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Z aktuálních událostí
n Prohlášení Podnikového výboru OSŽ
Správy železnic k dočasným změnám v obsazování směn.
Vážené kolegyně, vážení kolegové! Nejprve nám dovolte, abychom vám poděkovali
za práci, za vstřícnost, za empatii, kterou v této
nelehké době odvádíte.
Bohužel riziko nákazy je vysoké a zaměstnavatel se snaží hledat všechny možnosti, jak
minimalizovat další šíření koronaviru. Úkolem
Správy železnic je i v této těžké době zabezpečit nepřetržitý provoz. Podle našich informací se konečně daří zajišťovat dodávky
ochranných pomůcek a dezinfekcí na jednotlivá pracoviště. Poděkování patří všem, kteří
i ve svém volném času pracují na zajišťování
potřebných pomůcek nejen pro naše zaměstnance, ale i pro další spoluobčany.
Intenzivně se pracovalo na opatřeních, která jsou v současné době aplikována do provozu. Velmi zjednodušeně, dochází v podstatě
k rozdělení pracovníků řízení provozu na dvě
části. První polovina bude ve velmi zahuštěném režimu zajišťovat provoz. Druhá část zaměstnanců bude v bezpečí domova vyčkávat
na svůj čas. Po cca 10–14 dnech si role vymění.
Zdroj: Prohlášení PV OSŽ Správy železnic
k dočasným změnám v obsazování směn.
n 1. Změna PKS ČD Cargo, a. s., paragraf
209. Na základě událostí, které v tuto chvíli ovlivňují všechny občany a firmy ČR, společnost ČD
Cargo, a. s., nevyjímaje, byla v rámci vyhodnocení ekonomických ukazatelů dohodnuta 1.změna PKS ČD Cargo 2020/2021. Tato změna umožňuje v konkrétních případech využití institutu
částečné nezaměstnanosti (§ 209 Zákoníku práce). Zároveň se nám podařilo dohodnout, v kterých případech nebude tento institut použit, a to
s přihlédnutím na sociální a existenční podmínky jednotlivých zaměstnanců. 1.změna PKS je
platná od 1. 4. do 31. 8. 2020. Spolu s touto
změnou bylo vydáno Opatření č. 5 k aplikaci
částečné nezaměstnanosti, které stanovuje bližší podmínky pro využití § 209. Jeho platnost je do
30. 6. s tím, že se odborové centrály dohodly, že
v případě potřeby budou jednat i po tomto datu
o možném prodloužení. Oba dokumenty (1. Změna PKS ČD Cargo, a. s., § 209 a Opatření č. 5
Ř O10 k aplikaci částečné nezaměstnanosti) jsou
umístěny v sekci PV OSŽ ČD Cargo „ke stažení“.
n Dohoda s ČD, a. s., o závazku přiznání
mzdy při částečné nezaměstnanosti(COVID–
19). Vážené kolegyně, vážení kolegové, v posledních týdnech čelí svět, a tedy i Česká republika rozsáhlé pandemii nemoci způsobené virem

COVID–19. Vláda ČR přijala celou řadu restriktivních opatření s cílem zamezení šíření této
nemoci. Omezení pohybu osob (včetně uzavření škol) má bohužel velký dopad na tržby v železniční osobní dopravě a celkový provoz. Z důvodu zásadního poklesu tržeb a v zájmu ochrany
zdraví musel náš podnik omezit nebo zrušit
provoz velkého množství osobních pokladen,
dochází k postupné redukci počtu vlaků a zcela
byl zrušen provoz mezinárodních rychlíků přes
hranice ČR. Z výše uvedených důvodů zaměstnavatel (ČD) oslovil všechny odborové centrály
s naléhavou žádostí o přijetí přechodného opatření, majícího za cíl snížit náklady tak, aby
nemusel přistupovat k dalším razantnějším krokům a vytvořil předpoklad k úspěšnému zvládnutí vzniklé situace. V zaslaném materiálu požádal odborové organizace o souhlas se snížením
mezd na 60 % u těch zaměstnanců, kterým
nebude schopen po dobu nařízených omezení
přidělovat práci. O schválení účinnosti tohoto
opatření požádal v co nejkratší době, a to ještě
v průběhu měsíce března. Jednou z našich hlavních priorit je hájení sociálních a mzdových jistot
zaměstnanců ČD. Pro udržení těchto jistot však
musí být nedílnou součástí rovněž ochrana stability naší firmy do budoucna. Za těchto předpokladů jsme nakonec přijali kompromisní řešení,
byť po poměrně složité debatě a dlouhé době.
Konečným výsledkem je dohoda (dohoda ke
stažení je na www.osz.org) všech zúčastněných
stran, která mj. obsahuje závazek přiznání mzdy
ve výši 70 % těm zaměstnancům, kterým v období od 1. 4. 2020 – 30. 4. 2020 nebude schopen
z důvodu vyhlášení tzv. částečné nezaměstnanosti přidělovat práci. Součástí závazku je rovněž prohlášení, že pokud z rozhodnutí státních
orgánů náleží občanovi vyšší dávka, bude respektována. Zaměstnavatel spolu s odborovými partnery deklaroval připravenost ve zřetele
hodných případech řešit, např. z prostředků
Sociálního fondu, finanční výpomoc potenciálně nejvíce postiženým zaměstnancům (např.
samoživitelkám, samoživitelům, pečujícím o nezaopatřené děti apod). Jsme si vědomi, že nikdo
rád nepřijímá jakákoliv opatření snižující jeho
životní úroveň, nicméně stávající situace nedovoluje dlouhodobě nereagovat. V zájmu zaměstnanců jsme s omezením souhlasili na poměrně
krátké období, abychom mohli rychle reagovat
ve prospěch zaměstnanců. Spolu s Vámi věříme, že zaměstnavatel bude přijaté opatření realizovat velmi uvážlivě, aby nedocházelo k neoprávněným nerovnostem mezi zaměstnanci.
Rovněž Vás chceme ujistit, že v případě zlepšení situace budeme trvat na návratu k normálnímu
stavu.
Vladislav Vokoun
předseda PV OSŽ při ČD, a. s.

Dovolená 2020 v otázkách
a odpovědích
Nejčastější dotazy týkající se letošní dovolené jsme
položili Mgr. Blance Jíšové, ředitelce ČD travel
Chci zájezd zrušit, jaké mám možnosti?
Zájezd můžete zrušit a zaplatíte 10% stornopoplatek, viz podepsaná smlouva/žádost o poskytnutí příspěvku, kde jste potvrdili seznámení
s podmínkami ČD travel. Cituji: Žadatel svým
podpisem potvrzuje, že souhlasí s rozsahem
a obsahem zakoupených služeb dle této přihlášky blíže specifikovaných v katalogu ČD travel
„Dovolená pro zaměstnance“ (případně v katalogu vybrané pořádající CK) a že se seznámil
a souhlasí se Všeobecnými a záručními podmínkami Cestovní kanceláře ČD travel, s. r. o.
(případně podmínkami vybrané pořádající CK).
Pokud nechcete platit stornopoplatky, můžete
využít poukázky, která má platnost 1 rok od data
vystavení – více naše webové stránky, záložka
Koronavirus (www.cdtravel.cz).
Je výše stornopoplatků vždy stejná?
Ne, stornopodmínky se liší, jak v čase, tak
i různými podmínkami u různých CK. Podpisem
jste stvrdili, že i s podmínkami pořádající CK jste
se seznámili. Cituji: Žadatel svým podpisem
potvrzuje, že souhlasí s rozsahem a obsahem
zakoupených služeb dle této přihlášky blíže
specifikovaných v katalogu ČD travel „Dovolená pro zaměstnance“ (případně v katalogu vybrané pořádající CK), a že se seznámil a souhlasí se Všeobecnými a záručními podmínkami
Cestovní kanceláře ČD travel, s. r. o. (případně
podmínkami vybrané pořádající CK).
Chci svůj zahraniční zájezd vyměnit za
pobyt v tuzemsku, je to možné?
Ano, v současné době je to možné díky
„Poukázce“. Pozor ale, poukázku vydává CK
vždy pouze na svoje pobyty. Tedy pokud máte
poukázku vydanou od CK Exim, pak si vybíráte
z nabídky CK Exim.
Proč mám platit storno 10 % z celé částky,
když jsem uhradil pouze část a druhou část
tvoří dotace od zaměstnavatele?
Zájezd rušíte vy, ne váš zaměstnavatel. Storno platí strana, která odstupuje od smlouvy – ruší
zájezd. Pokud by vám zaměstnavatel zakázal jet

Konečně Jaro(v)! Osada Jarov se nachází na pravém břehu řeky Vltavy. Dnes je osada označena cedulemi „Dolní Břežany – Jarov“
a stejný název nese od změny grafikonu 2015/2016 i železniční zastávka na trati 210. K přejmenování údajně došlo na podnět zastupitelstva
obce Dolní Břežany, aby byla splněna logistická podmínka pro umístění vědeckého centra.
Snímek Michael Mareš

