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Z aktuálních událostí
n Obec Trojanovice v Beskydech byla ve
dnech 22. a 23. dubna místem jednání Podnikového výboru OZŽ Železnice Slovenské republiky a českého Podnikového výboru OSŽ Správy
železniční dopravní cesty, s. o. Jednání zahájil
předseda PV OSŽ SŽDC, s. o., Mgr. Martin Malý
a zároveň představil zástupce hospodářského
vedení za českou stranu, generálního ředitele
SŽDC, s. o., Ing. Pavla Surého, náměstka GŘ
pro řízení provozu, Ing. Josefa Hendrycha, ředitele personálního odboru GŘ SŽDC, s. o., Ing.
Pavla Kouckého a vedoucí mzdového oddělení,
Ing. Hanu Kohoutovou. Slovenské zástupce hospodářského vedení ŽSR, personálního náměstka GŘ, Ing. Jána Žačka a provozního náměstka,
Ing. Milana Kubíčka, pak představila předsedkyně PV OZŽ ŽSR a místopředsedkyně OZŽ, Ing.
Darina Fabuľová. Dalšími hosty byli i členové
vedení slovenských odborů OZŽ– předseda OZŽ,
Mgr. František Zaparanik a místopředseda Bc.
Ľudevít Mikloš.
Slovenští hosté informovali mimo jiné o tom,
že se na ŽSR podařilo uzavřít PKS s účinností od
1. 3. 2015 s účinností na dva roky. „Pokud jde
o finanční prostředky na údržbu, opravy a investice, pak – na rozdíl od vás – tolik peněz
nemáme. U nás jde o prostředky přísně limi-

Na snímku z jednání PV OSŽ SŽDC hovoří
tajemník Adolf Hradílek.
tované a především v rámci údržby jsou tyto
prostředky nedostatečné,“ řekla Ing. Fabuľová. Generální ředitel SŽDC, s. o. Ing. Pavel Surý
poznamenal k PKSna SŽDC, že je přesvědčen,
že byla uzavřena ke spokojenosti obou stran.
„Roky také bojujeme o udržení Hasičské záchranné služby pod SŽDC,“ řekl generální
ředitel. O tom, co trápí úsek řízení provozu, a to
zejména při výlukové činnosti, hovořil Ing. Hendrych. Ředitel personálního odboru GŘ SŽDC, s.
o., Ing. Koucký se zmínil o některých ustanoveních slovenské PKS a možnostech uplatnění
u nás a takéo situaci při získávání zaměstnanců
pro Centrální dispečerské pracoviště v Praze.
Hosté z hospodářského vedení SŽDC a ŽSR
poté odpovídali na řadu dotazů členů podnikových výborů.
n Úvod bodu „Informace ze zásadních jednání“ patřil na zasedání Ústředí OSŽ v Praze
dne 28. dubna především tripartitě, konané 27.
4.. Předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša mimo jiné

Z jednání Ústředí OSŽ.

kritizoval nedostatky v přípravě čerpání evropských fondů v letech 2014–2020. V rámci bodu
Informace ze zásadních jednání byla ještě řeč
o výběrovém řízení na Pošumavské linky či o výběrovém řízení na linku Plzeň – Most, kde je
termín pro přihlášení 8. 9. 2015. V souvislosti
s Pošumavskými linkami pak znovu zazněla informace o možnosti OSŽ angažovat se v krajských volbách v roce 2016.
O jednáních na SŽDC, respektive o uzavírání dohod při stanovení výkonových odměn na
jednotlivých oblastních ředitelstvích, informoval
místopředseda OSŽ Mgr. Martin Malý. Uvedl, že
se podařilo (s jednou výjimkou – OŘ Plzeň)
uzavřít dohody ve věci výkonových odměn.
U směrnice č. 75, posuzování psychické způsobilosti k výkonu vybraných zaměstnání zatím ke
shodě nedošlo.O přerozdělení kladného hospodářského výsledku (ve výši 39 milionů korun) ve
prospěch Sociálního fondu, o aplikaci výjimek
z interní normy KV–1–B/2008, či o „limitované“
přesčasové práci mluvil předseda PV OSŽ ČD
Cargo Radek Nekola a zejména kritizoval záměr
společnosti redukovat počet nakládkových míst.
V další části hovořil místopředseda OSŽ Miroslav Novotný o spolupráci se Sdružením nájemníků, o vypracování stanoviska ke koncepci
sociálního bydlení, a také o veřejném projednávání problematiky týkající se železniční infrastruktury na ministerstvu dopravy. „Vidíme to
jako útok na zavedené dodavatelské firmy!
Stále však čekám na odpověď na dopis, kterým jsem připomínkoval tuto analýzu,“ dodal
Miroslav Novotný. Informace ze zásadních jednání poté doplnil i čerstvou zprávou z jednání
odborových centrál se zaměstnavatelem na Českých drahách (28. 4.) tajemník PV OSŽ při ČD
Antonín Leitgeb upozornil na to, že v současnosti
prudce roste přesčasová práce, pramenící z velkého rozsahu výluk. „Existuje vážná hrozba,
že na podzim budou České dráhy nuceny
upravit čerpání KOP a dovolených z důvodu
snížení přesčasové práce,“ uvedl.
n JednáníRepublikové rady seniorů OSŽ
27. dubna v Praze zahájil její předseda Kurt
Mužík, který přivítal předsedu OSŽ Bc. Jaroslava
Pejšu. Ten dodatečně předal diplom za dlouholetou práci pro OSŽ Aloisovi Malému. Ve svém
vystoupení pak podal informace o situaci na
železnici, zmínil se o záměru vedení společnosti
ČD Cargo rušit některá nakládková místa a hovořil i o postupu při liberalizaci osobní železniční
dopravy na Pošumavských linkách.
Místopředseda RRS a zároveň místopředseda Rady seniorů ČR Alois Malý hovořil o potřebě
zastoupení seniorů v krajských zastupitelstvích
v příštích volbách a požádal o vytipování vhodných kandidátů. Dále informoval o jednání zástupců Rady seniorů ČR s vedením České televize. Podle jeho slov je vedení ČT nakloněno
požadavku seniorů podávat více informací o jejich životě a dá jim prostor v ranním pořadu Dobré ráno. „ČT natočí reportáže z aktivit seniorů
v krajích na základě informací, které dostanu
s tím, že na krajské úrovni umožní kontaktovat jejich reportéry,“ řekl A. Malý. Dále uvedl,
že se jedná o záměru RS ČR předložit k rozpravě do vlády návrh zákona o seniorech, který je již
v písemné podobě. Předložen je také požadavek RS ČR na přepočet valorizace důchodů za tři
roky zpětně.
Důležitou událostí, která se připravuje, bude
oslava trvání deseti let Rady seniorů ČR.
Rada seniorů OSŽ se pak zabývala rezignací
Karla Hybše na činnost v RS ČR, kterou vzala na
vědomí. Tomu se také dostalo pochvaly za organizaci výletulodído Drážďan. Pak už následovaly informace členů rady o aktuálním dění v regionech, v klubech seniorů.
–red–

V železniční stanici Plzeň hlavní nádraží a jejím okolí právě nyní probíhá stavba s názvem
„Uzel Plzeň, 1. Stavba – přestavba pražského zhlaví“. Jde o velmi složitý projekt, který po
více než 140 letech velmi promění podobu železniční dopravy v Plzni. Jelikož je celá stavba
hlavního nádraží kulturní památkou, musí být respektovány požadavky na zachování
vzhledu stanice, což se týká zejména rekonstrukce zastřešení nástupišť, které bylo
postaveno v roce 1907 ve stylu geometrické secese.
–mmč–

Do Královéhradeckého kraje míří pronajaté RegioShuttly, do Hronova ale zajedou pouze výjimečně. I nadále sem budou jezdit
motorové vozy 854 (na snímku) a Regionovy. Více na straně 3.
Snímek Michael Mareš

