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Z aktuálních událostí
n Středa 9. prosince byla nejen datem konání posledního letošníhozasedání Podnikového
výboru (PV) OSŽ při ČD, a. s., ale zároveň
datem podpisu podnikové kolektivní smlouvy
Českých drah. Podrobněji se o změnách, které
přináší, dočtete v rozhovoru s Vladislavem Vokounem na této straně. K PKS ČD bude v lednu
2016 uspořádáno šest aktivů, které proběhnou v
těchto místech a termínech:
11. ledna - Brno, zasedací místnost PO,
15. ledna - Přerov, zased. místnost DPOV,
22. ledna - Pardubice, zasedací místnost žst.,
25. ledna - Praha - hl. n., kulturní sál,
27. ledna - Plzeň, zased. m. E-centrum ČEZ,
28. ledna - Č. Budějovice, hotel Malý pivovar.
Podrobnosti najdete na www.osz.org v sekci
PV OSŽ při ČD, a. s.
n Informace a podrobnosti k obsahu kolektivní smlouvy společnostiČD Cargona rok 2016
a postřehy z kolektivního vyjednávání dominovaly rovněž zasedáníPodnikového výboru (PV)
OSŽ ČD Cargo, které se konalo v sídle Ústředí
OSŽ ve středu 9. 12. 2015. „Dosáhli jsme
historického úspěchu, kdy jsme dotáhli kolektivní vyjednávání – ve shodě všech odborových centrál a na základě zaměstnavatelem vyškrtaného návrhu – až do zdárného
konce, tedy do té podoby kolektivní smlouvy,
kterou jsme podepsali 2. 12. 2015,“ řekl na
úvod předseda PV Radek Nekola. Kromě udržení či mírného navýšení dosavadních benefitů byl
nasmlouván mzdový nárůst 1 % a zaměstnanci
navíc dostali finanční odměnu za splnění, respektive překročení podnikatelského plánu (půl
procenta průměrného výdělku za leden až říjen,
v průměru jde o 1500 Kč).
n V době konání Podnikového výboru
OSŽ Správy železniční dopravní cesty dne 10.
prosince ještě kolektivní smlouva nebyla podepsána, jak ale uvedl předseda PV Mgr. Martin
Malý, „v mnoha věcech bylo dosaženo rozumného kompromisu.“ Dále uvedl, že u SŽDC
jsou již podepsány Zásady hospodaření s prostředky FKSP, včetně centralizovaných prostředků FKSP a vysvětlil změny proti loňsku.„K dosti
podstatné změně dochází přitom u bývalých
zaměstnanců, důchodců. Dnes je jasně stanoveno, kdo je podle data jejich odchodu do
důchodu důchodcem SŽDC,“ doplnil tajemník
PV Petr Štěpánek. V rámci použití centralizovaných prostředků FKSP budou akce pořádané
pro důchodce a jejich finanční limity sjednoceny
se zásadami Českých drah.

n Na zasedání Ústředí OSŽ v úterý 15. 12.
zazněly informace předsedy OSŽ Bc. Jaroslava
Pejšik jednání vlády (14. 12. 2015), kde byly dva
materiály týkající se železnice – první se týkal
liberalizace dopravy, respektive přímého zadání
tratě Plzeň – Most společnosti GW Train Regio:
„Tento materiál byl vládou schválen s tím, že
Českým drahám bude jako kompenzace napřímo zadána trať Brno – Břeclav – Olomouc,
bez ohledu na to, jak dopadne odvolání u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,“ uvedl
předseda OSŽ a dodal: „Po šesti letech platnosti Memoranda je to první trať, kde jsme
neuspěli. Na jednu stranu nejsme s tímto rozhodnutím vlády spokojeni, na druhou stranu
mělo být od roku 2009 vysoutěženo 75 % dálkových tratí, takže v tuto chvíli jsme přišli
zatím o jednu jedinou trať, takže z tohoto pohledu můžeme být spokojeni.“
Projednávání dalšího materiálu, převodu budov z ČD na SŽDC, vláda přerušila a není jasné,
zda bude projednáno 21. 12. nebo až po novém
roce. Předseda OSŽ také informoval o zasedání
řídícího výboru ČD, který (účelově?) vyměnil dva
členy Dozorčí rady Českých drah, a také o posledním jednání Dozorčí rady ČD, na kterém se
nestihlo projednat všech 57 bodů, a také o zasedání tripartity, kde se sice o železnici přímo nejednalo, ale tématem číslo jedna byla situace
v OKD Ostrava, kde hrozí propuštění až 13 000
zaměstnanců a dalších 13 000 zaměstnanců
v navazujících podnicích. V další části jednání
byli členové Ústředí informováni o kolektivním
vyjednávání a uzavřených kolektivních smlouvách u ČD, ČD Cargo a SŽDC, včetně situace
u nedrážních firem (místopředseda OSŽ Miroslav Novotný především referoval o kolektivním
vyjednávání v Dopravním zdravotnictví). -red-