COVID–19 – Žádost o dávku z PF OSŽ
Vážené členky a vážení členové OSŽ, sdělujeme vám, že v návaznosti na vydaná usnesení vlády ČR souvisejících s opatřeními proti
koronavirové pandemii (COVID–19) – je možno požádat v souladu se Statutem Podpůrného
fondu OSŽ o přiznání jednorázové finanční dávky ve výši 2000 Kč členům OSŽ z Podpůrného
fondu (PF) OSŽ (část VII. bod 5) z důvodu jiné
zřetelehodné události (rozhodnutí mimořádné
porady předsedy OSŽ ze dne 24. 3. 2020, dále
jen „MPP OSŽ“). Dne 1. 4. 2020 MPP OSŽ
objektivizovala – upřesnila podmínky pro poskytnutí této dávky a konstatovala, že záměr
poskytovat tyto dávky trvá i nadále.
Záměrem poskytnutí dávky z PF OSŽ je snaha pomoci snížit dopady vládou ČR vyhlášeného
nouzového stavu na členky a členy OSŽ, kteří
splňují současně následující podmínky:
- jsou osamělými [1] (tzv. samoživitelka nebo
samoživitel), pečují o dítě (děti) ve věku do 15
let,

- nejsou na mateřské nebo rodičovské dovolené,
- jejich členství v OSŽ vzniklo nejpozději v roce
2019,
- žádost je uplatňována pouze jedním z rodičů.
Jednorázová finanční dávka se uplatní u žadatele, splňujícího výše uvedené podmínky, ve
výši 2000 Kč na jedno dítě. Žádost o dávku
z PF OSŽ žadatel/žadatelka řeší ve spolupráci
se závodním výborem své ZO OSŽ (telefonicky, SMS, nebo e–mailem), který následně odešle žádost na Ekonomicko–sociální oddělení
OSŽ–ústředí (viz žádost na stránkách OSŽ).
ESO OSŽ–ústředí žádost zpracuje a předloží
ke schválení Představenstvu OSŽ (poradě předsedy OSŽ).
V případě kladně vyřízené žádosti bude finanční částka odeslána na bankovní účet příslušné ZO OSŽ, která částku předá, resp. přepošle na určený bankovní účet žadatele/
žadatelky.

Touto žádostí není vyloučena možnost podávat žádosti o dávku z PF OSŽ v ostatních
případech obvyklým způsobem ve smyslu Statutu PF OSŽ.
Případné dotazy směřujte na ESO OSŽ–
ústředí JUDr. Petra Večeře, tel.: 737 275 068,
e–mail: petr.vecer@osz.org nebo Luďka Šebrle,
tel.: 737 275 066, e–mail: ludek.sebrle@osz.org
V Praze, dne 1. dubna 2020
Mgr. Martin Malý,
předseda OSŽ
[1] Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů, používá pojem
„osamělými“, který je definován v § 350 odst. 1
takto: „Osamělými se rozumějí neprovdané,
ovdovělé nebo rozvedené ženy, svobodní, ovdovělí nebo rozvedení muži a ženy i muži osamělí
z jiných vážných důvodů, nežijí-li s druhem,
popřípadě s družkou nebo s partnerem.“

NA AKTUÁLNÍ TÉMA

„Přála bych si, aby zaměstnanci věřili,
že je to pomoc čistě pouze pro ně
a nikdo se nebude tzv. ´pídit´ po tom,
jaké dotazy a starosti mají.“
Hovoříme s Mgr. BLANKOU HAVELKOVOU,
předsedkyní představenstva Dopravního vzdělávacího institutu, a. s.

na pobyt, pak hradí stornopoplatky on.
Jak mám zjistit výši stornopoplatků? Kde
najdu „celou“ částku?
V případě dotované rekreace je celá částka
uvedena vždy na faktuře. Tam je rozepsána plná
cena, výše dotace a částka k úhradě.
Co udělá CK s našimi stornopoplatky?
CK již pro klienty zájezdy zaplatila, a to formou záloh do zahraničí, hotelů a letecké společnosti.
Proč mám platit storno, když jsem problém
nezpůsobil?
Problém nezpůsobila ani CK. Stát, který opatření přijal, storno nekompenzuje, ani jinak nenahrazuje.
Mám koupený zájezd, odjezd 30. 6. Bude
se konat?
Pokud budou i 30. 6. hranice zavřené, pak se
zájezd konat nebude a CK zájezd zruší, tj. vrátí
všechny platby klientům. Pokud však budou
hranice otevřené, pak můžete vycestovat. Zájezd je pro vás nakoupený.
Chci si posunout termín. Je to možné?
Ano, v rámci jednoho hotelu je to možné.
Změna termínu je v tuto chvíli zdarma.
(Pokračování na str. 2)

Kdo přišel s nápadem nabídnout zaměstnancům Skupiny ČD možnost využít pomoci
psychologů z Dopravního vzdělávacího institutu? Musela jste psychology přemlouvat, nebo to byl jejich nápad?
S nápadem jsem přišla na Představenstvo
DVI, a. s., kde jsme tuto možnost probrali a neváhali jsme do toho jít. Když jsme oslovili naše
psychology, setkali jsme se s velmi pozitivní
reakcí a nemuseli jsme je tedy vůbec přemlouvat. Vymysleli jsme, jak to udělat, aby to bylo
uživatelsky nenáročné a pro všechny dostupné. Nakonec jsme se shodli, že nejlepší varianta je telefonický rozhovor. Velkou podporu jsme
dostali i od předsedy představenstva Českých
drah.

dit za sportem a mohla bych jmenovat plno
dalších aktivit. Budeme teď více s rodinou, někdy i sami se sebou, a budeme si muset zvykat
na trochu jiný rytmus života. Každý bude řešit
jiné náročné životní situace. Budeme si také
muset více uvědomovat své okolí, jak v práci,
tak mezi blízkými. Budeme muset respektovat
vládní opatření, být zodpovědní a k životu přistupovat s větší pokorou.

Ocituji teď otázky z vašeho letáku: „Co
budu dělat, když onemocní moji rodiče? Jak
zvládnu starat se o ně a zároveň pracovat?
Mám strach, že neochráním před nákazou
sebe nebo svoji rodinu. Nezvládám doma
učení s dětmi. Co mám dělat? Ovlivní to mojí
finanční situaci? Zvládne moje dcera letos
odmaturovat?“ Zkusila jste si na ně sama
odpovědět?
Na takové otázky se nedá takhle odpovědět.
Nežijeme přece všichni stejně, nejsme ve stejném životním stádiu. Každý má jiné starosti,
obavy, problémy, ale také má každý jiné přání,
postoje a hodnoty. Nakonec i děti mají starosti
a jsou pro ně nemálo důležité jako pro dospělé,
jestli mi rozumíte. Proto není možné na to
paušálně odpovědět. Je třeba však zmínit, že
toto období nebude jednoduché. Uvědomme si,
že není úplná samozřejmost jít do restaurace,
vyrazit na dovolenou, potkávat se s přáteli, cho-

Myslíte si, že mají obavy, že jejich dotazy
nejsou brány anonymně?
Ano, mám často ten dojem. Již několik let
nabízíme i psychologickou konzultaci a často
se potýkám s dotazy, zda nejde informace jejich nadřízenému, kdo o tom všem ví a podobně. Mohu zaměstnance ujistit, že to opravdu
není v našem zájmu a personální odbor ve společnosti České dráhy se k tomu staví stejně.

Jaké dotazy převládají?
Nevím, jaké dotazy převládají, neptám se na
to a ani by mi to naši psychologové neřekli.
Přála bych si, aby zaměstnanci věřili, že je to
pomoc čistě pouze pro ně a nikdo se nebude
tzv. „pídit“ po tom, jaké dotazy a starosti mají.

Jaké služby jinak jako DVI nabízíte?
Společnost Dopravní vzdělávací institut, a.
s., je dceřiná společnost Českých drah a vznikla v roce 2005. Již od svého počátku se specializovala zejména na školení pro oblast železniční dopravy. Postupně se k tomuto zaměření
přidaly i další obory činnosti, které jsou orientovány nejen na zákazníky z odvětví dopravy.
Společnost si stanovila od začátku svého vzniku jako hlavní cíl uspokojovat požadavky svých

zákazníků a nabízet jim kvalitní služby. V síti
poboček společnosti rozmístěných po celé ČR
jsme schopni zajistit kurzy na míru a přizpůsobit
se požadavkům zákazníka, zároveň si však
zakládáme na kvalitě školení a dodržování předepsaných legislativních požadavků a rozsahů. Společnost je držitelem uznání „Subjektu
pro posuzování bezpečnosti“ (nařízení EU 402/
2013) od Drážního úřadu. Jsme držiteli ČSN
EN ISO 9001.
Michael Mareš,
snímek DVI/Železničář

Přehled nabízených služeb Dopravního
vzdělávacího institutu:
vzdělávání nových zaměstnanců v oblasti železniční dopravy, povinné udržovací školení v oblasti železniční dopravy, jazykové vzdělávání,
manažerské vzdělávání, RID (přeprava nebezpečných věcí po železnici), školení řidičů referentů, svářečská škola, psychologické služby.

