No jo, ale manželka stojí!“

Ptá se pan Novák kolegy: „Řekl jsi už své
ženě, že jsi mě pozval v neděli k vám na
oběd?“
„Pochopitelně, od čeho si myslíš, že
mám nateklou hubu?“

k
Pro mě je práce radostí. Jen se nevydržím
radovat osm hodin denně.

2) Co je to „kompostér“?
a) jáma, určená pro odkalování parních lokomotiv,
b) odpadkový koš na nástupištích,
c) dnes již nepoužívané zařízení k označování
lepenkových jízdenek.
3) Kde se můžeme setkat s „trpaslíkem“?
a) je to malé návěstidlo mezi kolejemi,
b) v některých stanicích, kde v předzahrádkách
slouží s čepičkou na hlavě jako ozdoba,
c) bývá tak označován nezletilý cestující bez
platné jízdenky.
4) K čemu sloužil „hytlák“?
a) k přepravě zásilek a jako stanoviště vlakvedoucího,
b) k naplnění vodou u parních lokomotiv,
c) označení pytle k přepravě služební pošty.

k
„Pane mistr! Franta spadnul z lešení…“
„Tak mu vyndejte ruce z kapes, ať to
vypadá jako pracovní úraz.“

k

8) Co značí výraz „postavit klacek“?
a) dát návěstidlo do polohy dovolující jízdu
vlaku,
b) označit nepojízdnou kolej přenosnou návěstí
„Stůj“,
c) skončit pracovní poměr u železnice.
9) Co nebo kdo je to „panák“?
a) nadřízený, který ničemu nerozumí,
b) výměnové návěstidlo,
c) nealkoholické pivo, povolené železničářům
ve službě.
10) Kdo nebo co si v železničářském slangu
„šlápne“?
a) vlak při projetí návěstidla,
b) nadřízený vůči podřízenému,
c) podřízený vůči nadřízenému.

– Kdo zodpověděl 7 – 9 otázek, může si
gratulovat, v železniční branži se jen tak neztratí.

Dělník zaspí a přijde na devátou do práce
a šéf na něj hned spustí: „Sakra, chlape, měl
jsi tady bejt v šest!“
„Proč? Co se stalo v šest?“

k
Rozhovor ve vlaku: „Jedu do Prahy.“
„A co vás tam táhne?“
„Myslím, že lokomotiva.“

k

Přijde koktavý do kupé a ptá se jednoho
cestujícího: „Ko– ko– ko– kolik je ho– ho–
ho– hodin?“
Cestující zarytě mlčí a mlčí, a tak se pán
zeptá jiného a pak odejde, načež se ostatní
ptají toho tichého: „Proč jste mu, chlape,
neodpověděl?!“
„Bál js– js– jsem s– se, že mi rrr– ro– zbi–
bije hu– hu– hubu.“

7) Kdo to je nebo byl „osožák“?
a) člen odborové organizace OSŽ,
b) někdejší člen ozbrojené stráže na železnici,
c) žák železniční školy, věnující se výuce osobní dopravy.

Kdo správně zodpověděl všech deset otázek, je skutečně pravověrným železničářem,
ne-li přímo “šotoušem“ (zapáleným nadšencem v železniční dopravě).

k

k

6) Kde jsme se mohli setkat s „ternionem“?
a) v každé osobní pokladně,
b) v osobním vlaku při kontrole jízdenek,
c) na parní lokomotivě.

Správné řešení a vyhodnocení ankety:
1b 2c) 3a) 4a) 5b) 6a) 7b) 8a) 9b) 10a).

„Ondro, nakoupils na dovolené nějaké
suvenýry?“
„No, koupil jsem jich hodně, ale na
zpáteční cestě jsme je všechny vypili.“

„Projel jste odjezdový návěstidlo na červenou, to bude za tři body!“
Antonín Klech

5) Jaký význam má sloveso „blendovat“?
a) oslepit zapnutým reflektorem,
b) zaměnit jedno červené koncové světlo na
vlaku za bílé,
c) pokusit se ošálit nadřízeného.