Vážené kolegyně a kolegové,
vážení čtenáři Obzoru,
přeji vám všem šťastné a spokojené Vánoce a vše nejlepší do nového roku. Ten letošní
byl završen uzavřenými kolektivními smlouvami u všech třech velkých podniků, kde OSŽ
působí, ČD, a.s., ČD Cargo, a.s. a SŽDC, s.o.
A tak můžeme v klidu odejít na vánoční

dovolenou a v kruhu svých blízkých čerpat
síly do nastávajícího roku 2016. Všem členům OSŽ děkuji za spolupráci v uplynulém
období a těším se na tu další v roce 2016.
Bc. Jaroslav Pejša, předseda

Olomoučtí výpravčí
a operátorky se budou
stěhovat do Přerova
V souvislosti s přestavbou železniční stanice
Olomouc hl. n. bude zrušeno také současné
ústřední stavědlo, z něhož je v současné době
řízen provoz v celém uzlu (v některém z
lednových čísel Obzoru uveřejníme článek o
jeho historii). Za dvacet pět let trvání tohoto řídícího centra se na jeho pracovišti vystřídaly desítky výpravčích a operátorek, přičemž mnozí z těch,
kteří zde před čtvrtstoletím začínali, jsou dnes již
v důchodě nebo přešli na jiná pracoviště a na
jejich místa nastoupili jejich mladší kolegové.
Všichni jsou však spojeni s tímto stavědlem určitou nostalgií, která nutně provází odchod starého
a příchod nového.

PF
2016

Na jednání proběhla prezentace osobních
ochranných a pracovních prostředků a takéfotodokumentace prostor a vybavení pracovišť nového Centrálního dispečerského pracoviště v Praze.
Části jednání se zúčastnili zástupci podniku
v čele s ředitelem personálního odboru GŘ SŽDC
Ing. Pavlem Kouckým. Členově PV byli rovněž
seznámeni s tím, že již bylo přijato 440 nových
provozních zaměstnanců a zbývající počet by
měl být přijat do konce prvního čtvrtletí 2016.
Kolektivní smlouva SŽDC byla podepsána
dne 14. 12. a bylo v ní dohonuto mimo jiné, že
dojde ke zvýšení tarifních mezd o 2,0 % oproti
roku 2015, k navýšení výkonových odměn, k rozšíření okruhu zaměstnanců s nárokem na KOP
o vybraná zaměstnání infrastruktury.

„Za ty roky jsme si všichni, kteří dnes na
ústředním stavědle pracujeme, na práci zde
zvykli, i když mnohdy přináší značné psychické vypětí, především v současné době
při náročných výlukách,“ říká Miroslav Chovanec, jeden z výpravčích, kteří na ústředním stavědle pracují od samého začátku. „Myslím, že
se nám na Centrální dispečerské pracoviště
(CDP) do Přerova bude těžko odcházet,“ dodává.
Jeho slova potvrzují i další jeho kolegové,
jakož i operátorky, které jsou jakousi pravou
rukou výpravčích.
(Pokračování na straně 2)

V úterý 1. prosince se sešlo sedmdesát výpravčích a operátorek (bývalých i současných),
aby zavzpomínali na léta strávená ve službě na ústředním stavědle v Olomouci. Přítomno
bylo současné i bývalé vedení železniční stanice. Příští rok bude stavědlo zrušeno a provoz
olomoucké železniční stanice bude řízen dálkově z Přerova. Na snímku účastníci setkání
před budovou ústředního stavědla.