Dovolená 2020 v otázkách
a odpovědích
(Pokračování ze str. 1)
Kdy mi vrátíte peníze?
Peníze okamžitě po vyčíslení stornopoplatků
vracíme zpět na účet, odkud byly uhrazeny.
Pokud pro vás zájezd kupoval zaměstnavatel
Správa železnic, trvá vrácení o chvíli déle.
Chci odjet v červenci na původně naplánovanou a již zakoupenou zahraniční dovolenou, mohu?
Ano, v tuto chvíli tomu nic nebrání. Zájezd je
pro vás nakoupený a uhrazený do zahraničí.
Mám objednaný pobyt v tuzemsku a chci
ho zrušit. Jaké jsou stornopoplatky?
V tomto případě neúčtujeme žádné storno-

VŠIMLI JSME SI

l VE STANICÍCH

a zastávkách na
Litovelsku a Uničovsku opět zastavují vlaky.
V návaznosti na rozhodnutí Krajské hygienické
stanice Olomouckého kraje o ukončení karantény v oblasti Litovelska a Uničovska bylo od
pondělí 30. března obnoveno zastavování vlaků v Července a Uničově. Od půlnoci z 30. na
31. března pak byl obnoven provoz vlaků i
v úseku Červenka – Litovel – Senice na Hané
na trati 307 (Červenka – Prostějov hl. n.) s výjimkou tří párů školních spojů.

poplatky, protože jsme nezaplatili zálohy a storno neúčtuje ani hotel. Zájezd rušíme či přesouváme zdarma. Doufáme, že hotely svůj přístup
nezmění.
Chci si objednat tuzemský pobyt, nebudete nabídku rozšiřovat?
Ano, pokoušíme se kontaktovat další hotely
a nabídku na tuzemské pobyty rozšířit.
Co když CK zkrachuje?
Všechny CK jsou ze zákona pojištěné proti
úpadku, finanční vyrovnání bude řešit pojišťovna.
Michael Mareš
Odpovědi na další dotazy najdete na
www.osz.org

l V ÚSTECKÉM KRAJI byl v pro-

Klientům ČD travel
Vážení klienti, v situaci, která se za dobu
existence většiny cestovních kanceláří dosud
nestala, si nesmírně vážíme vašeho přístupu
a porozumění. Věřte, že děláme vše, co je v našich silách, abychom vaši důvěru nezklamali.
Jsme si vědomi toho, že některé z cestovních
kanceláří přestaly reagovat, některé dokonce
dočasně uzavřely své pobočky. Byť tento krok
chápeme – frustrace z neustálých dotazů a někdy i agresivního chování klientů je velká – my
jsme a budeme pro vás stále k dispozici a snažíme se na všechny dotazy reagovat co nejdříve.
Naše CK již část záloh do zahraničí i tuzemska
uhradila. Tedy vznikly nám náklady při nákupu
vašich dovolených. Jednáme se zahraničními
partnery o možnosti jejich přesunu na příští období – léto, podzim či rok 2021. Pečlivě zvažujeme kroky, které podnikneme, abychom překlenuli období nejistoty. Naše opatření musíme
rozdělit do dvou sekcí: zájezdy pořádané ČD
travel a zájezdy pořádané ve spolupráci s jinými
CK. Na konci „popisu hotelu“ najdete informaci,
s jakou CK spolupracujeme. Pokud tam informace chybějí, pak se jedná o náš vlastní zájezd.
Zájezdy ČD travel:
Zrušení zájezdu se STORNOPOPLATKY:
Všechny zájezdy je možné zrušit do 50 dnů před
odjezdem s 10% stornopoplatky (respektive za
stornopodmínek uvedených v našich VZP). Pokud jsou zaplacené zálohy vyšší, bude vám
rozdíl vrácen na účet. Pozor, stornopoplatky jsou
vypočítány z CELÉ hodnoty zájezdu, tedy včetně dotace.
Využití POUKÁZKY na jiný termín či zájezd: ČD travel vystaví poukaz v hodnotě, kterou
jste dosud uhradili. Tento poukaz bude mít všechny náležitosti a bude pojištěn proti úpadku. Zájezd si budete moci vybrat do konce listopadu
2020 tak, aby dotace byly přidělené v roce 2020.

Realizace zájezdu však může být i v roce 2021
(tj. můžete si v listopadu 2020 vybrat dovolenou
v Řecku na srpen 2021).
Zájezdy spolupracujících CK:
CK Eximtours: podobný postup jako ČD
travel, více informací na jejich webu https://
www.eximtours.cz/vladni–opatreni
CK Canaria travel: možnost storna s poplatky, přesun bez poplatků, https://www.canariatravel.cz/aktuality/
CK Blue Style:zdarma nový termín (nejpozději 21 dní před odletem) nebo poukázka (návrat
nejpozději 31. 10.), navíc sleva 10 % pro každou
dospělou osobu, storno dle platných VOP, https:/
/www.blue–style.cz/travelsafeplus/
CK Mayer Crocus: stejný postup jako ČD
travel, 10% storno nebo poukázka
CK Fischer: zatím nereaguje, doufáme, že
postup bude stejný, https://www.fischer.cz/
CK Travel Family:10% storno do 40 dní před
odjezdem, min. 700 Kč/os, provádí bezplatné
změny vč. destinací a bezplatné posuny termínů. Poukázky zvažují. Více info: https://www.travelfamily.cz/
Postup využití poukázky:
1. Již máte vybraný jiný zájezd: napsat e–
mail, původní zájezd a nově vybraný zájezd.
Údaje změníme na původní, již potvrzené přihlášce.
2. Chcete zájezd zrušit, ale zatím nemáte
vybraný jiný. Pošlete e–mail o zrušení, pošleme
poukaz. Do konce listopadu pošlete informaci
o nově vybraném zájezdu. Údaje změníme na
původní, již potvrzené přihlášce. Věnujte prosím
pozornost tomu, abyste vybírali z nabídky od
původních pořadatelů.
Děkujeme všem našim klientům a věříme, že
spolu opět vycestujeme za sluncem! Informace
jsou platné ke dni 31. 3. 2020.
ČD travel

PŘEDSTAVUJEME

Pavel Lněnička: „Zaměstnavatel
má v nouzovém stavu právo
změnit organizaci práce.“
Pavel Lněnička pracoval léta jako výpravčí
v železniční stanici Pečky, kde také po Jiřím
Bulířovi v roce 2013 přebíral funkci předsedy ZO
OSŽ Český Brod. „Vlastně, když jsme sem na
CDP (Centrální dispečerské pracoviště) Praha
před čtyřmi roky přišli, tak nás z bývalé ZO
OSŽ Český Brod bylo nejvíc, a od té doby
jsme největší a tedy i nejpočetnější ZO OSŽ
na CDP (v současnosti cca 50 členů). Říkám
z bývalé ZO OSŽ Český Brod, protože v roce
2017 (po schválení členskou schůzí) došlo
k přejmenování základní organizace na ZO

OSŽ CDP Praha,“ říká Pavel Lněnička s tím, že
na pražském CDP nyní působí také dalších 25
ZO OSŽ. „Zaměstnanci sem dojíždějí z velké
dálky. Ve Výboru OSŽ Správy železnic CDP
Praha máme zastoupeny ZO například z Veselí nad Lužnicí, z Plzně, z Ústí nad Labem,
z Doudleb nad Orlicí nebo z České Třebové.
Ta rozmanitost názorů z různých regionů(kde
ti lidé bydlí) se nejvíce odráží v práci ve Výboru
OSŽ, kde najít kompromis je někdy velmi
složité. OSŽ tak má dohromady na CDP Praha
167 členů, z celkem cca 310 zaměstnanců
CDP, v šestadvaceti ZO,“ upřesňuje Pavel Lněnička, kterého zástupci ZO před třemi lety zvolili
předsedou Výboru OSŽ Správy železnic CDP
Praha. ZO OSŽ CDP Praha ale zastupuje také
zaměstnance u dalších organizačních jednotek
Správy železnic, ČD, a. s., a ČD Cargo, dohromady má téměř 130 členů (včetně důchodců).
Zaměstnanci CDP Praha byli k 23. 3. 2020
kvůli koronavirové epidemii rozděleni do dvou
skupin, z nichž každá bude po dobu nouzového
stavu sloužit čtrnáct dní v kuse, a pak se obě
skupiny prostřídají. „Já jsem ve skupině, která
byla čtrnáct dní doma a od 6. 4. 2020 jsem
zase čtrnáct dní v práci,“ říká Pavel Lněnička.
A jak na toto opatření reagovaly odbory? ptám
se. „V nouzovém stavu nebylo na výběr. Za-

městnavatel má v nouzovém stavu právo
změnit organizaci práce, například přeřadit
zaměstnance do letma, nebo změnit turnus.
V tomto případě šlo hlavně o zdraví zaměstnanců. Tady je potřeba zdůraznit, že toto
opatření se děje jenom z důvodu zamezení
šíření nákazy koronavirem, jinak by to samozřejmě zaměstnavatel musel minimálně čtrnáct dní předem projednat s odbory. Museli
bychom dojednat nové turnusy, ale protože
je nouzový stav, kdy je potřeba zachovat
zdraví zaměstnanců a hlavně provoz CDP,
tak zaměstnavatel přistoupil k tomuto opatření, a my jsme s tím v podstatě souhlasili,“
říká dále Pavel Lněnička s tím, že když argumentuje zaměstnavatel zdravím zaměstnanců, tak
těžko mohou odbory něco namítat. „Jsme zaměstnanci zařazení v kritické infrastruktuře
státu, my prostě musíme zachovat provoz
a tím pádem nemáme na výběr, než s tím
souhlasit.“
To že bude Pavel Lněnička od 6. dubna
čtrnáct dní v práci ale neznamená, že se nedostane domů. „My jsme se ty směny na CDP
snažili upravit tak, aby lidé, kteří dojíždějí
z větší dálky,mohli v Praze přespat. Zaměstnanci mají například upravené směny na den/
den/ noc/noc a pak volno. Směny se jim prostě scukly dohromady, aby nemuseli tak často
cestovat. To byla také jedna z podmínek, kterou ti zaměstnanci požadovali, aby tady mohli zůstat třeba mezi dvěma denními šichtami,“
konstatuje Pavel Lněnička dále s tím, že cílem
všech opatření na CDP Praha bylo, aby se –
pokud možno – co nejvíce omezila možnost
zavlečení infekce (nákazy) na CDP. „Je to tak
uděláno proto, abychom se navzájem nepotkávali, aby ta druhá parta mohla sloužit,
kdyby ta první z výše uvedených důvodů
vypadla a šla do karantény. Takhle ta druhá
parta může vždycky zajistit chod CDP. Zjednodušeně řečeno, je to z důvodu zamezení
šíření nemoci a také z důvodu zajištění provozu. Protože kdyby se zjistilo, že ten člověk
přišel do styku s nákazou a musel do karantény, a předtím by přišel do styku třeba se
dvěma třetinami zaměstnanců CDP, tak by to
pak tady museli celé zavřít. Určitě ale velké
poděkování patří všem zaměstnancům za
vstřícnost, jak přistupují ke změnám v turnuse a v obsazení pracovišť, komandujícím za
jejich trpělivost, a v neposlední řadě také zaměstnavateli, který se opravdu snaží zajistit
vše potřebné - dezinfekci, roušky, nadstandardní informování zaměstnanců a jiné,“ uzavírá.
Michael Mareš