Otevření nové linky na revizní opravy
nákladních vagonů v SOKV Ústí nad Labem
s sebou přineslo nárůst počtu zaměstnanců
Na základě usnesení představenstva společnosti ČD Cargo byla letos v březnu v SOKV
Ústí nad Labem dokončena a spuštěna zbrusu
nová linka na revizní opravy nákladních vagonů. Už zkušební provoz, který proběhl na podzim roku 2013, naznačil, že nová linka bude pro
společnost ČD Cargo přínosem. „Ověřili jsme
si, že i ty nejtěžší opravy jsme schopni dělat
sami,“ konstatuje ředitel SOKV v Ústí nad Labem Ing. Karel Skalický. Nové pracoviště je již
plně funkční, a to nejen po stránce sociálního
zázemí či hygieny, ale i co se týče bezpečnosti
práce a ochrany zdraví při práci. „Zatím je ale
hotova pouze první část nové linky – rekonstruovaná hala,“ říká dále Karel Skalický

s tím, že ještě v letošním roce by měla být
zahájena další investiční akce. „Jde o projekt
nové venkovní haly, kde by měly být prováděny nejtěžší, ty takzvaně nejšpinavější přípravné práce, tzn. bourání, řezání a podobně.“ Cílem venkovního pracoviště bude připravit
vůz tak, aby se mohl opravit, například vyvařit,
narovnat plechy či nosníky.
Nová linka na revize nákladních vagonů
snese i ty nejpřísnější hygienické požadavky
pro tento druh práce, především díky perfektnímu odsávání. „To je velmi účinné a funguje
na fyzikálních zákonech,“ konstatuje dále Karel Skalický. Jako optimální varianta pro pracoviště v SOKV Ústí nad Labem byla vybrána

metoda tzv. „zaplavování“. Jde o celoprostorové odsávání se zpětným prouděním filtrovaného a tepelně upraveného vzduchu. Vlastní zaplavování pak spočívá v kontinuálním odsávání
prachu a dýmu, který díky své vyšší teplotě
stoupá vzhůru a současně je od země ke stropu
vytlačován čistým a chladnějším vzduchem.
Nad každou kolejí jsou umístěny odsávací
otvory a nečistoty jsou odváděny do výměníku.
„Takže z pohledu hygieny i bezpečnosti práce je nová linka skutečně přínosem, bezvýznamné nejsou ani svářecí závěsy, které brání pronikání zplodin do další části haly,“
doplňuje Karel Skalický.
(Pokračování na straně 2)

NA AKTUÁLNÍ TÉMA

„Odbory nejsou spořitelna, ale
pojišťovna. Pořád si mnozí myslí, že
když do odborů zprava vrazí korunu,
tak zleva musí vypadnout dvě.“
Hovoříme s Ing. JANEM KUBRICHTEM,
končícím oblastním inspektorem bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci pro oblast Plzeň a České Budějovice
Kdy a za jakých okolností jste se stal oblastním inspektorem BOZP?
Od roku 2009(sjezd v Koutech nad Desnou),
kdy skončili odvětvoví tajemníci v regionech coby odborový partner vůči zaměstnavateli, jsem
tady v Plzni zůstal jako územní tajemník, který se
po odborové stránce staral o všechny základní
organizace v oblasti od Prahy na severo – jiho –
západ bez ohledu na odvětví. V té době jsem
objížděl všechny základní organizace a kontroloval, zda a jak mají zpracovány zásady hospodaření, jak mají udělány rozpočty, jak dělají členské schůze, schůze výborů, a říkal jim, co dělají
špatně a co by měly dělat jinak. Postupně jsem
objel všechny ZO a zkontroloval desítky zásad
hospodaření, rozpočtů čerpání finančních prostředků ze Sociálního fondu či FKSP. V tomto
smyslu jsem se těm organizacím snažil pomoci.
Když pak v průběhu volebního období Ú–OSŽ
zrušilo tajemníky v regionech, stal jsem se v roce
2012 oblastním inspektorem BOZP. Složil jsem
státní zkoušku a od 1. 1. 2012 vykonávám tuto
funkci už čtvrtým rokem.
Není žádným tajemstvím, že jste si vybral
nebo respektive že jste se podílel na výběru
vašeho nástupce a k 30. červnu odcházíte do
důchodu.
Ano. 5. června mi vzniká nárok na důchod
a posledního června odcházím do důchodu.
Můžete prozradit, kdo bude vaším nástupcem?
Kandidátů bylo šest. Komise, jíž jsem byl
členem, z nich vybrala Jaroslava Leštinu, vý-

pravčího ze Ševětína, který do funkce nastupuje
1. 5. 2015. Předpokládám, že za ty dva měsíce
do konce června spolu objedeme všechny ředitele a přednosty v oblasti Plzeň a České Budějovice, a pochopitelně i všechny inspektory BOZP.
Stejně tak navštívíme všechny Výbory OSŽ v oblasti (Cargo, ZAP, OŘ, DKV), kde se nový oblastní inspektor rovněž představí odborářům.
Co byste před svým odchodem do důchodu vzkázal odborářům?
Mám pocit, že síla odborů už trochu mizí, že
není taková, jako dřív. Spousta zaměstnanců si
myslí, že to všechno, co dostávají, je zadarmo,
a nejsou ochotni pro své výhody a práva něco
udělat. Také si mnozí myslí, že když do odborů
zprava vrazí korunu, tak zleva musí vypadnout
dvě. Na dráze jako by pořád fungoval socialismus, lidé si neuvědomují, co pro ně odbory dělají,
a že odbory nejsou spořitelna, ale pojišťovna,
která jim kryje záda před „zlým“ zaměstnavatelem. Připadá mi, že si lidé práce odborů neváží,
že dokud nedostanou pořádně přes ústa, že je
nedocení. Ano, jasně, propouštělo se, ne všechny jsme dokázali obhájit, ale když už se muselo
propouštět, tak lidé dostali na cestu nějaký „zlatý
padák“ – tu doprovodný sociální program, tu
zvýšené odstupné.
Pořád jsme se prostě o ty lidi dokázali postarat. Pamatuji, když jsem ještě dělal ve stanici
předsedu ZO, že přišel za mnou nový zaměstnanec a sám se hlásil do odborů. Divil jsem se a on
mi říkal: Dělal jsem u soukromníka a už vím,
o čem ty odbory jsou. Nejdřív mi slíbili dvacet, ale
dostal jsem deset tisíc. Na dovolenou nebyl

nárok, a když mi za dva měsíce dlužil výplatu, tak
jsem odešel. Ale lidé na dráze si toho nedokážou
vážit, pořád brblají. Zase stávkovat? Za stovku?
Neuvědomují si, že když se před osmnácti lety
pět dní stávkovalo, že díky tomu pak byl doprovodný sociální program i fantastická kolektivní
smlouva.
I někteří předsedové ZO si stále myslí, že
odbory jsou rekreační agentura, která zajišťuje
rekreace, zájezdy, lístky do bazénu, do divadla.
Naopak. Odbory jsou tady pro lidi, a když řeknou,
že se to zapíchne, tak se to zapíchne, protože
k tomu mají odbory určitě důvod. Myslím si, že
lidé si toto pořád neuvědomují.
Michael Mareš
Pozn.:Rozhovor v nezkráceném znění bude
uveřejněn na www.osz.org v pondělí 4. 5.

Otevření nové linky na
revizní opravy nákladních
vagonů v SOKV Ústí nad
Labem s sebou přineslo
nárůst počtu zaměstnanců
(Pokračování ze str. 1)
Přínosem bezesporu je i zbrusu nový povrch
podlahy a nové osvětlení haly včetně prohlížecích kanálů, kde jsou nově umístěna ledková
světla. Za zmínku určitě stojí i nový portálový
jeřáb. Sečteno, podtrženo: investiční akce s názvem nová linka na revizní opravy nákladních
vagonů znamená podstatné zvýšení kapacity
této opravny nákladních vozů.„Budeme schopni
dělat větší rozsahy oprav, které jsme zatím
nebyli schopni provádět, protože původní
prostory neumožňovaly zvýšený rozsah svařování, které navíc v zimě nelze dělat venku,“
dodává Karel Skalický s tím, že po dobudování
nové venkovní haly se podmínky pro práci výrazně zlepší.
Investiční akce na výstavbu nové linky na
revizní opravy nákladních vagonů podle Karla
Skalického souvisí se snahou vedení společnosti ČD Cargo dělat co nejvíce oprav vlastními
kapacitami. „Ať už v rámci ČD Cargo, nebo
v rámci celé skupiny ČD, a snížit tak závislost
na externích firmách,“ říká Karel Skalický dále.
„To znamená neprodávat práci mimo firmu
a dát ji vlastním lidem. Navíc to u konkurence
vychází nákladnější než v našich podmínkách.“
Otevření nové linky po období podstavů či
stopstavů znamenalo nárůst počtu zaměstnanců. „Řádově to bylo o nějakých dvacet lidí.
Právě díky této nové lince jsme mohli doplnit

stavy,“ konstatuje s povděkem Karel Skalický.
„Díky tomu, že jsme vybudovali novou linku,
jsme mohli přijmout další zaměstnance.“Kvalifikovaných pracovníků je podle Karla Skalického na trhu relativně dost, přesto ne všichni v náročných podmínkách obstáli a ještě ve zkušební
době společnost opustili. „Práce na té lince je
opravdu fyzicky náročná, takže fyzická zdatnost byla jedním z výběrových kritérií,“ připomíná ředitel SOKV Ústí nad Labem. „Že by ale
někdo vyloženě padnul jen na to fyzično, to si
nemyslím, protože jsme přece jenom s tím
požadavkem zaměstnance na tuto práci vybírali. Spíše se některým nechtělo dělat, nebo
o té práci měli jiné představy, takže jsme se
s nimi ještě ve zkušební době rozloučili. Ale,
na druhou stranu, to je běžný proces.“
SOKV Ústí nad Labem nemuselo složitě dělat
nábor, neboť má dlouhodobě evidované zájemce o práci.„Vlastně jsme postupně jen aktivovali jejich žádosti. Většinou to byli lidé z řad
zájemců o práci u naší firmy, někteří dokonce
i se zkušenostmi s opravami železničních kolejových vozidel, u nichž byla záruka, že to
jsou dostatečně kvalifikovaní zaměstnanci.
Takže jsme nemuseli vynakládat další finanční prostředky na jejich dlouhé zacvičování či
doškolování. V drtivé většině to už byli hotoví
pracovníci, i když třeba tu svoji profesi dělali
jinak a jinde,“ dodává Karel Skalický závěrem.
Michael Mareš

Hala na revizní opravy nákladních vagonů SOKV Ústí nad Labem je vybavena novým
efektivním osvětlením a perfektním odsáváním.