Vážení čtenáři - přijměte, prosím, dnešní rozšířené osmistránkové číslo jako náš malý
dárek k blížícím se Vánocům. Přejeme Vám jejich klidné prožití a pevné zdraví v novém roce
2016. Redakce Obzoru
Snímek Michael Mareš

Obzor č. 1/2016 vyjde 11. ledna.

Ministr dopravy DanŤok vypravil
první vlak do Selbu po 70 letech
V pondělí 7. 12., ve 12.30 h, vyjel z Chebu do
německého Hofu zvláštní vlak Ex 5688, tažený
lokomotivou 223.065. Byl to po sedmdesáti letech na této trati první vlak s cestujícími, nepočítáme-li tzv. Vlak svobody a několik jízd v 90.
letech. Slavnostního zahájení železničního spojení na trase Chebu – Aš – Selb – Hof se
zúčastnila řada významných osobností z obou
stran státní hranice. O symbolické vypravení vlaku z Chebu se postaral ministr dopravy Dan Ťok,
v Královském salonku železniční stanice Hof
pak své projevy přednesli Harald Fichtner (starosta města Hof), Klaus Dieter Josel (DB), Dorothee Bär (státní tajemnice Spolkového ministerstva dopravy), Cesare Bernabei (EU), Martin
Havel (hejtman Karlovarského kraje), Joachim
Herrmann (bavorský ministr vnitra, výstavby a dopravy) a český ministr dopravy Dan Ťok.
„Je pro mě velkou ctí, že mohu dneska stát

v tomto úžasném Královském salonku při
příležitosti, která má obrovský symbolický
význam pro spojení České republiky a Spolkové republiky Německo, zejména státu Bavorsko. Návrat osobní železniční dopravy na
trať mezi Chebem, Aší, Selbem, Rehau a Hofem přichází symbolicky 150 let od vybudování této trati a zhruba sedmdesát let od chvíle,
kdy bylo železniční spojení na dlouhé roky
přerušeno,“ uvedl mimo jiné ve svém projevu.
„Je smutnou bilancí dvacátého století, že tato
železniční trať byla téměř polovinu své dlouhé historie pro cestující uzavřena. Dnes je
tedy tento region znovu úzce propojen a cestování je tak samozřejmé, že česko-německou hranici prakticky ani nevnímáme. Jsem
proto rád, že dnes odstraňujeme poslední
pomyslnou bariéru na tomto česko–bavor(Pokračování na str. 2)
ském pomezí.“

Vlak do Selbu vypravil ministr dopravy
Dan Ťok.