Před necelými čtyřmi lety byla dokončena modernizace železniční stanice ve Vraném nad
Vltavou.

sinci loňského roku spuštěn Centrální dispečink
Dopravy Ústeckého kraje (v letošním roce uplynulo přesně pět let od jejího vzniku) sídlící na
tamním krajském úřadě, jehož účelem je koordinace jednotlivých druhů dopravy (zajištění návazností jednotlivých spojů, řešení mimořádných situací v dopravě, či informování cestujících
o mimořádnostech v provozu). Na denních a nočních směnách se zde střídá šest dispečerů, kteří
komunikují s řidiči autobusů, dispečery jednotlivých dopravců nebo přímo s cestujícími.

NAVŠTÍVILI JSME

Vrané nad Vltavou
„Záleží na nás všech, zda trať Posázavského pacifiku čeká v budoucnosti devastace,
lhostejná bezduchá modernizace, nebo citlivá obnova původního stavu, doprovázená
třeba i přemístěním technologicky zastaralých prvků do jedné či dvou stanic, zařízených coby železniční muzea,“ text tohoto znění najdete na informační tabuli umístěné na
budově železniční stanici Vrané nad Vltavou,
hned vedle vchodu do dopravní kanceláře. Současná podoba železniční stanice ve Vraném nad
Vltavou asi úplně nekoresponduje s přáním autora výše uvedených řádků, přesto ale nelze říct,
že by modernizace stanice byla bezduchá, nebo
že by při ní došlo k necitlivé obnově původního
stavu.
Ve Vraném nad Vltavou (trať 210) během
přestavby v letech 2012 až 2016 vznikla dvě
nová bezbariérová nástupiště. Nově jsou zde tři
dopravní koleje a jedna kolej kusá (služebně
třetí) u nákladiště. Vlaky na Prahu (od Čerčan
i od Dobříše) přijíždějí zpravidla k prvnímu nástupišti, vlaky jedoucí opačným směrem pak ke
druhému nástupišti, zpravidla na čtvrtou kolej.
„Na čtvrtou dáváme především všechny vlaky od Prahy, ať už pak pokračují směrem na
Dobříš, nebo na Čerčany. Druhou kolej (u
opačné hrany téhož nástupiště)používáme, až
když potřebujeme něco odstavit nebo vykřižovat. Například když se střídají strojvedoucí
či vlakvedoucí,“ říká výpravčí Miroslav Veselý
s tím, že vlaky na Dobříš a Čerčany „se dávají
na čtvrtou kolej“ i kvůli tomu, aby nejezdily přes
přechod pro cestující mezi prvním a druhým
nástupištěm. „Přechod pro cestující je tak kryt
tím, že vlaky na Prahu odjíždějí později než
vlaky na Čerčany/Dobříš, takže cestující stihnou včas přejít. Přechod osobně hlídáme
jedině v době, kdy jedeme na druhou kolej,
aby tam někdo nevběhl, nebo při obráceném
křižování,“ dodává.
V době nouzového stavu není aktuálně ve
Vraném u nádraží možnost si něco koupit k jídlu,
pizzerie v sousedství železniční stanice je totiž
uzavřena. „Dřív měli otevřeno všechny dny
v týdnu, teď ke konci jen od středy do neděle,

ale pizzu měli dobrou. Když sem ještě jezdili
výhybkáři, tak ti sem vozili výborné jídlo z Měchenic. Teď si musíme všechno vozit s sebou,“ komentuje Miroslav Veselý současný stav
s tím, že výhybkáři jsou od 1. března zrušeni
a přesunuti do Dobříše. „Dva byli v Měchenicích, dva na Zbraslavi a v Týnci nad Sázavou,
nově jsou teď všichni v Dobříši,“dodává. Mazání výhybek teď bude nově dělat ´traťovka´.
Před necelými čtyřmi lety (zapojení Vraného nad
Vltavou proběhlo v prosinci 2012, zapojení celé
tratě 210 pak v listopadu 2016; od té doby slouží
ve Vraném nad Vltavou dva výpravčí DOZ
I a DOZ II) byla dokončena modernizace železniční stanice ve Vraném nad Vltavou. Vranští
výpravčí nově řídí provoz od (Prahy–) Braníka po
Čisovice mimo (v Čisovicích je nová JOP) a od
odbočky Skochovice přes Davli, Jílové u Prahy
a Týnec nad Sázavou až po přejezd (u závodiště) v Poříčí nad Sázavou, celkem přes padesát
kilometrů. Stručně řečeno: vranští výpravčí nabízejí vlaky do Prahy–Krče, Čerčan a Čisovic.
Podle výpravčích zatím zapojení vranské stanice na CDP Praha není na programu dne. „Nemáme tady zařízení ESA, ale REMONT 98
(dispečerské stavědlo ovládané zabezpečovacím zařízením REMONT 98) od společnosti
AK Signal,“ konstatuje Miroslav Veselý. V případě poruchy Jednotného obslužného pracoviště (dále JOP) ve Vraném si výpravčí při obsluze
JOP mohou vypomoci deskou nouzových obsluh.
Aktuálně pracují dělníci na mostě přes řeku
Vltavu na odbočce tratě ze Skochovic do Měchenic. „Co vím, tak se to chystá na velkou výluku
v létě, jde o klasickou opravu mostu, ale zatím vlaky jezdí, mají pomalou jízdu,“ říká výpravčí Veselý. Naopak po vlečce do bývalých
papíren ve Vraném nad Vltavou se už nejezdí,
třetí kolej pak občas používá „traťovka“, hlavně
v létě při postřicích proti nežádoucí vegetaci,
nebo při nutných opravách kolejí. Novinkou ve
Vraném nad Vltavou je pak nově vznikající dopravní terminál. Ten se začal budovat letos na
začátku března, dokončen by měl být v říjnu.
Michael Mareš

l PO REKONSTRUKCI

kolejiště
v žst. Praha–Jinonice, nyní přejmenované na
žst. Praha–Waltrovka, byla zkrácena manipulační kolej a vypovězeno (!?) šrotiště v placu,
místo toho je zde jakési uzavřené parkoviště aut.
Nakládka na VNVK se tak stala iluzorní a to
i přes proklamaci o návratu nakládky a vykládky
zpět na železnici a ochrany klimatu, což se projeví i po skončení pandemie Covid-19 v celé
nahotě! ŽESNAD (viz internetový Obzor) se při
pandemii již dalo slyšet, že železnice již nedisponuje kapacitou vleček a nákladišt a že se nemohou jen tak vrátit na dráhu.Snímek Martin Kubík

l V DOBĚ, kdy už ve Vraném nad Vltavou

fungovalo JOP, byla odbočka Skochovice ještě
nějaký čas místně obsluhována. „Pamatuji si,
že signalista (hláskař) stavěl návěstidla na
odbočce a výhybky se obsluhovaly pákami z
odbočky,“ říká Miroslav Veselý, výpravčí z
Vraného nad Vltavou.

l PRÁVĚ PROBÍHAJÍCÍ

„Vlaky na Prahu přijíždějí zpravidla k prvnímu nástupišti (na snímku vlevo), vlaky na
Dobříš a Čerčany se dávají k druhému nástupišti na kolej čtvrtou,“ říká výpravčí Miroslav
Veselý (na snímku vpravo).

rekonstrukci železniční stanice v Hanušovicích padla
za oběť restaurace „U Revizora“. V této restauraci vznikla nejedna kapitola dnes už legendárních „Lovů beze zbraní“ televizního studia v Ostravě a také první kapitola stejnojmenné knihy
Slávy Štochla začíná v této restauraci. Restaurace bohužel doplatila na klientelu, která se
usadila v okolí nádraží a která restauraci nepřetržitě „okupovala“, takže místní občané do
restaurace přestali chodit a ta nakonec zkrachovala. Snímek František Pecho.