VŠIMLI JSME SI

l JARNÍ FLÓRA – květinová výstava

v Olomouci – je již několik let spojena s tradičními historickými jízdami motorového vozu
Hurvínek z olomouckého hlavního nádraží na
výstaviště. Letos však Hurvínek vyjet nemohl,
protože olomoucké nádraží je rozkopané v souvislosti s jeho rekonstrukcí. Obdivovatelé železniční historie však mohli navštívit muzejní
expozici ČD v těsné blízkosti hlavního nádraží
a kromě květin na Flóře se tak mohli pokochat
historickými železničními vozy a lokomotivami.
Ve dnech konání Flóry (23. – 26. 5.) bylo letos
toto muzeum otevřeno poprvé, další měsíce
bude otevřeno vždy jeden víkend v měsíci až
do října. Mimořádně bude otevřeno také v pátek 15. května od 18.00 do 23.30 hodin během
muzejní noci.

Z důvodu bezpečnosti byly vloni a letos vykáceny stromy nad kolejištěm.

NAVŠTÍVILI JSME

Stará Paka
Železniční stanice Stará Paka se před třemi
lety změnila k nepoznání. Předtím tady byla nízká (sypaná) nástupiště, z nichž se obtížně nastupovalo do vlaku, a na každém ze čtyř zhlaví
(jaroměřské, novopacké, střed, a tzv. trutnovské/košťálovské/lomnické) ručně stavěné výhybky. A dnes? Čtyři bezbariérová nástupiště a moderní zabezpečovací zařízení s dálkově
ovládanými výhybkami.
Ale nebylo to pochopitelně zadarmo. Modernizace znamenala podstatný zásah do zaměstnanosti. Zatímco před modernizací tady ve směně pracovalo sedm lidí (dozorce výhybek, 2
výhybkáři, venkovní a dispoziční výpravčí, signalista, operátorka), dnes pouze dva – výpravčí
(v dopravní kanceláři) a dozorčí výhybek, který
(mimo jiné) venku s vysílačkou v ruce hlídá přestupy a bezpečnost cestujících. Dopad do zaměstnanosti byl tedy značný. Ušetřilo se pět lidí
ve směně, celkem přibližně dvacet zaměstnanců. „Dvě operátorky odešly do důchodu, tři
výhybkáři do kurzu na výpravčí, a ti ostatní
naštěstí našli uplatnění jinde, na tratích v okolí,
někdy i s pomocí dalších přesunů,“ říká výpravčí Kamil Brož, místopředseda OSŽ ve Staré
Pace. „Z těch dvaceti zaměstnanců ale nikdo
neskončil na dlažbě,Provozní obvod Turnov
se o každého postaral. Ještě náročnější personální rošáda nás ale čeká letos, kdy by
mělo být dokončeno dálkové ovládání úseku
Stará Paka – Jaroměř,“ dodává.
Přínos modernizace je nezpochybnitelný,
vznikla tady čtyři bezbariérová nástupiště a moderní informační systém.„Například do Regionov je nástup do nízkopodlažní části bezbariérový jako v metru,“ souhlasí Kamil Brož.
Jedinou vadou na kráse je absence přístřešků na
nástupištích, která jsou díky jednomu centrálnímu přechodu přece jen od sebe vzdálenější.
„Copak takhle, když svítí sluníčko, to je paráda, ale horší je, když prší a fouká. To musíte

být schovaný na nádraží a být pořád ve střehu, aby vám to neujelo,“ postěžoval si jeden
z cestujících.
Ale jinak jsou dojmy ze Staré Paky veskrze
pozitivní. Zvláště poté, co byly vloni a letos z důvodu bezpečnosti vykáceny stromy nad kolejištěm. Pohled shora na nádraží je teď opravdu
impozantní. Však se také o koupi více než 110 let
staré budovy, stojící na skále, odkud je úchvatný
výhled na nádraží, zajímali už i někteří železniční
fandové. Říká se, že roubenka tak blízko srázu
byla postavena čistě ze spekulativních důvodů,
aby dráha při rozšiřování kolejiště musela platit
tučné odstupné, což už dnes zřejmě nehrozí.
Místopředsedou OSŽ ve Staré Pace se Kamil
Brož stal ještě před modernizací stanice a tak si
její dopady „prožil na vlastní kůži“; nejen jako
funkcionář, ale i jako řadový zaměstnanec, kterého moderní technika „donutila v životě přehodit
výhybku“. Ale jak říká, nelituje, i když tu práci
miloval a pracoval v krásném prostředí daleko
od nástupišť. A nestěžuje si ani na to, že jako
neuvolněný funkcionář vykonává svoji funkci ve
svém volném čase.„Jasně, dělám něco navíc,
ale děti mně doma nebrečej, manželka nenadává, tak proč ne,“směje se.„Určitě mě práce
pro odbory nestojí tolik času jako naši hospodářku Martinu Mádlovou, na níž spočívá hlavní břemeno práce v naší základní organizaci.“
Staré a nové zabezpečení nelze podle něj
vůbec srovnávat. „Je to jako nebe a dudy,“
říká. „Dřív visely klíče od výhybek na háčcích
ve skříňce na stanovišti, veškeré zabezpečení bylo na lidském faktoru. Když se člověk
spletl, jely vlaky třeba na obsazenou kolej.
Hlavně ale až na výjimky tehdy nešly postavit
současné vlakové cesty. Teď mohou jet vlaky, když se jejich jízdy nekříží, i současně.
Ušetřila se tím spousta času a doprava se
zrychlila,“ uzavírá.
Michael Mareš

PŘEDSTAVUJEME

Petr David:
„Vylidňování Broumovska by
se dalo zabránit třeba i tím,
že by se podařilo zrychlit
železniční dopravu.“
Propagaci železnice jako bezpečného a ekologického dopravního prostředku, ale především
železniční dopravě jako tradičnímu dopravnímu
prostředku v oblasti Broumovského výběžku, se
ve svém volném čase věnuje výhybkář z Hronova Petr David. Na železnici pracuje přes čtyřicet
let. Začínal v dílnách v Ústí nad Labem, pracoval

u sdělováků a zabezpečováků na Náchodsku
a nakonec skončil jako výhybkář v Hronově.
Práce si stále váží, proto dovede pochopit, jak
těžké to musí mít ti, kteří z důvodu nadbytečnosti
musí od dráhy odejít. „Kdyby něco, tak já za
chvíli překročím šedesátku, ale co ti mladší,“
povzdechne si. „Tady v Hronově se zatím,
zaplať pánbůh, provádí jak křižování, tak i manipulace (vlečka TSR), takže práce tu je stále
dost. Ale chápu, že pro ty lidi, které to potká,
to musí být hrozné. To si člověk říká, ať radši
zůstane vše při starém.“
Přesto je rád, když se železnice modernizuje,
ve zlepšování vozového parku i infrastruktury
totiž vidí budoucnost železnice. „Mrzí mě, že
Stadlery, pronajaté ČD od společnosti Vogtlandbahn, budou například jezdit na trati z Týniště nad Orlicí do Doudleb nad Orlicí, ale
nikoliv na Broumovsku, které by zoufale po-