NA AKTUÁLNÍ TÉMA

„Věřím, že naši členové budou mít
po prostudování nové kolektivní
smlouvy Českých drah dobrý pocit.“
Hovoříme s VLADISLAVEM VOKOUNEM,
předsedou Podnikového výboru OSŽ při ČD, a. s.
Dne 9. 12. byla podepsána nová podniková
kolektivní smlouva Českých drah. Jak jste
spokojen s výsledkem kolektivního vyjednávání?
Kolektivní smlouvu lze podle mého názoru
označit za dobrou. Důležité je, že se podařilo
zachovat všechny výhody z minulých let, ať již
jde o délku pracovní doby, dovolené, komplexní
ozdravné pobyty, penzijní a životní připojištění
a další benefity, které mnozí zaměstnanci považují za samozřejmost. Tlak na rušení některých
výhod pociťujeme každý rok, proto jejich zachování není tak samozřejmé, jak se to může zdát.
Jsem si vědom, že mnoho zaměstnanců hodnotí
úspěch kolektivní smlouvy především podle výše nárůstu tarifů, ten je 1,7 %, což se mnohým
bude zdát málo. Odmítám však redukovat kolektivní smlouvu jen na tento jediný údaj. Kromě
tarifního nárůstu a zachování dosavadních výhod se podařilo upravit další platové a pracovní
podmínky zaměstnanců, zvýšit některé příplatky, zásadně změnit ohodnocení za praxi, cestovné a hodnotu stravenek. To není vůbec zanedbatelné. Chtěl bych proto poděkovat všem
kolektivním vyjednavačům Odborového sdružení železničářů, včetně zástupců odborných oddělení, za dobrou práci. Věřím, že naši členové
budou mít poprostudování nové kolektivní smlouvy dobrý pocit.
Jaký byl průběh letošního kolektivního
vyjednávání, lišil se něčím od minulých let?
Myslím, že průběh letošního kolektivního vyjednávání byl standardní a přístup obou stran,
zástupců zaměstnanců i zaměstnavatele, byl korektní. V jeho průběhu přirozeně zaznívaly někdy k velmi rozdílné názory na řešení požadavků, ale nakonec se podařilo najít kompromisní

řešení. Za velký úspěch považuji, že se podařilo
kolektivní smlouvu podepsat již 9. prosince, což
jistě u zaměstnanců přispěje k pocitu klidu v závěru roku. Mnozí zaměstnanci si jistě vzpomenou na dobu, kdy kolektivní smlouva nebyla ještě
na konci roku podepsaná a jaké z toho vznikly
komplikace a napětí. Podepsaná kolektivní
smlouva garantuje zájem o udržení sociálního
smíru a zajištění slušných sociálních, pracovních a mzdových podmínek zaměstnanců.
Kde se mohou zaměstnanci podrobněji
seznámit se změnami v nové kolektivní smlouvě?
Kolektivní smlouva Českých drah by měla být
do konce letošního roku vytištěna a poté rozeslána všem závodním výborům OSŽ. Zároveň bude
k dispozici i v elektronické podobě. Již nyní je na

webových stránkách OSŽ stručný přehled změn,
které kolektivní smlouva přinese. V lednu proběhnou na šesti místech republiky školení pro
představitele ZO OSŽ, kde se budou moci s obsahem KS seznámit podrobněji a budou si moci
na místě vyjasnit případné sporné otázky. (Termíny a místa konání těchto školení uvádíme v
článku Z aktuálních událostí, pozn. red.).
Jak hodnotíte rok 2015 na Českých drahách a co mohou zaměstnanci ČD očekávat
v roce následujícím?
Dnes již mohu konstatovat, že tento rok byl
mnohem lepší, než jak nám ho prezentují některá média a celá řada „rádoby“ odborníků. Zaměstnanci Českých drah přes značné potíže,
spojené předevšíms obrovským nárůstem výlukové činnosti, neustálých nespravedlivých mediálních útoků, tlaku konkurence a podkopávání
role národního dopravce ze strany odpovědných
orgánů, dokázali z drtivé většiny odvádět dobrou
práci pro cestující veřejnost. Za to jim patří má
hluboká poklona, obdiv a poděkování. Zaměstnavatel plnil vůči zaměstnancům závazky z uzavřené kolektivní smlouvy a nedocházelo k žádným zásadním změnám v zaměstnanosti.
Podnik, přes výše uvedené potíže a při napjatém rozpočtu, pokračuje v trendu modernizace
vozidlového parku a prostor pro cestující veřejnost. Poměrně úspěšně – byť s nemalými problémy - probíhají jednání s kraji o smlouvách
závazku veřejné služby v dopravě.
Příští rok rozhodně nebude jednoduchý. Očekávám obdobné problémy jako v tom letošním.
Věřím však, že se s nimi – stejně jako v tom
letošním, dokážeme poprat. Velmi by nám všem
pomohlo, kdyby kolem železnice ubylo populismu, neobjektivních hodnocení a naopak narostla snaha řešit problematiku železniční dopravy
konstruktivně, dlouhodobě a především objektivně.
Zdeňka Sládková