ZE SVĚTA

Velká Británie
znárodňuje své
soukromé železnice
V nadcházejících měsících převezme britský daňový poplatník veškeré příjmy a náklady
soukromých železničních společností. Vláda
tímto krizovým opatřením reaguje na krizi zaviněnou virem COVID–19 v zemi.
Uprostřed koronavirové krize britská vláda
fakticky znárodnila soukromé železniční společnosti v zemi. Předchozí franšízové dohody
budou pozastaveny po dobu nejméně šesti
měsíců. Společnosti mohou během této doby
převést na stát veškeré příjmy a náklady a za to
pro udržení provozu dostanou manažerský poplatek za správu ve výši 2 procent. Ministerstvo
dopravy to oznámilo v pondělí jako nouzové
opatření a tímto způsobem převedlo současné
ztráty na daňového poplatníka.
Od propuknutí koronavirové krize se tržby
železnic snížily o 70 a více procent. Mnoho
vlaků jezdí z velké části prázdných, protože se
zvýšil strach z infekce virem a vláda vyzvala
občany, aby zrušili cesty, které nejsou nezbytně

nutné. Vyloučení jsou „klíčoví pracovníci“ z průmyslových odvětví, jejichž služby jsou během
pandemie zásadní. „Žádní cestující by neměli
cestovat,“napsalo ministerstvo dopravy. Všichni držitelé sezonních jízdenek mohou požádat
o vrácení nevyužitých jízdenek.
S propuknutím koronavirové krize se k propasti přiblížilo půl tuctu soukromých železničních společností ve Velké Británii. Ceny akcií,
jako například ceny First Group nebo Go Ahead,
v posledních týdnech klesly: Akcie First Group
od poloviny února ztratily více než 75 procent.
Pak se o 4 procenta zotavily - poté, co se
objevily zprávy o dočasném znárodnění.
First Group provozuje společnosti Great Western Railway, South Western Railway,
TransPennine Express a Avanti West Coast
a jejich autobusové linky. Go Ahead, provozuje
společností Govia Thameslink a Sout-heastern
Bahn.
Z FAZ, 23. 3. 2020, zpracoval –sh–

100 let od založení
Deutsche Reichsbahn
Německá železniční společnost Deutsche

Reichsbahn (DR), byla státní vlastnickou železniční společností od Weimarské republiky, byla
založena 1. dubna 1920 v Berlíně.
Část Deutsche Reichsbahn, která byla po
skončení II. světové války v roce 1945 v sovětské okupační zóně, byla provozována jménem
sovětské vojenské správy v Německu a v roce
1949 se stala státní železnicí Německé demokratické republiky.
Označení „Deutsche Reichsbahn“ zde bylo
zachováno, zatímco druhá část Deutsche
Reichsbahn, která se nacházela ve třech dalších zónách okupace, byla začleněna do Deutsche Bundesbahn (DB), když byla v září 1949
založena Spolková republika Německo.
Po událostech v roce 1989 se Deutsche
Reichsbahn stala sjednocující smlouvou federálním majetkem a existovala po znovusjednocení Německa do 31. prosince 1993. DR byla
poté sloučena s Deutsche Bundesbahn (DB),
aby zůstala federálně vlastněnou Deutsche
Bahn AG (DB AG). DR bývala největším zaměstnavatelem v NDR.
Z Vivanty.de, 26. 3. 2020,
zpracoval –sh–

Psali jsme před 25 lety
Obzor č. 15 - 10. 4. 1995
Česká televize přinesla 2. dubna 1995 debatu o železnici, jíž se zúčastnili ministr dopravy
Jan Stráský, generální ředitel ČD Emanuel Šíp,
členka dopravní komise ČSSD Květoslava Kořínková, Ing. Dalibor Zelený, ředitel Obchodně
provozního ředitelství ČD Česká Třebová, a zastupující místopředseda OSŽ Jaromír Dušek.
Hned v úvodu článku nazvaném„Nad rozlitým
mlékem“ je shrnut závěr debaty: diváci se v ní
dozvěděli jen to, že se jízdné na železnici zdražuje a že si generální ředitel ČD ani ministr
dopravy nedělají příliš velké starosti s případným úbytkem cestujících.
Na první straně najdeme i otevřený dopis
generálnímu řediteli ČD, v němž jej OSŽ žádá,
aby se omluvil železničářům za svůj výrok ohledně špíny na železnici a návyku železničářů v ní
žít. Tato slova zazněla právě na výše uvedené
debatě v televizi.

Obzor č. 16 – 18. 4. 1995
„Šípova transformace je nezodpovědný
hazard“ - tato slova zazněla na tiskové konferenci, kterou svolalo Odborové sdružení železničářů na pátek 7. dubna 1995. Hlavní body,
jimž se tiskovka věnovala, lze shrnout do tří
okruhů: napjatá situace po zamítnutém projektu
transformace Českých drah, shovívaný postoj
ředitele ČD k možnému střetu zájmů a kritický
stav v odměňování. „V opatření generálního
ředitele je termín 1. 7.,“ řekl Jaromír Dušek.
„Jestliže do té doby vrchní ředitelé a jejich
podřízení rozeberou další desítky milionů nic se neděje. Nejsou tam ani sankce a
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vyvození důsledků z porušení zákoníku
práce. Na tom, co by zručný právník zvládl za
několik minut, pan Šíp s celým managementem pracoval několik měsíců,“ dodal J.
Dušek.
Zástupci OSŽ dále zdůraznili, že management při transformaci Českých drah nesplnil
svůj úkol, neboť předložený projekt má zjevné
nedostatky a může mít alarmující dopady.
Rovněž opatření ke střetu zájmů vedoucích
pracovníků ČD je podle odborářů zcela nedostatečné.
Zaznělo i varování, že vývoj mezd může
vést k porušení sociálního smíru. Situaci ještě
zhoršoval nárůst mezd v managementu ČD (až
100 %). „Za loňský rok odešlo od Českých
drah 4748 zaměstnanců, přitom v aparátech
došlo k navýšení o 436 lidí. Toto číslo, myslím,
vyjadřuje jasně nekvalifikovanost vyjádření
pana Šípa,“poznamenal tajemník OSŽ Mojmír
Bakalář. Zástupci OSŽ upozornili i na to, že
hrozí další rozebírání majetku Českých drah –
podle tehdy poslední varianty transformace mělo
být totiž asi 30 % regionálních tratí nabídnuto
k privatizaci. „V důsledku takto pojaté
privatizace by v budoucnosti celé části
určitých regionů mohly zůstat bez dopravy,“
řekl předseda OSŽ Miroslav Kapoun. Podle představitelů OSŽ by v důsledku závažných chyb
měl být management Českých drah vyměněn.
Velký problém té doby bylo obrovské množství přesčasových hodin (už po třech měsících
od začátku roku překročilo více než 500 zaměstnanců ČD limit 150 hodin přesčasů). Této
problematice se proto Obzor na svých stránkách věnoval velmi podrobně.
–zs–

PRÁVNÍ PORADNA

Státní sociální podpora
v roce 2020 (2/2)
Vážené kolegyně a kolegové, v minulém čísle Obzoru jsme Vás informovali o institutu „Státní
sociální podpora“ a několika dávkách státní sociální podpory ve znění pro rok 2020. V dnešním
článku se budeme věnovat zbývajícím nárokům
na dávky a životnímu a existenčnímu minimu.

Životní a existenční minimum
Životní minimum je minimální společensky
uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb.
Existenční minimum je minimální hranicí
peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních
osobních potřeb na úrovni umožňující přežití.
Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu,
u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let.
Životní a existenční minimum je upraveno
zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.
Částky životního a existenčního minima platné od 1. 1. 2012 jsou stanoveny nařízením vlády
č. 409/2011 Sb., o zvýšení částek životního
minima a existenčního minima, ve znění pozdějších předpisů.

Využití životního
a existenčního minima

je v zákoně č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Životní minimum plní rozhodující
úlohu při posuzování hmotné nouze i jako sociálně–ochranná veličina.
n je v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální
podpoře, při zjišťování nároku na dávky, které
zabezpečují adresnou pomoc rodinám s dětmi
ve stanovených sociálních situacích (u přídavku na dítě a porodného). V případě dávek pěstounské péče tvoří základ pro výpočet jejich
výše.
n je v soudní praxi pro stanovení alimentačních
povinností, v případě exekucí pro nezabavitelné částky apod.
n

Částky životního minima v Kč za měsíc
pro jednotlivce
pro první dospělou osobu v domácnosti
pro druhou a další dospělou osobu
v domácnosti
pro nezaopatřené dítě ve věku
do 6 let
6 až 15 let
15 až 26 let (nezaopatřené)

3 410
3 140
2 830
1 740
2 140
2 450

Životní minimum je součtem všech částek
životního minima jednotlivých členů domácnosti.
Částka existenčního minima v Kč za měsíc
je ve výši 2 200 Kč.

Příklady životního minima různých
typů domácností v Kč za měsíc

jednotlivec
3 410
2 dospělí
3 140 + 2 830 = 5 970
1 dospělý, 1 dítě ve věku 5 let
3 140 + 1 740 = 4 880
2 dospělí, 1 dítě ve věku 5 let
3 140 + 2 830 + 1 740 = 7 710
2 dospělí, 2 děti ve věku 8 a 16 let
3 140 + 2 830 + 2 140 + 2 450 = 10 560
2 dospělí, 3 děti ve věku 5, 8 a 16 let
3 140 + 2 830 + 1 740 + 2 140 + 2 450 = 12 300

Podávání žádostí o dávky

Žádosti o poskytování dávek státní sociální
podpory vyřizují krajské pobočky Úřadu práce
ČR podle místa trvalého pobytu osoby, která má
na dávku nárok, tj. oprávněné osoby.
Žádosti o dávky se podávají na tiskopisech předepsaných MPSV. Odvolacím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Nárok na dávky