třebovalo zlepšit dopravní obslužnost.“ Broumovsko se podle něj vylidňuje, protože zde je
dlouhodobě vysoká nezaměstnanost. Lidé odtud odcházejí za prací jinam, i když za určitých
podmínek by se tomu dalo zabránit. „Třeba
i tím, že by se podařilo železniční dopravu
zrychlit. Když už není vybudována Vysokovská spojka (umožňující přímou jízdu vlaků
od Náchoda do Jaroměře), tak jsme si aspoň
hodně slibovali od Stadlerů, které umí zkrátit
jízdní doby, ale bohužel, jak psali v novinách,
nebudou tady jezdit. Je to škoda, lidé by
odtud mohli dojíždět za prací třeba až do
Hradce Králové,“lituje. Aspoň vítá, že v zářezu
u Dědova se budou na svahy dávat sítě, takže se
zase začne jezdit plnou traťovou rychlostí.
Petr David před sedmi lety s kamarády a
s podporou města založil v Meziměstí na nádraží železniční muzeum (vchod je z haly). Na ploše
přibližně necelých sto metrů čtverečních jsou
k vidění mnohé dnes už nepoužívané železniční
artefakty a dokumenty z doby, kdy vlaky ještě
v Meziměstí a v Otovicích jezdily přes hranice
do sousedního Polska. „Nakonec jsem na to
ale zbyl sám, takže momentálně žádné rozšiřování expozic neplánuji, ale do budoucna se
tomu nebráním,“ vypráví. „Uvidíme, jak na
tom budu zdravotně.“ Zatím se hodně věnuje
budování zahradní úzkokolejné železnice na
zahradě svého domku v Ruprechticích. „Poskočilo to, mašinka sice ještě nejezdí a je
ještě potřeba dodělat stanici, ale už tam jsou
hotové celky,“ směje se. „Kluci mně hodně
pomohli.“
Jako člen OSŽ je Petr David i aktivně činný ve
FISAICu, kde byl nedávno za svoji činnost oceněn stříbrnou a předloni i bronzovou medailí.
Během posledních let stihl natočit několik dokumentů, například o trati Choceň – Meziměstí –
Broumov. Ostatně této trati je věnována i podstatná část „jeho“ muzea v Meziměstí. „Letos
budu mít otevřeno podle potřeby, po telefonické domluvě (604 446 667) rád zájemcům
expozici ukážu,“ uzavírá.
Michael Mareš

l A PŘECE SVÍTÍ! Lampy před žst.

Praha–Vršovice konečně svítí! Po sedmi letech
od jejich postavení, po sedmi letech od rekonstrukce nádražní budovy do stavu z roku 1871,
po upozorněních na všechny strany, po sérii
článků v Obzoru i Metru. Celá Dráha císaře Františka Josefa na území Království českého z Českých Velenic do Prahy byla zprovozněna za
pouhé dva roky... Na snímku stav 10. 4. večer.

l NOVÁ VÝSTAVNÍ expozice byla

otevřena 17. dubna v železničním muzeu na
nádraží v Ostravě střed. Expozice je zaměřena
na železnice v opavském Slezsku. Výstava bude otevřena až do 10. ledna 2016 a k vidění zde
jsou historická zařízení a dokumenty z tratí Svinov – Opava (160 let trvání provozu), Opava –
Ratiboř (120 let), Opava – Hradec (110 let)
a Hlučín – Petřkovice (90 let). Současně s touto
výstavou byl otevřen také trenažér strojvedoucího dieselové lokomotivy 742.2456, na němž si
návštěvníci muzea mohou prožít virtuální zážitky
jako strojvedoucí. Muzeum je otevřeno každou
sobotu a neděli od 9 do 13 hodin. Bližší informace o provozu tohoto muzea lze najít na webu
zmms.cz.

l OD ČERVNA bude jezdit přímý vlak IC

mezi Opavou a Prahou. Dohodly se na tom
České dráhy s Magistrátem města Opavy. Přímá cesta bez přesedání bude trvat minimálně
o čtvrt hodiny méně než dosud – vlak ji urazí za
tři a půl hodiny. Jezdit bude v pracovní dny,
přičemž z Opavy vyjede ráno v 5.55 hodin, do
Prahy přijede v 9.24 h. Zpět z Prahy se bude spoj
vracet v 16.39 h, do Opavy dojede ve 20.05 h.
Souprava bude tvořena klimatizovanými vozy
s bistrovozem, k dispozici bude i připojení Wi–
Fi. Přepravovat bude možné i kola. České dráhy
toto přímé spojení vnímají stejně jako opavský
Magistrát jako podporu rozvoje Moravskoslezského kraje.

l BÍLÝ KÁMEN je název vlaku, který

110 let stará roubenka nad srázem u železniční stanice Stará Paka.

jezdí jen jednou ročně, a to 1. května, kdy je pro
veřejnost zpřístupněn jinak po celý rok uzavřený vojenský prostor Libavá. Tradičně tam jezdí
především cyklisté, takže vlak Bílý kámen nabízí kromě 256 míst k sezení také místo pro 108
bicyklů. Jako každý rok, vyjel i letos tento vlak
z Olomouce do Moravského Berouna (trať 310
Olomouc – Krnov – Opava východ) a cestující
vystupovali především v Hrubé Vodě–Smilov,
Jívové a v Domašově n. B., odkud to měli do
vojenského prostoru doslova na dosah ruky.
Také ostatní vlaky na této trati, jakož i ze Suchdola nad Odrou do Budišova nad Budišovkou
(trať 276) na druhé straně Oder, byly ten den
posíleny, včetně zvýšené kapacity pro jízdní
kola.

ZE SVĚTA

Němečtí strojvůdci opět
narušili stávkou
dopravu
Po několika bezvýsledných jednáních s představiteli Deutsche Bahn (Německé dráhy) uskutečnil Odborový svaz strojvůdců (GDL) svou již
dříve několikráte vyslovenou pohrůžku a 22.
a 23. dubna narušil stávkou do značné míry
provoz osobní železniční dopravy na většině
míst Spolkové republiky. Osobní doprava na
dálkových trasách, kde bylo mimo provoz 1100
souprav, fungovala v oba dny jen z 30 procent,
příměstské vlaky a soupravy S–Bahn jezdily
v rozsahu od 15 do 60 procent. Stávka strojvůdců nákladních vlaků začala už v noci na 22. 4.,
skončila až 24. 4. večer, ale plný provoz byl
obnoven až 25. 4. Podle tvrzení šéfa GDL
Clause Veselského se stávky zúčastnilo přibližně 3 000 strojvůdců a průvodčích, uvedl 24. 4.
deník Handelsblatt. GDL mimoto pohrozil, že
příští stávku už neohlásí s týdenním předstihem.
GDL si klade nárok na zastupování nejen strojvůdců, ale i dalších zaměstnanců dráhy včetně
průvodčích, posunovačů či pracovníků jídelních
vozů, zastřešených doposud konkurenčním
a mnohem početnějším OS EVG. Navíc požaduje zvýšení mezd o pět procent, zkrácení týdenní pracovní doby o jednu hodinu na 38 hodin
a stanovení maximálního počtu přesčasů. Naproti tomu EVG chce růst mezd o šest procent,
minimálně o 150 eur měsíčně, ale také zahrnutí
zastupování servisních a bezpečnostních pracovníků pod svou pravomoc.

EVG očekává, že DB předloží do 29. dubna
novou přijatelnou nabídku tarifní smlouvy (tedy v
pobě uzávěrky tohoto čísla, pozn. red.) s tím, že
celá záležitost bude vyřešena do 1. června,
zdůraznila 24. 4. v listu Frankfurter Allgemeine
Zeitung hlavní vyjednavačka EVG Regina
Rusch–Ziemba.
Vedení koncernu DB odmítá sjednat pro stejné kategorie železničářů odlišné mzdové a pracovní podmínky. „Předložíme rozumnou nabídku, která bude ekonomická a fér,“ ujistil
personální šéf DB Ulrich Weber.„Pan Weselsky
vodí svými mocenskými hrátkami milióny
občanů za nos,“ konstatoval v témže čísle FAZ
sarkasticky místopředseda frakce CDU Michael
Fuchs. Kvůli svým nesmlouvavým požadavků
uskutečnil GDL loni na přelomu léta a podzimu
šest stávek. Dlouho se vlekoucí konflikt by měl
rozřešit zákon, připravený spolkovou vládou,
který má vstoupit v platnost letos v létě a který
mj. stanoví, že tarifní smlouvu lze uzavřít jen
s jedním, tj. nejsilnějším, odborovým svazem,
čímž by byl GDL postaven mimo hru.
Jan Hála

Argentina znárodnila
železniční síť
Ferrocarriles Argentinos neboli Argentinské
železnice je název nového státního podniku,
jehož vznik schválil Senát této jihoamerické země 15. dubna počtem 53 proti pouhým dvěma
hlasům. FA, jehož zřízení navrhla 1. března
letošního roku argentinská prezidentka Cristina

Fernández a jež schválila Poslanecká sněmovna již 9. dubna, má řídit kolejovou dopravu osob
i nákladů a spravovat veškerou železniční síť.
Převzetí dráhy do správy státu předcházelo znárodnění trati Sarmiento do hlavního města Buenos
Aires poté, co na ní v roce 2012 došlo k vážnému
neštěstí, které si vyžádalo asi sto lidských obětí,
informoval 16. dubna argentinský list El Economista.
Jan Hála