Ministr dopravy DanŤok vypravil
první vlak do Selbu po 70 letech
(Pokračování ze str. 1)
Dvacet pět let po pádu železné opony a více
než deset let po vstupu České republiky do EU,
byl podle Dana Ťoka už nejvyšší čas, aby byl
tento příhraniční projekt dotažen do konce.„Dnes
otevřená železnice nabízí moderní vozový
park a zajímavé varianty jízdného a je tak
velmi rozumnou alternativou cestování autem. Cheb, Aš, Selb, Rehau a Hof tvoří turisticky velmi atraktivní region a železniční spojení tento turistický ruch dále podpoří.
Poslední vlak, který před námi na této trati

VŠIMLI JSME SI

l ČESKÁ REPUBLIKA přestává

být tranzitní zemí, od nového jízdního řádu,
který platí od neděle 13. 12. 2015, většina
mezinárodních vlaků v České republice končí.
Zlepšilo se večerní spojení Prahy s Olomoucí,
obnoven byl provoz na tratích Aš – Selb–
Plossberg, Bohumín – Chalupki a Hostivice –
Středokluky. České dráhy rovněž omezily počet spojů SC Pendolino na trati z Prahy do
Ostravy, prokládají ho vlaky InterCity. Zůstává
jeden pár vlaků pendolino do Košic, který bude
poprvé stavět i v Kolíně a v České Třebové.
Dvě pendolina denně rovněž pojedou z Prahy
přes Plzeň do Chebu.

vezl cestující, prorážel v roce 1951 na hranicích závoru a lidé v něm riskovali svůj život
kvůli tomu, aby se dostali z komunistického
Československa do svobodného světa. Organizátoři útěku z tzv. Vlaku svobody museli
tajně přehodit výhybku za nádražím v Aši
a nasměrovat vlak do zakázáné zóny. Opravdu si vážím toho, že jsme dnes opět výhybku
přehodili na tu správnou kolej a udělali tak za
onou minulostí tečku,“ dodal na závěr svého
projevu Dan Ťok.
Michael Mareš

V rámci investiční akce SŽDC byla letosv Havlíčkově Broděrekonstruována dvě nástupiště (druhé a třetí) včetně přilehlých kolejí a celý podchod pod všemi nástupišti.

NAVŠTÍVILI JSME

Havlíčkův Brod

Stříhání pásky (zleva): Martin Havel, Dan Ťok,Dorothee Bär, Klaus Dieter Josel a Joachim
Herrmann.

Olomoučtí výpravčí a operátorky
se budou stěhovat do Přerova
(Pokračování ze str. 1)
I když do posledních dnů řízení provozu z tohoto pracoviště zbývá ještě více než půl roku
(přechod na CDP je plánován na srpen – září
2016, kdy by měla být ukončena přestavba celé
železniční stanice), rozhodli se zaměstnanci
ústředního stavědla ve spolupráci se zdejším ZV
OSŽ, že uspořádají setkání těch, kteří se na
ústředním stavědle za dvacet pět let jeho trvání
vystřídali. „Pozváni jsou výpravčí a operátorky, jakož i jejich nadřízení, celkem kolem šedesáti bývalých i současných zaměstnanců,
a na společném setkání si všichni zavzpomínáme na práci na tomto stavědle a na rozličné
příhody, které se v naší práci udály. Určitě
bude hodně o čem mluvit, přičemž ti starší
určitě vzpomenou i na doby, kdy ještě ústřední stavědlo nebylo v provozu,“ dodává Miroslav Chovanec, který je jakousi hybnou pákou
tohoto setkání (uskutečnilo se v úterý 1. 12.).
Současné releové zabezpečovací zařízení
na ústředním stavědle je sice spolehlivé a podle