Nárok na dávky má pouze fyzická osoba,
jestliže ona a s ní společně posuzované osoby
jsou hlášeny k trvalému pobytu (občané) nebo
mají trvalý pobyt (cizinci) na území České republiky a mají zde bydliště.
Cizinci, kteří nemají trvalý pobyt na území
České republiky, jsou oprávněnými osobami po
uplynutí 365 dní ode dnepřihlášení k pobytu. Do
doby 365 dnů pobytu na území České republiky
se nezapočítává doba, kdy je osoba žadatelem
o udělení azylu ubytovaným v pobytovém středisku Ministerstva vnitra.
Dávky státní sociální podpory (SSP) náleží
rovněž dalším, v zákoně o SSP uvedeným osobám, které nemají na území České republiky
trvalý pobyt, pokud zde mají bydliště.
Do okruhu oprávněných osob spadají také
občané Evropské unie, krytí přímo použitelnými
předpisy EU – Nařízením EP a Rady (ES) č. 883/
2004 a Nařízením EP a Rady (EU) č. 492/2011.
Nárok na výplatu dávek zaniká uplynutím 3
měsíců ode dne, za který dávky náleží. U dávek jednorázových zaniká nárok uplynutím 1
roku ode dne, za který dávka náleží.
Příjmy rozhodné pro nárok na dávky státní
sociální podpory zahrnují především příjmy ze
závislé činnosti, příjmy z podnikání nebo jiné
samostatné výdělečné činnosti a dále dávky nemocenského a důchodového pojištění a podpory v nezaměstnanosti včetně obdobných příjmů
z ciziny. Do rozhodného příjmu se započítávají
tzv. čisté příjmy.
Rodinou pro účely státní sociální podpory se
rozumí soužití rodičů a nezaopatřených dětí ve
společné domácnosti. Za nezaopatřené dítě je
považováno dítě do skončení povinné školní
docházky a dále, pokud se buď připravuje na
budoucí povolání, nebo je zdravotně postižené,
nejdéle však do 26 let. U příspěvku na bydlení
jsou společně posuzovány všechny osoby, které
jsou v bytě hlášeny k (trvalému) pobytu, podmínka společné domácnosti se nevyžaduje.

Švýcarská dopravní katastrofa
Švýcarsko kvůli COVID–19 omezilo veřejnou dopravu
Švýcarské železnice SBB oznámily podstatné snížení rozsahu veřejné dopravy na území
celého státu. Od čtvrtka 19. 3. byl ve Švýcarsku
zajištěn provoz pouze přibližně poloviny železničních a autobusových spojů.
Tam, kde jezdí vlaky dálkové a regionální
dopravy v půlhodinovém taktu, byl zaveden
nově hodinový interval. U regionálních vlaků
a autobusů s intervalem 15 minut byl zaveden
půlhodinový. Zastavena byla doprava na turistických tratích, odřeknuty byly zvláštní i nostalgické jízdy a pravidelné noční víkendové
vlaky.
Podstatným způsobem je omezena mezistátní doprava. Úplně zrušené jsou spoje Railjet
do Rakouska, vlaky Nightjet do Vídně, Berlína
a Hamburku a EC vlaky a IC autobusy mezi
Curychem a Mnichovem. Na dalších linkách je
nutné přestoupit v pohraničních stanicích. Vlaky ICE končí ve stanici Basel SBB. V Basileji
a Ženevě končí rychlovlaky TGV Lyria z Paříže. Vlaky do Itálie končí v Chiassu nebo v Brigu
(poznámka autora – není zmíněno spojení
Mendrisio – Varese). SBB cestujícím doporučuje zůstávat při čekání na vlak a ve vlaku ve
větším odstupu mezi osobami a dodržovat hygienické návyky. Doporučeny jsou také roušky
nebo kapesníky před ústy a nosem. Při symptomech nemoci, jako je zvýšená teplota a kašel,
dopravci cestování veřejnou dopravou zakazují.
SBB chrání své zaměstnance podobně jako
České dráhy. Od 14. března byly ve vlacích
SBB zrušeny cateringové služby a byla omezena kontrola jízdních dokladů na nezbytně nutný
rozsah. Povinnost odbavit se před cestou však
nadále zůstává. Z hlediska obyvatel země
helvétského kříže KATASTROFA.
Pravda, v odpoledních hodinách 22. června
2005 byla švýcarská železnice v mnohem horší
situaci. Provoz se během několika desítek minut v důsledku kolapsu přenosové sítě VVN
132 kV 16,7 Hz z gotthardských elektráren SBB
napájejících trakční vedení 15 kV 16,7 Hz zcela
zastavil. Provoz se podařilo obnovit až v ranních hodinách následujícího dne… Nicméně
z tuzemského pohledu bychom byli za výše
uvedenou „švýcarskou koronavirovou dopravní katastrofu“ z hlediska četnosti spojení vděční
i v dobách „bezkoronavirových“.
V tuzemské „době bezkoronavirové“ je mnohde za ideál dopravní obslužnosti považován
dvouhodinový takt, počínaje vlaky dálkovými,
konče vlaky objednávanými kraji. Často bez
návaznosti v místech, kde končí „krajské území“ a není relevantní důvod platit za jízdu vlaku
na cizím (patrně nepřátelském) krajském území, aby cestující mohli alespoň přestoupit do –
často shodné – soupravy. Povinnost odbavit se
předem je ve Švýcarsku jednoduchá – v každé
železniční stanici či zastávce je totiž k dispozici
jízdenkový automat umožňující nákup jízdenky
odkudkoli kamkoli s libovolným dopravcem, jak
železničním, tak autobusovým, lodním, lanovkou. Mimo to nikoli zanedbatelná část cestujících disponuje síťovou jízdenkou GeneralAbo
platnou u všech dopravců, mnohde i v MHD
nebo časovými jízdenkami pro příslušnou tarifní oblast. Opět na tuzemské poměry neskuteč-

ná představa… Ó, jak vděčný bych byl za
„švýcarskou koronavirovou dopravní katastrofu“ v tuzemských dobách bezkoronavirových…
obávám se, že se toho nedožijí ani generace
dosud nenarozených dětí.
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu mne ovšem udivilo, že nebyl také vyhlášen
„nouzový jízdní řád“ železniční dopravy. Je
zřejmé, že ministerstvo dopravy – na rozdíl od
doby „studené války“, kdy tehdejší FMD mělo
vypracovány „nouzové“ jízdní řády, včetně oběhů náležitostí - podobný krizový scénář vůbec
nemá.
Pravda, od změn politických poměrů uplynuly tři desítky let, „imaginární imperialista ve
službách NATO nehrozí válečným konfliktem“,
pamětníci tvorby příslušných materiálů v aktiv-

Svět nebyl
na omezení připraven
Při omezování dopravy v rámci pandemie
Covid-19 jsou některé soupravy odstavovány
i na bývalé poštovní koleje na pražském Masarykově nádraží. Není se čemu divit, po prodeji
velké části nádraží developerovi se počet odstavných kolejí značně zredukoval, léta se vše
prodávalo, a nyní jsou vidět důsledky. Při mimořádnostech, jako je pandemie, je to vidět. Je
to podobné jako po uzemnění většiny letadel
nad světem, jako uzavření státních hranic, před
nimiž se štosují kilometry kamionů. Svět nebyl
na zpomalení připraven, neboť celá desetiletí
se nemyslelo na zadní vrátka, nemyslelo se, co
by bylo, kdyby bylo. I původní železniční předpisy byly psány krví po mimořádných událostech. Zapomínalo se, že může dojít ke katastrofám.
Za předchozího režimu, ať byl jakýkoli, byl
záložní plán, již za války stavěla nacistická

Jedeme v tom společně
Není před tím úniku, ať si pustíte rádio,
televizi, či zapnete internet, všude to samé.
Celý svět, Českou republiku nevyjímaje, zasáhla pandemie koronaviru. Na toto téma toho bylo
do dnešního dne napsáno již spoustu a dozajista ještě bude. Počty nakažených stále stoupají
a bohužel denně přibývá i obětí tohoto viru.
A to je možná jen začátek. Obávám se, že
konečný „účet“ si dnes ještě nikdo zdaleka
nedokáže představit. Zavírají se podniky, propouštějí jejich zaměstnanci. Ekonomické škody
budou opravdu ohromné, a kdo ví, kdy se s tím
společnost vyrovná. Snad vážnost situace pochopil už i jistý principál, jednoho nejmenovaného pražského divadla.

Následky současné pandemie se zákonitě
nevyhnuly ani našemu národnímu dopravci.
Drasticky ubylo cestujících, nákladní vlaky nemají pomalu co vozit. Ruší se některé spoje, či
se omezuje provoz, neboť cestující by se pomalu dali spočítat na prstech jedné ruky. Většina
lidí sedí doma, poslušna výzev naší vlády, jiní
přesedlali raději do aut. V některých stanicích
zavírají osobní pokladny, jinde omezují jejich
provozní dobu. Jízdenky se ve vlacích neprodávají a většinou (z pochopitelných důvodů) se
ani nekontrolují. Osobní pokladní jistě potvrdí,
že jízdenek se v těchto dnech prodá opravdu
minimum. Únik tržeb se odhaduje na 80–90 %.
Například DP hlavního města Prahy uvedl, že

Kontakty:

Jak se od 1. 4. 2020 zvýší životní a existenční minimum (v Kč)?
Rozdíl
450
410
370
230
280
320
290

okupační moc protiletecké kryty v prostorách
nádražních sklepů, komunisté kryty budovali
také, budovali i záložní nemocnice.
Stejně tak byla na mimořádný stav připravena železnice. Pak kdosi nařídil, že to není třeba.
Začalo to změnou uniforem, kdy byly zrušeny
železniční hodnosti, každý další předseda vlády, ministr dopravy a jeho prostřednictvím ředitelé železnic začali železnici civilnět a tím i upozaďovat. Výsledky vidíme nyní. I přesto
železnice Covid-19 zvládá, zvládá to především houževnatostí železničních provozních
zaměstnanců.
Každý pravý železničář má svůj záložní plán.
Jim patří dík, i oni jsou v první linii, a to jsem ve
masových sdělovacích prostředcích nezaznamenal. Masmédia a pisálkové v internetových
diskusích si zvykli železnici jen kritizovat.
Martin Kubík

Odstavené Elefanty na bývalých poštovních kolejích na Masarykově nádraží , ještě že je
nějaký šetřílek také nevytrhal, stav 26. 3. ve 14. den nouzového stavu.