Velký projekt
v Lausanne
V závěru března 2015 představily SBB, kanton Waadt, město Lausanne a Spolkový úřad
pro dopravu (BAV) finální plány na rekonstrukci
největšího železničního uzlu západního Švýcarska. Za 1,2 mld. CHF dojde mezi roky 2017 až
2025 k prodloužení řady kolejí, rozšíření nástupišť, rozšíření počtu podjezdů z 2 na 3, k výstavbě nové podzemní stanice metra a přestavbě
přednádražního prostoru. Přestavba uzlu
Lausanne je součástí projektu SBB «Léman
2030», která předpokládá do roku 2030 zdvojnásobení kapacit mezi Lausanne a Ženevou. V průběhu posledních 10 let se počet cestujících v této
oblasti zdvojnásobil na 50 000 denně a do roku
2030 SBB očekávají další zdvojnásobení. Současně se kanton Waadt a město Lausanne snaží
o zvýšení kapacity metra a S Bahn. U metrajde
o uvedení 3 linek do provozu, u vlaků S Bahn
pak o zavedení 15minutového taktu u silně frekventovaných linek. Z Neue Züricher Zeitung,
20. 3. 2015, zpracoval –sh–

Psali jsme před 25 lety
Obzor č. 9 – 29. května 1990
Obzor na první stránce informuje o výsledcích porady zástupců OSŽ a Federálního ministerstva dopravy, která se 28. dubna zabývala
řešením požadavků schválených na aktivech
železničářů v prvních měsících roku 1990. Z prvních kladných výsledků je uvedeno rozhodnutí
ministra práce a sociálních věcí o zvýšení výchozí základny pro mzdovou regulaci na ČSD
o 330 milionů Kčs, dále o možnosti doplnění
stávajícího seznamu zaměstnání zařazených
do I. a II. důchodové kategorie zatím o 3 profese
v železniční dopravě, a o návrhu nového mzdového systému pro pracovníky v železniční dopravě, který by měl být v červnu 1990 projednán
ve vládě.
Obzor dále přináší informaci o jednání ústředí
OSŽ ze dne 16. 5., které se zabývalo mimo jiné
návrhem na založení cestovní kanceláře OSŽ,
ale především návrhem zásad mzdového systému ČSD. „Podle navržených zásad se uvažuje s tím, že mzda bude obsahovat tři základní
složky: tarifní mzdu, nárokové příplatky a výkonové příplatky. Počítá se se snížením počtu dosavadních tarifních tříd a s nárůstem
tarifních mezd podle odpracovaných let,“ píše Obzor v samostatném článku na toto téma.
V návrhu se dále počítá s posílením sociální
jistoty železničářů např. při ztrátě smyslové způ-

sobilosti a po odpracování určitých let i při organizačních změnách.
V článku věnovaném budoucnosti železničního zdravotnictví je kladen důraz na specifičnost tohoto oboru.„Železniční zdravotnictví musíme zachovat – to je základní východisko, na
kterém se shodují jak železničáři, tak železniční zdravotníci, ministerstvo dopravy
i Ústřední ředitelství ČSD,“ uvádí se v článku.
V čísle 9 je otištěn rovněž požadavek sekce
středních odborných učilišť železničářů, aby řízení bylo bez mezičlánku oblastních ředitelství,
či obsáhlý právní pohled na stávku z pera právníka OSŽ. Dále zde také najdeme zamyšlení na
téma zdražení jízdného na železnici a jeho dopadů na využívání železnice v porovnání s autobusovou či osobní automobilovou dopravou.„Zvýšení cen jízdného ČSD si vyžádá pokles osobní
přepravy po železnici. Náladní přeprava v poslední době také klesla. Snižuje se přepravní
náročnost národního hospodářství. Na základě těchto skutečností lze předpokládat omezení provozu ČSD a tím následné snižování
počtu pracovníků ČSD. V blízké budoucnosti
ještě ztrátu pracovních příležitostí. Půjde to
bez tvrdých zásahů, když k tomu ještě není
vytvořeno sociální zázemí?“ ptá se autor textu.
Zdeňka Sládková

Do Královéhradeckého kraje míří
RegioShuttly, cestující z Meziměstí
a Broumova se jich ale nedočkají
České dráhy o prodlouženém velikonočním
víkendu zahájily v Královéhradeckém kraji zkušební provoz motorových vozů RegioShuttle
RS 1. Jedná se o stejný základní typ vozů, které
cestující znají z tratí v Libereckém a Pardubickém kraji a na Vysočině. České dráhy mají pro
tratě v Královéhradeckém kraji zapůjčeny celkem čtyři motorové vozy od společnosti Vogtlandbahn. První z nich vyjela 4. dubna 2015
s cestujícími na osobním vlaku 5228 z Hradce
Králové do Chlumce nad Cidlinou. Motorové

vozy RegioShuttle nabídnou cestujícím klimatizovaný interiér, který je vybaven čalouněnými
sedačkami. Část sedadel je sklopná a takto
zvětšený prostor umožňuje přepravu kočárků,
objemných zavazadel nebo až 10 jízdních kol.
Nízkopodlažní řešení pak umožňuje snadný
nástup seniorům, cestujícím s dětmi, maminkám s kočárky a také vozíčkářům.
Výše podlahy motorového vozu je v úrovni
moderních nástupišť, které jsou zřízeny například v Náchodě, Hradci Králové a nově také

Činnost svazových inspektorů
bezpečnosti práce OSŽ
Významnou součástí odborové práce v rámci Odborového sdružení železničářů je péče
o oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Tento úkol vyplývá pro odbory jednak ze zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a ze základních dokumentů Odborového sdružení železničářů, především ze
Stanov OSŽ, Programu OSŽ a z usnesení nejvyšších odborových orgánů. Na úrovni OSŽ
ústředí pracuje oddělení BOZP, které je složeno
ze svazových inspektorů BOZP. Hlavním úkolem tohoto oddělení je výkon kontrolní činnosti
nad bezpečností a ochranou zdraví při práci

u zaměstnavatelů, kde má tento odborový svaz
svoji působnost. Každý rok je nejvyššímu odborovému orgánu OSŽ předkládán písemný materiál Zpráva o činnosti oddělení BOZP, který shrnuje informace o činnosti oddělení BOZP, o jejím
personálním složení, o provedených kontrolách
nad stavem BOZP a přináší i přehled nejčastěji
zjišťovaných závad při kontrolní činnosti svazových inspektorů. Podrobné informace je možno
získat na webové stránce OSŽ, v sekci BOZP –
ke stažení.
JUDr. Petr Kožmín
vedoucí oddělení BOZP

Půjčovny kol ČD rozšiřují nabídku
Střední a severní Morava se letos rozrostla
o dalších pět půjčoven kol Českých drah (ČD
Bike), konkrétně v Ostravě hl. n., Frýdku–Místku, Hranicích na Moravě, Lipníku nad Bečvou
a v Otrokovicích. Všechny půjčovny nabízejí kvalitní jízdní kola s potřebnou výbavou, v nabídce
je i možnost vypůjčení elektrokol, dětských kol
a krosových kol. Výhodou půjčoven je skutečnost, že je zde možnost bezplatné přepravy
těchto kol ve vlacích či bezplatná úschova kola
v některých železničních stanicích, možnost jejich vrácení i v jiné stanici a poměrně výhodná
cena za půjčení, která se pohybuje od 150 korun
za den (u držitelů In Karet, nebo jízdenek Eurail

a Interail od 100 Kč/den). Při zapůjčení kola je
nutno složit vratnou kauci ve výši 1000 Kč za
jedno kolo (2500 Kč za elektrokolo). Zapůjčit si
lze i přilbu a dětskou sedačku.
Jak dodává tisková mluvčí ČD Kateřina Šubová, severní a střední Morava sice nejsou na
žebříčku vypůjčených jízdních kol na prvních
místech, České dráhy se však výhodnějšími
podmínkami a novými možnostmi snaží přilákat
další zájemce o půjčovny kol ČDBike.
Půjčovny kol jsou otevřeny od 1. dubna do 31.
října, přehledné a vyčerpávající informace o této
službě, v rámci celé sítě, lze získat na webu ČD
(www.cd.cz/cdbike).
–čas–