Stará paní nastoupí do motoráku, ihned
vstává mladík, ale paní ho vtlačí zpět do sedadla se slovy, že jede jen jednu stanici a nestojí
to zato. Mladík znovu vstává, paní ho opět
zatlačí se stejnými slovy zpět, až to mladík
nevydrží a zařve: „Proboha, necháte mě konečně vystoupit?“

k
Ředitel závodu pozoruje s nesmírným zaujetím a zalíbením novou pracovnici. „Pět dětí,“ zašeptal mu do ucha jeden z jeho podřízených.
„Cože?“vyjevil se ředitel.„Ta přece nemůže mít pět dětí!“
„Ona ne, ale vy je máte.“

„Nebojte, klid, za dvě hodiny vám jede další spoj...!“ Antonín Klech

– Kdo znal správnou odpověď na 4 – 6
otázek, je sice železničářem, ale stará mluva
mu již moc neříká. Vše se však dá dohnat,
například studiem železničářského slangu na
internetu.
– Kdo uspěl pouze v 1 – 3 případech, může
sice být železničářem, ale pravděpodobně je
z té velice mladé kategorie, která zná spíše
výrazy, související s moderní (především počítačovou) technikou. Tam zase tak moc “nevidí“
ti starší.
– A kdo neuhodl nic? Buď se jen trestuhodně spletl, nebo ho přepadly důsledky předčasných silvestrovských oslav.
–čas–

Ptá se zaměstnanec nadřízeného: „Jak to,
že s Novákem děláme stejnou práci a on má
za to mnohem víc?“
„Když on má tolik dětí!“
„No, já myslel, že jsme placeni za to, co
děláme v práci a ne doma?!“

k
Ve vlaku začal vykřikovat pán středního
věku: „Kde mám peněženku?“
Vedle stojící kapsář odpověděl:„Musel jste
ji někde ztratit, už jsem ji také marně hledal.“

k
Pan Novák se vrátí z práce a manželka se
ho ptá: „Tak o čem se ti dneska v práci
zdálo?“

k
Pan Novák se ohlásí u ředitele:„Pane řediteli, mám dojem, že můj plat neodpovídá
mým schopnostem!“
„To jsme zjistili také, ale přece vás nemůžeme nechat umřít hlady!“

k
Hlášení nádražního rozhlasu:„Na trati směr
Lipno je výluka. Cestující si ve stanici Loučovice přesednou na náhradní autobus,
který odjíždí směrem Lipno přesně v 10
hodin. Bude-li autobus plný, připojíme k němu navíc vlečný vůz!“
Mladá blondýnka běží na informace: „A
v kolik odjíždí ten vlečný vůz?“

k
„Pane výpravčí, nejdu na rychlík do Prahy moc pozdě?“
„Ani ne, zmeškal jste ho jen o pět minut!“

Antonín Klech

Sekretářka se vymaní ze šéfova objetí a říká: „A to mi naši tvrdili, že se v práci se
mnou nikdo mazlit nebude!“

„Tady jste to nějak nedomyslel, pane inženýre...“
U přijímacího pohovoru:„Kdybyste měl říct
dvě slova o sobě, jaká by to byla?“
„Jste přijat.“

k
Přijde zaměstnanec za šéfem a říká: „Pokud mi nepřidáte, řeknu ostatním, že jste mi
přidal…“

k
Říká šéf zaměstnanci: „Co děláte v neděli?“
„Nic!“
„Tak vás upozorňuji, že je teprve pátek!“

Vyšlo jako příloha Obzoru č. 25/2018

Antonín Klech

Do jedné firmy přijmou nového zaměstnance a dostane ho na starosti mistr: „Tak tady
máš, mladej, koště a běž zamést halu.“
„Já jsem ale inženýr!“
„Aha…“ přemýšlí chvíli mistr,„tak pojď, já
ti to půjdu ukázat…“

k
Dva muži ve vlaku se baví o najímání zaměstnanců: „Já jsem cukrář. Když někoho
najmu, tak ho nechám, ať sní sladkého,
kolik chce, a po týdnu už mu to tak leze
krkem, že si nevezme, ani kdyby ho nutili.“
„No u mě je to složitější, já jsem bankéř…“