Úřad práce České republiky – krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu podle
místa (trvalého) pobytu.
Vláda České republiky přijala návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové na
zvýšení životního a existenčního minima a nařízením vlády se od 1. 4. 2020 zvyšuje životní
a existenční minimum o 13,2.%. Obě tyto částky
se tak zvyšují poprvé od roku 2012. Samotná
výše valorizace vychází z nárůstu příslušného
indexu spotřebitelských cen vykázaného Českým statistickým úřadem.
Zdroj: MPSV ČR
Luděk Šebrle,
analytik rozborář
JUDr. Petr Večeř,
vedoucí ESO OSŽ–ústředí

Účinnost od 1. 1. 2012
Valorizace od 1. 4. 2020
Částka životního minima
Jednotlivec
3 410
3 860
První osoba v domácnosti
3 140
3 550
Druhá a další dospělá osoba v domácnosti
2 830
3 200
Dítě do 6 let
1 740
1 970
Dítě od 6 do 15 let
2 140
2 420
Dítě od 15 do 26 let (nezaopatřené)
2 450
2 770
Částka existenčního minima
2 200
2 490

ní službě nejsou a s nějakým nouzovým stavem se prostě nepočítá…
Člověk by očekával, že současně s vyhlášením nouzového stavu pověřený pracovník MD
vyjme z trezoru příslušnou obálku a provoz na
české železnici bude odpovídajícím způsobem
omezen, což se bude týkat všech dopravců,
i těch, s nimiž nejsou uzavřeny nějaké smlouvy
a vlaky provozují na komerční riziko… Podobně v případě krajů. Ty nemají žádné „krizové
řízení“ v oblasti jimi objednávané dopravy a jak
vyplývá ze zpráv sdělovacích prostředků, všechno se šije horkou jehlou za pochodu. Hlavně, že
krajští dopravní mudrcové požadují v dopravních prostředcích nesmysly typu WIFI nebo
možnost dobíjení mobilních zařízení.
Miroslav Zikmund

Současná „pandemická krize“ silně zasáhla i našeho národního dopravce. Drasticky
ubylo cestujících, ve vlacích není pomalu co vozit. Ztráty tržeb mohou dosáhnout 80 až
90.%. Na obrázku zdolává dne 25. 3. osobní vlak č. 16113 stoupání trati č. 097 u zastávky
Prosetice, směrem ke stanici Teplice zámecká zahrada. V pozadí dominanta Teplic, vrch
Doubravka, 393 m n. m.

jen v metru ubyl denně cca 1 milion cestujících!
Asi ani v těch nejčernějších snech nikoho
nenapadlo, co budeme prožívat. Povinné nošení roušek, či respirátorů, scházet se maximálně
ve dvou. Vinou současné situace má letošní
státní rozpočet skončit se schodkem 200 mld.
Kč, což je ale asi ještě příliš optimistický odhad.
Státní podpora firem, živnostníků i občanů bude něco stát. A to vše při současném výpadku
odvodů na zdravotní a sociální pojištění a daní
z příjmu.
Zkrátka, „jedeme v tom všichni“ a jednoho
každého z nás to bude něco stát. Určitě bude
neudržitelné zachovat například slevy na jízdném pro studenty a seniory. A byla by to jistě
ještě ta nejmenší „bolístka“. Po překonání této
situace budou dozajista jiné priority. A tak je
dost možná ve hvězdách, podaří-li se dodržet
poslední stanovený termín opravy poškozené
trati u Dobkoviček (trať č. 097 Teplice v Čechách – Lovosice).
Kdyby nebyla situace tak vážná, bylo by
docela úsměvné sledovat současná rétorická
cvičení naší pravice, která se předhání v návrzích, kolik a komu všemu by měl stát „kompenzovat“ ztráty. Hle, pojednou je stát dobrý, přičemž ještě nedávno pravice horovala pro co
nejnižší daně podnikatelům a omezování role
státu. Je nasnadě, že každému není možné
jeho ztráty uhradit na 100 %. Kde má na to stát
vzít, když navíc v posledních letech docela štědře rozdával?, Není možné do nekonečna tisknout nové a nové bankovky.
Přejme si proto, abychom tuto nezáviděníhodnou situaci přečkali co nejlépe, bez velkých
ztrát lidských životů a vše se vrátilo do svých
kolejí. Na místě je také poděkování všem provozním pracovníkům Českých drah, a. s., a dalších dopravců, kteří jsou mnohdy na svých
pracovištích v oné pomyslné „první linii“. Bude
to ale jistě dlouhá cesta. Pokud ovšem v zemi
milované naším panem prezidentem opět nějaký „labužník“ nezbaští netopýra, či jinou podobnou „lahůdku“.
A. K. Kýzl

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

Důležitá informace –
apartmánový dům
Orion 2020

Před demolicí objektu letohradského stavědla 2 se bylo možné ještě naposledy podívat
„slepými okny“ na siluetu zámku.
Snímek Petr Buryška

Vážení členové OSŽ, vážení rekreanti, již
více než 15 sezon nabízíme rekreaci v apartmánovém domě Orion v řecké Leptokárii. Nestandardní situace, kterou nyní procházíme, je
pro všechny velmi náročná a mění se každým
dnem. Abychom se s ní mohli řádně vypořádat
a najít vhodná řešení, jednáme nyní o dalším
postupu se zahraničními partnery a s leteckou
společností.
Všechny rekreanty s pobytem v apartmánovém domě Orion budeme s blížícím se datem
nástupu na dovolenou postupně informovat o aktuální situaci, a to na e–maily či telefonní čísla,
které jste nám poskytli na přihláškách. Věříme,
že se budou restrikce uvolňovat a letošní letní
sezona proběhne bez narušení.

Letohradská loučení
Potom, co se železničáři a příznivci ČD v prosinci minulého roku rozloučili s posledním pravidelným vlakem Českých drah na trati 024 Ústí
nad Orlicí – Mlýnický Dvůr, kde převzal od
neděle 15. 12. 2019 osobní dopravu soukromý
dopravce, došlo v Letohradě po krátké době na
další loučení. V sobotu 29. 2. 2020 v 7.29 h odjel z Letohradu poslední vlak, jehož jízda byla
zabezpečena elektromechanickým zabezpečovacím zařízením, které bylo v tehdejším
Kyšperku aktivováno 8. 8. 1928. Po téměř 92
letech došlo v rámci pokračující přestavby stanice Letohrad k jeho vypnutí se zahájením nepřetržité 52denní výluky, během které bude
dokončena rekonstrukce kolejiště, trakčního vedení a instalace nového zabezpečovacího zařízení.
Posledním signalistou, který na St. 2 v Letohradě zkontroloval, zda je číslo koleje v kolejovém závěrníku shodné s nahlášeným od výpravčího, které potvrdil hradlovým zvonkem,
přestavil pomocí pák na závislém přístroji typu
5007 výhybky do požadované polohy, přeložil
kličku kolejového závěrníku příslušné koleje,
uzavřel závěr výměn a přeložil kličku odjezdo-

vého návěstidla, byl Ondřej Chmelík. Úplně posledními úkony na elektromechanickém zabezpečovacím zařízení pak byly pro Ondřeje
Chmelíka, potom, co vlak po odjezdu vybavil hradlovou zarážku, přeložení návěstní kličky do základního stavu, uzavření hradlové
zarážky spolu s návěstním hradlem a uvedení zařízení do základního stavu. Pak už zbývalo jen zhasnout a zamknout, i když to ani
nebylo potřeba. S okamžikem zahájení výluky byla prakticky ihned
zahájena demontáž zabezpečovacího zařízení, která předcházela
rychlé demolici objektů obou stavědel.
S koncem elektromechaniky se
tak se svým místem v Letohradě
rozloučili signalisté a část výpravčích. Pro změnu ale vzniklo nové
místo staničního dozorce, kde našli uplatnění někteří ze signalistů.
Martin Kalousek

Posledním signalistou na St. 2 v Letohradě byl
Ondřej Chmelík.

Litovelské náměstí bylo v době karantény liduprázdné.
i nemalá část železničářů (především vlakové
a lokomotivní čety), zaměstnaných především
v blízké Olomouci. Uničov je znám především
svojí fabrikou Unex (někdejší Uničovské strojírny) na výrobu kolesových rypadel a dalších strojů. I ta měla v době karantény potíže, stejně jako
další podniky ve městě a okolí. Uničovské „hlav-

Uničovským nádražím vlaky z důvodu karantény čtrnáct dní pouze projížděly.