PRÁVNÍ PORADNA

Přechod práv a povinností
z pracovněprávních vztahů
(2/3)
V první části uveřejněné v Obzoru č. 8 byly
charakterizovány základy přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů a problematika pojmu „outsourcing.“ Druhá část se zabývá
zejména problematikou nepřípustnosti uzavírání pracovních smluv přejímajícím zaměstnavatelem.
Z hlediska přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů je dále důležité zdůraznit
závaznost obsahu kolektivní smlouvy uzavřené u dosavadního zaměstnavatele a skutečnost, že závazky vyplývající z takové kolektivní smlouvy zavazují rovněž přejímajícího
zaměstnavatele po dobu účinnosti kolektivní
smlouvy, nejdéle však do konce následujícího
kalendářního roku.
Při respektování ustanovení platné úpravy
v zákoníku práce lze konstatovat, že pro přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů je zásadní, že přejímající zaměstnavatel obecně vstupuje do práv a povinností dosavadního
zaměstnavatele (§ 339 ZP). Z tohoto důvodu je
zřejmé, že závazky kolektivní smlouvy přecházejí v celém svém věcném rozsahu na přejímajícího zaměstnavatele v rámci přechodu práv
a povinností z pracovněprávních vztahů. Z tohoto důvodu je možno u přejímajícího zaměstnavatele spatřovat okruhy zaměstnanců, které
mají rozdílná práva, vyplývající z kolektivních
smluv. Tato určitá „nerovnost“ zaměstnanců však
bude pouze dočasná, po dobu platnosti a účinnosti jednotlivých kolektivních smluv u dosavadního a přejímajícího zaměstnavatele.
Ve výše uvedených případech (§ 338 odst. 2
ZP) přecházejí na přejímajícího zaměstnavatele nejen práva a povinnosti z pracovního poměru
nebo jiného pracovněprávního vztahu (uvedené
zejména v § 75 ZP a § 76 ZP), ale i všechny
neuspokojené nároky, vzniklé mezi dosavadním zaměstnavatelem a zaměstnancem do dne
převodu, a to včetně nároků přiznaných na základě pravomocného rozhodnutí soudu (např.
náhrada škody zaměstnavateli zaměstnancem,
nevyplacená mzda nebo její část zaměstnavatelem, odškodnění zaměstnance v důsledku jeho
pracovního úrazu apod.).
Nepřípustným postupem ze strany zaměstnavatele lze v praxi označit snahu přejímajícího
zaměstnavatele uzavírat se zaměstnanci nové
pracovní smlouvy. Každý takovýto pracovněprávní postup nebo možné přesvědčování za-

městnanců, že se jedná o krok nutný z hlediska
právní úpravy, je neopodstatněný. Při přechodu
práv a povinností z pracovněprávních vztahů přechází všechna práva a povinnosti sjednané s bývalým zaměstnavatelem na zaměstnavatele nového – přejímajícího přímo ze zákona, bez
jakýchkoliv dalších jednání, či deklarací a uzavírání jakýchkoliv jiných smluv. Platná právní úprava žádné sjednávání nových smluv a uzavírání
nových pracovních poměrů nejen nepožaduje,
ale naopak zakazuje.
Přejímající zaměstnavatelé se mohou o takové změny pracovních smluv u zaměstnanců pokusit z různých důvodů a motivů. Zpravidla se
bude jednat o snahu nových zaměstnavatelů
ignorovat výše uvedená ustanovení zákoníku
práce za účelem sjednávání jiných podmínek
pracovního poměru se zaměstnanci na úrovni
nových pracovních poměrů, tedy bez výhod,
kterých tito zaměstnanci dosáhli u bývalého zaměstnavatele (např. z důvodu dlouhodobého pracovního poměru, kolektivních smluv apod.) s cílem dosáhnout úspory finančních prostředků.
Určitým potvrzením uvedeného předpokladu
může být situace, kdy zaměstnavatelé navrhují
změny v nových smlouvách oproti pracovním
smlouvám zaměstnanců u bývalého zaměstnavatele v podobě sjednávání, např. nových zkušebních dob s těmito zaměstnanci. K tomu je
potřeba uvést, že v takovém případě by se jednalo o část pracovní smlouvy, která je od svého
počátku absolutně neplatná, a to i tehdy, když
zaměstnanec takovou smlouvu podepíše. Z ustanovení § 35 zákoníku práce vyplývá, že zkušební doba může být sjednávána nejpozději v den
vzniku pracovního poměru. Protože u přecházejících zaměstnanců se však nemůže jednat
o vznik nového pracovního poměru (trvá i nadále pracovní poměr sjednaný s bývalým zaměstnavatelem), nemůže být platně sjednána ani
zkušební doba.
Dalšími důvody možných snah o sjednání
nových pracovních smluv se zaměstnanci mohou být i další otázky, a to například jiné mzdové
zařazení, odlišné vymezení druhu práce, místa
výkonu práce nebo dalších podmínek práce
zaměstnanců.
Mikuláš Hubicsák,
manager pro kolektivní vyjednávání
JUDr. Petr Večeř,
vedoucí ESO OSŽ – ústředí

Snímek z první jízdy dne 4. dubna 2015 na osobním vlaku 5228 při odjezdu z Hradce
Králové do Chlumce nad Cidlinou. Autor ČD/Martin Navrátil.

v Týništi nad Orlicí. Cestujícím na vozíku umožňuje nástup skládací rampa.
S nasazením motorových vozů RegioShuttle
se původně počítalo i na trati 026, kde měly
jezdit namísto Regionov na spěšných vlacích
ze Starkoče do Broumova. Alespoň místní obyvatelé zaznamenali tuto informaci z několika
zdrojů a médií. Jenže když přišel první motorový vůz, zjistilo se, že na tuto trať nemůže být
nasazen. Cestující z Meziměstí, Broumova
a dalších míst a měst na trati 026 se zřejmě
marně těšili na změnu, sliby zůstaly sliby
a Stadlery se na trati zřejmě neobjeví.„S nasazením až do Broumova se aktuálně nepočítá
z důvodu negarantované spolupráce vozidla a infrastruktury(zabezpečovací zařízení),“
potvrdil mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský
s tím, že vozy jsou zatím ve zkušebním provozu. „Pokud se na daných výkonech osvědčí
a budou uzavřené příslušné dohody, je možné, že by se na tratích Královéhradeckého
kraje mohly objevovat po dobu dalších až
šesti let. V současné době probíhá zkušební
provoz prvního z motorových vozů a zároveň zaškolení strojvedoucích a dílenského
personálu, který se bude o vozy v České
republice starat.“
V nadcházejících týdnech se předpokládá
uvedení do provozu dalších tří motorových vozů. V pravidelném provozu se s nimi cestující
setkají především na tratích Častolovice – Rychnov nad Kněžnou, Týniště nad Orlicí – Doudleby nad Orlicí a Týniště nad Orlicí – Náchod.
O víkendech budou jezdit také mezi Hradcem
Králové a Chlumcem nad Cidlinou, v rámci
svých oběhů zajedou také do Letohradu, Solnice či Hronova.
Michael Mareš

NÁZORY

EC 102 Polonia v úseku
Břeclav – Bohumín
Při svých častých cestách z Vídně vlakem EC
102 opakovaně pozoruji, jak se rapidně snižuje
kultura cestování z Břeclavi. Tento spoj je v Česku využíván z velké části cestujícími na krátké

Automobilismus
v ČR stagnuje
Ze statistického sledování prováděného Ministerstvem dopravy ČR je zřejmé, že navzdory
trvale narůstajícímu počtu osobních automobilů
již v ČR přepravní výkony individuální automobilové dopravy několik let stagnují. V důsledku
toho produktivita individuální automobilové dopravy klesá.Jeden osobní automobil v ČR vykonává průměrně přepravní práci jen 37 osobových kilometrů za den. Kapitál vložený do pořízení
automobilu je využit jen nepatrně, ani ne půl
hodiny denně. Zbývajících 23 a půl hodiny automobil překáží, chřadne a generuje náklad na
odpis a údržbu.
Je „dojemné“ (nebo spíš trapné) sledovat, jak
se přesto na stránkách novin motorističtí žurnalisté svými oslavnými články snaží více či méně
rafinovanými způsoby („KOMBI MAZDA MÁ NOVÝ TAHÁK: POHON VŠECH KOL…“, „SEXY
FIAT 500X…“) udržet autofetišisty při chuti konzumovat.
J. Zajíček

vzdálenosti, lidmi jedoucími z práce a studenty,
čímž dochází k jeho přeplňování. Tři vozy 2. třídy
v některých dnech, především v pátek, naprosto
nestačí náporu cestujících, kteří se tísní se svými
zavazadly na chodbičkách vozů a znemožňují
tím např. dojít si na WC, nebo projet vozíku
s občerstvením. A to je vlak kategorie EC, tedy
vyšší kvality, který má cestujícím v mezinárodní
dopravě poskytovat větší pohodlí. Chápu proč je
tento vlak v Polsku povinně místenkový. Možná
by pomohlo zavedení povinné rezervace míst na
českém území alespoň pro cestující ve vnitrostátní dopravě. Částečně by jistě pomohlo, kdyby posilový vůz 366 v úseku Břeclav – Bohumín
jezdil častěji (ne jen v neděli).
Jiří Zajíček

Proč nestaví
v Kolíně?
Nechápu, proč v Kolíně projíždějí vlaky EN
476 a 477. Po zrušení rychlíku Košice – Cheb je
Kolín v noci odříznutý od světa. Chybějí mi přípoje na ranní vlaky z Prahy dál. Nechápu, proč
nebyl zachován alespoň v úseku Bohumín –
Praha. Lidé z Moravy do Prahy a dál s ním jezdili. Stejně tak nechápu, proč v Kolíně nestaví
expresy do Vídně a Štýrského Hradce.
Josef Matucha