názoru zdejších pracovníků by mohlo ještě dlouho sloužit, vývoj techniky se však nedá zastavit
a tak stará dobrá „reléovka“ bude nahrazena
moderním elektronickým jednotným obslužným
pracovištěm (JOP), s jehož pomocí bude celá
olomoucká stanice (stejně jako všechny stanice na této trati z Přerova až do České Třebové)
od druhé poloviny příštího roku řízena dálkově.
S postupem prací a novou konfigurací kolejiště
je část stanice řízena JOP již dnes a postupně
se k tomuto systému zabezpečení přidávají další
obvody. Původní řídicí panel RZZ je dnes z velké části přelepen šedými páskami v místech,
kde byly zrušeny výhybky a koleje a jeden z výpravčích obsluhuje zařízení JOP v obvodu, který je již zapojen do tohoto nového typu zabezpečení.
Budova původního řídícího stavědla prošla
důkladnou obnovou (nová okna, zateplení a klimatizace) a bude sloužit nadále jako technologické centrum řízení dopravy v Olomouci.
Miroslav Čáslavský

PŘEDSTAVUJEME

Jiří Zeman: „Praxe je, že spíše
přijde člověk, který chce dělat
strojvedoucího, než člověk,
který posílí dílenské kapacity.“
Nedostatek kvalitních odborníků a vysoký věkový průměr, to jsou dva základní problémy,
které trápí železniční opravárenství. I tam, kde
se to snaží řešit, narážejí na podobné problémy:
když už noví zaměstnanci do dílen nastoupí,
dříve či později odcházejí. A ti, co tam už léta
pracují, postupně stárnou a odcházejí do důchodu, mnozí i do předčasného. „To je všude stejné,“ hodnotí Jiří Zeman, předseda OSŽ v PJ
Liberec (DKV Česká Třebová). „Spousta mladých lidí nemá o tu práci zájem, protože to je

většinou hodně špinavá práce. A ti, kteří
nakonec zůstanou, utečou na strojvedoucí,
protože jsou tam větší peníze a neušpiní se
tak,“ dodává s tím, že praxe je taková, že
„spíše přijde člověk, který nakonec zamíří
na strojvedoucího, než člověk, který posílí
dílenské kapacity“.
Jiří Zeman jako neuvolněný funkcionář a opravář ví své, vidí totiž problémy opravárenství
z první ruky. „Například tady v Liberci máme
jen jednoho elektronika na dvě party. V praxi
to znamená, že ta druhá parta, kde elektronika
nemají, mu na stole nechává karty z počítačů,
aby je opravil,“vypráví. S výjimkou elektroniků
ale podle něj už není jiná specializace v opravárenství tak vyhraněná. „Dřív se každý staral
pouze o svoji specializaci – například motorář dělal jenom motory. Dnes už taková potřeba specializace není, už je to víceméně provázané,“ konstatuje Jiří Zeman. „Samozřejmě
jsou činnosti, které zvládne každý, a činnosti,
které jsou vyloženě odborné. Ale obecně pla-