WWW.OSZ.ORG

„Obdivuji ty, kdo se dokáží usmívat
v čase strastí, ty, kdo umějí z nouze načerpat sílu, ty, jejichž statečnost roste
spolu se schopností jednat.“
Thomas Paine,
anglicko–americký spisovatel
a revolucionář (1737 - 1809)

Šijeme
roušky
s OSŽ
Pod záštitou předsedy OSŽ Mgr. Martina
Malého byla ve středu 25. března 2020 vyhlášena soutěž o „nejoriginálnější/nejhezčí roušku“.
Snímky je možné posílat elektronicky do 15.
dubna na e–mail magda.kopecka@osz.org.
Z došlých fotografií porota vybere 3 roušky,
jejichž autoři obdrží věcnou cenu z rukou předsedy OSŽ Mgr. Martina Malého. Vítězné roušky
pak budou zveřejněny jak na webu OSŽ
(www.osz.org), tak i v dalším čísle 9/2020 čtrnáctideníku Obzor.
–red–

Vznikla petice
za znovuzprovoznění tratě 132
Děčín – Oldřichov u Duchcova

Na Uničovsku a Litovelsku došlo
k bezprecedentnímu zastavení
vlakové dopravy
Bývalá královská města Litovel a Uničov postihla ve dnech 16. – 31. března událost, kterou
nepamatují ani nejstarší pamětníci: obě města
s dalšími 19 přilehlými obcemi byla v uvedeném
období hermeticky uzavřena z důvodu zvýšeného výskytu koronavirové infekce. Neprodyšné
uzavření svých sídel označovali někteří jejich
obyvatelé za apokalypsu, neboť nemohli vycházet ze svých domovů a rovněž vstup do obcí byl
zakázán.
Obě města jsou od sebe vzdálena necelých
10 km a prochází jimi i železniční tratě – v případě Litovle je to lokální trať 307, vedoucí z Červenky do Prostějova, Uničov pak leží na trati 290
Olomouc – Šumperk, která v současné době
prochází masivní rekonstrukcí. Z důvodu plošné
karantény byla uzavřena část železniční tratě
307 v úseku Červenka – Senice na Hané a v železničních stanicích Červenka, Uničov a na zastávce Uničov–zastávka vlaky projížděly. Stalo
se tak poprvé v historii těchto tratí, postavených
ve druhé polovině 19. století a místní obyvatele
toto omezení doslova šokovalo. V roce 1997 při
katastrofálních povodních byla sice zastavena
vlaková doprava na Litovelsku, neměla však tak
dlouhého trvání, jako letos a Uničovsko, ležící
v Hornomoravském úvalu, tehdy povodeň nezasáhla vůbec.
V samotné Litovli jsou tři nádraží – stanice
Litovel předměstí a zastávky Litovel město a Litovel, ve městě je celá řada výrobních podniků
(pivovar, cukrovar, výroba papírenských strojů
a další firmy), které v době karantény jely „na půl
plynu“. Ve svých domovech zůstala uzavřena

Přesto pokud bude pobyt zrušen z naší strany – budeme nabízet výměnu/poukázku na
rekreace ČD travel nebo vrácení peněz. Jestliže je pobyt zrušen z vaší strany, účtujeme storno dle platných podmínek, které jsou od chvíle
podepsání a odeslání Závazné objednávky.
Stornopoplatky: Výše odstupného nad 35
dnů před stanoveným odjezdem 10 % ceny
zájezdu, min. 300 Kč, ve lhůtě 35–30 dnů 25
% ceny zájezdu, ve lhůtě 29–15 dnů 50 % ceny
zájezdu, ve lhůtě 14–3 dny 80 % ceny zájezdu,
ve lhůtě méně než 3 dny 100 % ceny zájezdu.
V tuto chvíli vás žádáme o trpělivost.
Jak vyplývá ze stornopoplatků, vyšší částka,
než v této době, se začne účtovat až méně než
35 dní před odjezdem. Do té doby bude situace
jasnější a věříme, že i mnohem klidnější, a my
vám nabídneme to nejvhodnější řešení.
Pro případné další informace můžete kontaktovat paní Danielu Švábovou na tel. čísle
972 241 920 nebo e–mailu daniela.svabova@osz.org. Přejeme hodně štěstí a děkujeme
vám za důvěru.
Mgr. Martin Malý,
předseda OSŽ

Moudrost
pro tento den

ní“ nádraží bylo po dobu karantény uzavřené,
stejně jako sousední zastávka Uničov–zastávka, která těsně sousedí s továrnou Unex.
Také obec Červenka, která tvoří jakési předměstí jeden kilometr vzdálené Litovle, se ocitla
i se svým nádražím v karanténě. Dálkové rychlíky, které jinak v Července zastavují, v době
karantény projížděly, stejně jako regionální osobní
vlaky a rychlíky.
V současné době je situace v uvedených oblastech stabilizovaná, i když nad koronavirem
ještě vyhráno není a to se týká prakticky celého
světa. V souvislosti s ukončením karantény, kterou všichni obyvatelé postižených obcí s úlevou
uvítali, se bohužel objevily na sociálních sítích
i nenávistné výpady proti nim. Například na Facebookové skupině „Milujeme Olomouc“ se objevil následující příspěvek: „Kdo to dovolil??
Zamoří celou Olomouc. Měli to ještě nechat
zavřené, otevření je nezodpovědné.“ Dlužno
dodat, že podobných příspěvků, spojených
i s výhružkami a projevy nenávisti, bylo více. Stále
však naštěstí zůstává většina těch, kteří uvažují
rozumně a k podobnému „lynčování“ se nepřipojují. Pokud se týká vlakové dopravy, vlaky na
Litovelsku a Uničovsku jezdí po skončení karantény podle upraveného jízdního řádu, některé
spoje byly zrušeny. To se však týká prakticky
všech krajů v republice, které přešly na „mimořádný“ jízdní řád, odpovídající sníženému cestování. Již od samého počátku vládou vyhlášeného nouzového stavu jezdí vlaky s až o 90 procent
nižší obsazeností.
Miroslav Čáslavský

Je velmi vzácné, aby chtěl nějaký dopravce
vyjet na komerční riziko po lokální trati, a to
v řádu se stovkami vlaků ročně. Zdánlivě ideální
situace, neboť dosud síť Správy železnic zatěžovaly komerční spoje pouze tam, kam se sotva
vešly. Vešly se jen se skřípěním zubů těch, kteří
v ostatních objednaných spojích museli čekat,
než je podnikatelský záměr na trati předjede. Ale
ouha! Trať 132 je ve výluce! Řekli byste, že
dlouhodobá objednávka dopravy je tím, na co se
celou dobu s opravou čekalo? Že když zájem
kraje o pravidelnou osobní dopravu zde během
posledních let pokulhával, tak právě spousta
spojů na komerční riziko je to, co Správa železnic
vezme jako důvod se ihned do renovace pustit?
Bohužel. Podobně jako v případě tratě 312
Bruntál – Malá Morávka jsme svědky odhadů
značných finančních prostředků na zprovoznění
(až takových, že musí projít přes centrální komisi

MD ČR) a spekulací o hospodárnosti takového
kroku. Do Morávky už vlaky jezdí, oprava stála
méně, než tvrdil odhad a netrvala ani tak dlouho.
A to mluvíme o málo perspektivním vylidněném
okrese s jednou z nejnižších kupních sil. Podél
„Kozí dráhy“ jsou vyhlídky podstatně růžovější,
v Ústeckém kraji si nové pravidelné spoje ihned
nacházejí cestující (např. na trati 113 „Švestkové“). Petice řeší střet dvou pohledů:první (zastávaný i Drážním úřadem) říká, že neexistuje zákonná cesta dopravce na trať nepustit. Druhým
pohledem je, že trať v současnosti neslouží k zajištění potřeb definovaného územního celku, a tak
se lze opravě legálně vyhnout.
Vyjádřeme svůj názor podpisem této petice!
https://e–petice.cz/petitions/chceme–vlaky–na–
kozi–drahu.html
Vít Patrák,
informátor železniční dopravy

Stav výpravní budovy
Mariánské Lázně
Před několika lety byla dokončena sympatic- (jiné linky trolejbusů nejezdí o víkendech vůbec)
ká generální oprava výpravní budovy žst. Mari- absolutně nenavazuje na příjezdy a odjezdy vlaánské Lázně, kterou provedla italská firma Grandi ků a to ani vyšší kvality, vždy se čeká kolem 30
Stazioni, která má dosud budovu v pronájmu. minut, možná to mladší lidé stihnou, ale invalidé
Udivuje mě, že dosud celá budova mimo odjez- s kufry a bez výtahu mají smůlu a trolejbus jim
dový vestibul, kde je trafika a výdejna jízdenek ujede… Asi lobby pro taxikáře. Trochu zajímavé
ČD, a. s., a v rohu prodejna bižuterie či WC, zeje lázně, které mají být v UNESCO. Navíc v nádraprázdnotou. Ptám se, kde se stala chyba? Proč ží není ani čekárna a počet míst k sezení v oddo doby, dokud byla budova v katastrofálním jezdovém vestibulu je nedostatečný, navíc něstravu, fungovala nádražní restaurace, kde bylo které lavice jsou železné, takže se na nich nedá
levné teplé jídlo a točené pivo, a nyní je bez bez zdravotní újmy delší dobu sedět. Prostě tak.
Martin Kubík
využití?! Navíc budova začíná opět pomalu chátrat. Příjezdový vestibul, kde je umístěna oslavná nástěnkao rekonstrukci a informační systém o příjezdech
a odjezdech vlaků včetně autobusů
a trolejbusů, je zatlučen ve spojovací
chodbě překližkou a vchod i východ
je trvale uzavřen! Proč nefunguje
dlouhodobě výtah na druhém nástupišti (prokazatelně nešel za mého
pobytu v lázních od 16. – 23. února).
Stejně tak je již rozbité sklo u přístřešku do města u odjezdové haly,
rekonstruovaná výlevka na 1. nástupišti nebyla nikdy zprovozněna pro
tekoucí vodu, opadává ochranný rantl
zdiva. Věc, která přímo nesouvisí
s budovou, ale s dopravní obslužnosVymlácené sklo na přístřešku do odjezdové haly.
tí: trolejbus linky č. 7 o víkendech

Nejedoucí výtah u 2. nástupiště železniční stanice Mariánské Lázně je katastrofou pro
invalidy.
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