Nedomyšlené řešení
Tvůrci interiéru Regionov jako by měli i vytříbený smysl pro vnitřní zařízení motorové jednotky: věšák na svršky umístili nejen těsně
vedle dveří, ale kdyby si někdo na takto geniálně umístěný věšák přeci jen pověsil kabát,
zakryje ještě ke všemu tlačítko „na znamení“ a
při otevírání dveří bude kabát přiskřípnut do
dveří. Na snímku interiér vlaku Os 19910 na
„hrbaté“ (trať 173) o neděli velikonoční.
Martin Kubík

Co lidi, mají se kde skrýt?
Na stránkách Obzoru se co chvíli můžeme
dočíst o tom, jak některá nádraží a další drážní
objekty, nezřídka záhy po opuštění provozními
pracovníky, pomalu chátrají, ponechány napospas rozličným nenechavcům. Člověku jesmutno
při pohledu na tyto objekty, kde byla kdysi zaměstnána spousta lidí. A drážní personál se
také o své staničky dokázal pečlivě starat, což
můžeme i dnes vidět na mnohých železničních
stanicích.
Pohled na některé železniční „ruiny“ není
vizitkou dobrých hospodářů. Vím ale, že celý
problém je daleko složitější, nežli se zdá na první
pohled.Spousta objektů se prostě nedá uhlídat,
zejména před místními „nepřizpůsobivými“ občany. Také pokrok nelze zastavit, jako v případě
dálkového řízení tratí = úspora provozních pracovníků. Na druhou stanu je nutno uznat, že do
naší železnice se v poslední době hodně investuje (nové moderní soupravy, revitalizace nádražních budov apod.) a daří se tak postupně
zvyšovat onu „kulturu cestování“.
Nicméně pohled na opuštěná nádraží s pomalovanými fasádami, vytlučenými okny a ne-

pořádkem kolem není rozhodně oku ladící. Cestující určitě v tomto případě nezajímá, kdo je jeho
majitelem. A nemáte-li se poté při čekání na vlak
navíc ani kam ukrýt před nepohodou, je to k zlosti. Mnohé cestující může podobná „zkušenost“
příště odradit od jízdy vlakem.
Příklad takové „diskriminace“ cestujících je
patrný například na nádraží Teplice Zámecká
zahrada (trať SŽDC č. 097). Z krytého peronu
zde zbyl pro cestující jen zlomek. Mnohem větší
část je nepřístupná, oddělena drátěným plotem
a slouží obyvatelům nádraží a jako terasa nádražního restaurantu. Nádražní budova, ve které
se nacházejí služební byty, je uzamčena a odbavování cestujících se děje ve vlaku. Přitom frekvence je zde docela slušná, zejména v ranní
a odpolední době. Pár set metrů od nádraží se
totiž nachází teplická poliklinika a okresní nemocnice. Vlak používají také školáci. Zejména
o víkendech slouží pak „Zámenda“ jako nástupiště četným turistům k výletům vlakem do Českého středohoří.
O 4 km dál po trati nalezneme již delší dobu
opuštěnou budovu nádraží Bystřany v Čechách.

Celkový pohled na nádraží Teplice Zámecká zahrada.

Že zde již dlouho nikdo z drážních pracovníků
neslouží, poznáme podle vytlučených oken. Mnohá z nich musela být proto provizorně zatlučena
dřevotřískovými deskami. Před čekárnou a výdejnou jízdenek zastaví cestujícího nekompromisní ocelová mříž. Schovat se před deštěm zde
není kam. Přitom z Bystřan do blízkých Teplic
jezdí vlakem dost lidí. Jízdné ČD vyjde levněji
než použití autobusů MHD. Bude jistě zajímavé
sledovat další „osud“ zdejší staniční budovy,
kterou potkal stejný „scénář“, jako stovek dalších
nádraží v naší železniční síti. A tak se nabízí
otázka efektivnosti takových úsporných opatření, jsou-li vyvážena následnými škodami na majetku. Podle laického soudu by bylo lepší prodat
takové budovy vhodným zájemcům, kteří by se
třeba za drobný peníz starali o čekárnu pro cestující. Vyřešit by ale bylo potřeba otázku drážního
technického zařízení, umístěného v nádražních
budovách. Jistě lepší řešení než nechat budovy
pomalu chátrat. V případě mnohých nádraží a železničních stanic je proto nutno si položit aktuální
otázku: „Co lidi, mají se kde skrýt?“
A. K. Kýzl

Nádraží v Bystřanech v Čechách dnes nemá jediné okno celé.

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

Z Branné do Starého Města:
dokud stojí ještě nádraží!

Moudrost
pro tento den

Výlet do Starého Města pod
Nejlepším znakem charakteru člověka
Sněžníkem je možno zahájit v žst.
je to, jak se chová k lidem, kteří pro něj
Branná (horská trať 292). Branná
nemohou nic udělat, a k těm, kteří se
se původně jmenovala Kolštejn
nemohou bránit.
(něm. Goldenstein). Od roku
Abigail van Buren
1645–1945 Kolštejn patřil vždy
vládnoucímu knížeti Lichtensteinovi. V městečku se dochovalo několik památek evropského významu, vedle původně
evangelického kostela z roku
Tratě a traťové úseky
1614 je to staré fojtství a hrad
z roku 1325. Kolštejn ležel na staKVĚTEN
ré slezské cestě z Olomouce do
Jílové
u
Prahy
– odbočka Skochovice –
Nisy. V roce 1888 právě v lince
(Vrané nad Vltavou)
této stezky byla vystavěna hor1. 5. 1900 – 115 let
ská trať Hanušovice – Glucholazy – a napojena na pruskou trať
Raspenava – Bílý Potok pod Smrkem
Na cestě po modré do Starého Města, v pozadí Kralický
do Nisy. V Branné je nyní na ná- Sněžník.
3. 5. 1900 – 115 let
městí v původním hostinci miniChodov – Královské Poříčí (přeložka)
pivovar, patřící do skupiny TOMA, ceny začínají mé návštěvy 19. 4. zde čekaly na nakládku dva
na vyšší cenové hladině (polévka 38,– Kč).
velké zbrusu nové uhláky a dva nízké vozy. Vozy
29. 5. 1980 – 35 let
Martin Kubík
Z Branné do Starého Města p. S. se vydáme přistavuje Mn 81370/371.
po modré značce (6,5 km). Značka nás zavede
do míst krásných panoramatických výhledů, poblíž opravené kapličky v místě Nad Šléglem se
nám z jedné strany otevře pohled na Jeseníky
a z druhé na Kralický Sněžník. Potom projdeme
téměř neznatelnou stezkou kopcem dolů a již se
blížíme do Starého Města pod Sněžníkem. Staré
Město leží na zemské stezce z roku 1712 vedoucí do Kladska přes sedlo pod Sněžníkem. Tuto
stezku přestavěla na silnici na své vlastní náklady princezna holandsko–pruská Maria Oranžsko–
Nasavská (1810–1883), majitelka rozsáhlého
území na tehdejší pruské straně.
V roce 1905 byla do Starého Města dovedena
železniční trať z Hanušovic, která podle původních záměrů měla pokračovat do Stroní (Stronie
Sleskie/Seitenberg). Bohužel se tak z důvodu
vypuknutí světové války v roce 1914 nestalo
a tak trať zůstala koncovou lokálkou. V současné době navíc sužovanou záměrem SŽDC zcela
proti všem zákonům logiky zbořit polovinu této
typické lokálkové stavby! Tento úmysl mi potvrzují i místní občané. Památkově takto znehodMůže vůbec někdo myslet vážně z poloviny zbořit takové krásné nádražíčko z roku 1905!?
notit a amputovat budovu je urbanistickým zločinem. Staré Město je obsazeno osobní pokladnou Vlak 13671 před odjezdem do Hanušovic, 19. 4., 15.30 h. V Hanušovicích je o víkendu přípoj
a v dopravně a nákladišti se nákládá dřevo. Za i do Dolní Lipky a Lichkova.

VÝROČÍ MĚSÍCE

„Šlechtičnu“ 475.179, odstavenou v Brandýse nad Labem, míjí osobní vlak 19418, jedoucí
z Brandýsa do Neratovic.

Audience císaře Karla I.
V sobotu 25. 4. 2015 se konala v Brandýse
nad Labem již tradiční akce Audience císaře
Karla l. V zámeckém parku a přilehlém okolí se
konal kulturní a vzpomínkový program, jenž se
nesl v duchu 100. výročí skonu jeho císařské
a královské Výsosti Ludvíka Salvátora, arcivévody rakouského a prince toskánského, majitele
Brandýského panství. Probíhala zde i rekonstrukce bitvy na brandýském panství z třicetileté
války.

Na tuto zajímavou slavnost vypravují pravidelně České dráhy zvláštní parní vlak. Letos
soupravu sestavenou z vozů Ce a Bai vezla
z Prahy–Braníka přes Prahu hl. n. a Neratovice
do Brandýsa nad Labem parní lokomotiva
475.179 „Šlechtična“. Pro místní a přespolní návštěvníky oslav Audience u císaře Karla I. byl
vypraven zvláštní výletní parní vlak z Brandýsa
nad Labem přes Neratovice do Mělníka a zpět.
Vít Mareš

V Olomouci se na společném setkání sešlo
více než čtyři sta seniorů
Poslední decimetry oddělují Katku od kolejí s metrovým rozchodem dne 21. dubna t. r. při
usazování na koleje v Čermeli pomocí firmy Autojeřáby Košice.