tí, že jeden za druhého může zaskočit.“
Podle Jiřího Zemana jsou ale ještě jiné, zcela
zbytečné překážky, které opravářům komplikují
život. „Například, když do Liberce přišly Stadlery, nebyla k nim česká dokumentace. Tehdy
dva, tři dobrovolníci trávili několik večerů
doma u počítačů a ty návody pracně překládali. To bylo úplně zbytečné. Myslím si, že
v dnešní době by měl být návod v češtině
u tak drahých strojů samozřejmostí!“
Vyhráno však není, ani když přijde nový,
mladý, zapálený, čerstvě vyučený opravář. Chybí mu praxe v oboru.„Železniční opravárenství
je velmi specifický obor, zácvik je určitě potřeba,“zdůrazňuje Jiří Zeman. Příchody nových
zaměstnanců do opravárenství jsou ale zatím
spíše výjimečné, letos do Liberce nastoupili jeden elektrikář a jeden zámečník. „Na dílně máme zatím jeden dva lidi podstav, to ještě jde,
ale podstav začíná být znát hlavně v provozu
a u posunu,“ vypráví dále. „Ale pamatuji si
dobu, a není to tak dávno, před třemi, čtyřmi
lety, kdy byl – dle tabulek – u posunovačů
nadstav a tak jsme jej museli redukovat. Každý rok se asi někdo v Praze podívá do tabulek
a řekne: letos máme hodně zaměstnanců této profese, tak je snížíme. Přijde mi to chaotické, neorganizované,“ stěžuje si.
V Liberci se běžné provozní ošetření a drobné opravy provádějí převážně v noci; malé prohlídky, složitější a těžší opravy pak provádějí
pracovníci na denních směnách. „Z důvodu
nedostatku zálohových lokomotiv je totiž poměrně značný tlak na to, aby byl dostatek
schopných strojů, což lze někdy splnit jen se
značným úsilím,“ tvrdí Zeman.
Celkem na dílně v Liberci pracuje cca 40 lidí,
kteří jsou rozděleni na dvě party, které se střídají
v „krátkém“ a „dlouhém“ týdnu, a na pracovníky
na tzv. ÚTD, kde se opravují osobní vozy a kde
se provádějí vyvazovací opravy.„Nejmladšímu
zaměstnanci je něco málo přes 20 let, nejstarší má téměř důchodový věk. V příštích pár
letech hodně lidí odejde do důchodu,“ říká Jiří
Zeman s tím, že do budoucna nebude problémem ani tak nedostatek specialistů, jako pracovníků obecně.„Jestli se najdou jeden, dva noví
pracovníci za rok, tak je to moc. Spíše odcházejí. A mnozí, kteří se k dráze hlásí, se vůbec
na tu práci nehodí, protože k tomuto zaměstnání je potřeba mít i kousek toho nádražáckého srdce,“ uzavírá.
Michael Mareš

Havlíčkův Brod se po padesáti letech konečně dočkal nových peronů. I když nejsou úplně
nové a ani nejsou ještě všechny opraveny, tamní
železničáři si jejich úpravu pochvalují. V rámci
investiční akce SŽDC byla letos firmou Chládek
a Tintěra rekonstruována dvě nástupiště (druhé
a třetí) včetně přilehlých kolejí a celý podchod
pod všemi nástupišti. „Udělali to pěkně, fakt
tady od jara makali,“ říká Vlasta Kovaříková,
předsedkyně ZO OSŽ v Havlíčkově Brodě. Jako
osobní pokladní má určitě právo hodnotit přestavbu peronů, z titulu své profese (osobní pokladní) ji mohla sledovat takřka „v přímém přenosu“. Od půlky dubna téměř do konce října probíhaly
v Havlíčkově Brodě výlukové práce a s nimi i ztížený provoz, při kterém se navíc cestující pohybovali „vrchem“ (podchod byl uzavřen). Za bezvadnou spolupráci a zvládnutí celé akce bez
mimořádností a úrazů je třeba poděkovat nejen
všem výpravčím železniční stanice Havlíčkův
Brod, ale i pracovníkům firmy Chládek a Tintěra
Havlíčkův Brod. Kompletní rekonstrukce 2. a 3.
nástupiště byla ukončena v pondělí 23. listopadu
2015 slavnostním předáním nástupišť do provozu. Společnost Chládek a Tintěra pro pozvané
hosty připravila pohoštění ve vytápěném stanu
na třetím nástupišti. Hostů bylo hodně, ale mnoho novinářů na akci nedorazilo. „Byla to příležitost, Havlíčkův Brod zase tak často v médiích
nebývá. Škoda. Při stříhání pásky zrovna vydatně chumelilo, takže jsme byli jak sněhuláci,“ směje se přednosta Provozního obvodu
Havlíčkův Brod Ing. Josef Kaplan. Zatím jsou
dokončeny jen dva „rychlíkové perony“, tedy
nástupiště č. 2 a 3. Cestující asi nejvíce uvítají
nové výtahy na všech nástupištích a pak také
nově opravený podchod. Právě na podchodu
jsou práce asi nejvíc znát. Perony totiž zůstaly
pohledově stejné, všechny původní prvky na