Z Čermeľa do stanice Alpinka
s Katkou v letošní sezoně
na delší dobu naposledy
V úterý 21.dubna byla z lokomotivního depa
v Košicích přepravena po silnici pomocí nákladního automobilu a autojeřábů letos již 131 let
stará úzkorozchodná parní lokomotiva s označením U 36.003 známá nejen mezi železničáři
ale i mezi místními obyvateli a příznivci železnice jako Katka. Na tu již tuto sobotu čekají první
jízdy vláčků po letos již šedesátileté úzkokolejné
železniční trati s rozchodem 1000 mm dlouhé
3,9 km, kde překonává při jízdě nejvyšší sklon 25

V budově olomouckého Regionálního centra (RCO) se ve čtvrtek 16. dubna sešli senioři
z obvodu bývalé železniční stanice Olomouc hl.
n. (v současné době provozní obvod – PO –
Olomouc), zahrnující železniční stanice v obvodu téměř celého Olomouckého kraje, a spolu
s nimi také senioři bývalé správy Střední dráhy,

ganizaci a zdůraznil úkoly, které je čekají v souvislosti s organizačními změnami u ČD a postupnou modernizací tratí, spojenou s přechodem na dálkové řízení u SŽDC. Předsedkyně
Ing. Eliška Fukanová a její kolegyně Naděžda
Šenkapoulová poté seznámily přítomné seniory s akcemi, které pro ně společně se svými

promile. Katka byla vyrobena pod výrobním číslem 174 v roce 1884 v továrně Hagans. V minulosti sloužila nejen na trati do Banské Štiavnice,
kde bývala rovněž úzkorozchodná trať. Její poslední náročnou opravu provedly ŽOS České
Velenice v roce 1990. Díky tomu jí letos končí
kotelní způsobilost. Již na podzim by ji měla
vystřídat jiná parní lokomotiva nesoucí jméno
Krutwig, kterou zejména příznivci železnice znají
ze stanice Púchov.
-jar-

Jarní setkání v ústecké
Bohemii
Spíše už letní počasí bylo ve středu 15. dubna
při setkání třicítky bývalých i současných zaměstnanců, členů základní organizace OSŽ při
bývalém OPŘ Ústí nad Labem. Možná právě
nezvykle teplé počasí venku bylo důvodem, že
na tradiční setkání přišla jen část členů, jak
v úvodu konstatovala předsedkyně ZO Daniela
Dušáková. Přítomné přivítal také Zdeněk Hamala, místopředseda ZO, a předal slovo Pavlovi
Venkrbcovi, přednostovi provozního obvodu
SŽDC Ústí nad Labem. Ten seznámil členy
s tím, jaké práce budou v letošním roce probíhat
u SŽDC. Zprávu o hospodaření ZO přednesl

předseda revizní komise ZO OSŽ Ing. Fibiger.
Přestože jde o malou základní organizaci, snaží
se pro členy pořádat sportovní a kulturní akce,
i když organizace „žije“ pouze z členských příspěvků.
Výročí 25 let vzniku OSŽ připomněl bývalý
územní tajemník OSŽ Miroslav Gloss. Upozornil
členy také na nové webové stránky OSŽ a přiblížil současnou strukturu OSŽ a význam kolektivního vyjednávání pro zaměstnance. Při reprodukované hudbě a malém občerstvení pak členové
prožili příjemné odpoledne.
Miroslav Gloss

O olomoucká setkání seniorů bývá tradičně velký zájem.
transformované nyní do Oblastního ředitelství
SŽDC, s. o. Celkový počet seniorů, o něž „pečuje“ ZV OSŽ Olomouc hl. n. v čele s předsedou Milanem Blažkem a místopředsedkyní Miloslavou Pečinkovou, činí úctyhodných 590.
V sále RCO seniory uvítalo vedení ZV OSŽ,
jakož i vedoucí jednotlivých organizací důchodců (OD) – předsedkyně OD 1 Naděžda Šenkapoulová a OD 2 Ing. Eliška Fukanová. Přítomni
byli i zástupci zaměstnavatelů, Ing. Ladislav
Kašpar, pověřený řízením Oblastního ředitelství SŽDC, s. o., Olomouc, Ing. Zdeněk Ježior,
přednosta PO Olomouc, a Ing. Marie Kopecká,
vedoucí PP Olomouc, ČD Cargo, a.s.
Předseda ZV OSŽ Milan Blažek seznámil
přítomné s činností zdejšího ZV OSŽ, a pohovořil o změnách ke kterým v organizaci od posledního setkání došlo. Krátce popsal situaci
u jednotlivých podniků ve vztahu k základní or-
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kolegy a kolegyněmi v organizacích důchodců
připravili. Jedná se především o zájezdy a kulturní procházky, o které je mezi seniory největší
zájem. Velice vyhledávané jsou především zájezdy do termálních lázní, kde senioři mohou
nabrat další síly do svého života a ulevit svým
potížím.
S prací současného OŘ Olomouc seznámil
přítomné Ing. Ladislav Kašpar, který je pověřen
jeho řízením. Připomněl především rozsáhlé

výluky, které olomoucký obvod čekají, především několikaměsíční výluku na Jesenicku, jakož i přechod na dálkové řízení v obvodu vlárské trati. Na jeho slova navázal přednosta
Provozního obvodu (PO) Ing. Zdeněk Ježior,
který přiblížil činnost PO Olomouc, především
pak rozsáhlé práce v obvodu železniční stanice
Olomouc hl. n., kde bude až do roku 2016
pokračovat modernizace celé této uzlové železniční stanice. Kladně přitom zhodnotil ta ustanovení kolektivní smlouvy ČD, která umožňují
lepší ohodnocení zaměstnanců, řídících v této
složité situaci železniční provoz. Také vedoucí
provozního pracoviště (PP) ČD Cargo Olomouc, Marie Kopecká, zdůraznila skutečnost,
že navzdory nelehké situaci se Cargo v Olomouci může pochlubit zvyšujícími se výkony,
díky nimž mohlo přijmout v poslední době pět
nových pracovníků.
Olomoucké seniory pozdravil i první místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun, který s mnoha současnými seniory osobně spolupracoval
v době jejich aktivní činnosti na dráze. Poděkoval jim za jejich celoživotní práci a připomněl, že
i na seniory OSŽ pamatuje, především dostatečnými prostředky v sociálních fondech, jakož
i v oblasti jízdních výhod, kde je vyjednána na
tři roky se nezvyšující cena „režijních“ jízdenek,
jakož odstranění hrozby jejich zdanění. Připomněl současně oslavy 25 let OSŽ, v němž
mnozí ze současných seniorů aktivně pracovali.
Setkání pokračovalo předáním věcných darů jubilantům z řad důchodců, mezi nimi čtyř
devadesátiletých a celé řady věkově o něco
mladších. Závěr setkání patřil rozhovorům mezi
bývalými spolupracovníky, kteří zavzpomínali
na léta strávená na dráze a poděkovali přítomným funkcionářům ZV OSŽ, jakož i vedení provozních jednotek za pozornost, která je seniorům z jejich strany věnována.
Miroslav Čáslavský

SPORT

Navštivte turnaj v malé
kopané na Slovácku!
ZO OSŽ Slovácko z Veselí nad Moravou
pořádá v pátek 15. května 2015 v pořadí již 16.
ročník mezinárodního turnaje železničářů v malé kopané, nazvaný Memoriál Bronislava Hrdiny,
podle jednoho ze zakládajících organizátorů,
tragicky zemřelého. Turnaje, který se koná na
hřišti v Babicích kousek od stejnojmenné vlakové zastávky (trať Přerov – Břeclav), se zúčastní
reprezentanti železničních stanic Staré Město
u Uherského Hradiště + Kunovice, Otrokovice,
Hulín, Veselí nad Moravou a dále hráči VUD
Sudice a z RCVD Břeclav (vlakové čety ZAP
Břeclav). Zahraniční účastnící se rekrutují ze

sousedního Slovenska a jsou jimi již tradičně
reprezentanti železniční stanice Kúty a Sládkovičovo. Vloni se vítězem tohoto turnaje stalo
poprvé v historii pořádající mužstvo Starého Města – Kunovic, které tak bude mít letos nelehkou
úlohu v obhajobě prvního místa.
Slavnostní výkop bude proveden v 9 hodin
dopoledne a organizátoři srdečně zvou všechny
milovníky sportu k návštěvě tohoto turnaje. Srdečně také děkují všem sponzorům, včetně ČD
Cargo Otrokovice a ZAP Olomouc, kteří se podílejí na zajištění občerstvení a technického zabezpečení turnaje.
–čas–
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