konstrukci byly zachovány a repasovány, pouze
krytina byla vyměněna. Zajímavé je, že zatímco
původní konstrukční prvky ze šedesátých let
jsou i po padesáti letech jako nové, části vyměňované v osmdesátých letech nemohly být prakticky použity.„Vysvětlení je jednoduché. V šedesátých letech ještě mistrovali lidé, kteří se
vyučili mezi válkami a prostě na to dohlédli.
Pak přišla normalizace, sedmdesátá léta, a už
to nebylo ono,“ říká Josef Kaplan. „Osobně si
myslím, že je dobře, že i po rekonstrukci to má
stejnou architekturu. Je to lepší, než kdyby do
toho cpali nějaké novodobé prvky. Zvlášť,
když ty ´staré´ sloupy jsou z centimetr silné
oceli. To nás všechny přežije, to tady bude
ještě za tři sta let,“ dodává s úsměvem.
Na čtvrtém nástupišti (pro vlaky směr Humpolec) je zatím hotova pouze část nástupiště v okolí
nového výtahu, na prvním a pátém nástupišti se
ještě, kromě nových výtahů, obrazně řečeno,
ještě „nehráblo“. Vypadá to až divně: uprostřed
dvě opravená nástupiště a vedle nich neopravená. „Původně se myslelo, že by se čtvrtý
peron udělal příští rok formou opravy, ale
zjistilo se, že náklady na opravy by dosáhly
investičních rozměrů, takže se to příští rok
pečlivě připraví a až v roce 2017 by se to mělo
dodělat. Aspoň taková je zatím vize,“ vypráví
dále Josef Kaplan.
I tak jde pro Havlíčkův Brod o výjimečnou
investici po dlouhých padesáti letech. Současné
perony byly totiž postaveny v polovině šedesátých let. „V roce 1964 se dělal projekt a o rok
později se dělaly perony,“ vzpomíná Josef
Kaplan: „Musím dodat, že na tehdejší dobu to
bylo uděláno velmi kvalitně, v podchodu nebyla do letošní opravy jediná odpadnutá
kachlička,“ uzavírá.
Michael Mareš

l U NÁDRAŽÍ v Přerově byla 11.

12.
slavnostně otevřena první cyklověž na Moravě.
Šestiposchoďová věž slouží k bezpečné a levné
úschově až 118 jízdních kol či elektrokol, včetně
přileb a dalšího vybavení. Bezpečnou úschovu
přivítají zejména majitelé dražších bicyklů, které
jsou nejvíce ohroženy zloději a nenechavci. Tento
parkovací dům pro kola byl zřízen z iniciativy
zdejšího magistrátu a poplatek za úschovu jednoho kola na den činí přijatelných 5 Kč. Majitelé
In–karet ČD však budou mít od 1. března 2016
po dohodě Českých drah s magistrátem možnost úschovy na jeden den zdarma. Úschova je
řízena počítačem, trvá cca 30 vteřin a je plně
automatická. Podrobnosti v článku na webu OSŽ
a na www.cykloprerov.cz.

l V ŽST. JIRKOV – ZASTÁVKA
je hotova rekonstrukce nástupištních přístřešků
(vlaštovek), které dostaly nový modrý nátěr. Zároveň tu došlo k opravě staniční budovy, jenž má
nyní okrovou fasádu. Před nádražím se nachází
velké obchodní centrum Otvice. Snímek Tomáš
Martínek.

l OD NEDĚLE 13. 12. 2015 jezdí

Cestující asi nejvíce uvítají nové výtahy na všech nástupištích a nově opravený podchod.

mezi Prahou a Děčínem nově pojmenovaný rychlík 684/685 Petr Ginz. V pondělí 14. 12. odpoledne byl slavnostně vypraven z Masarykova nádraží (odj. 14.53 h) za účasti zástupců izraelského
velvyslanectví, Česko-izraelské obchodní komory, Českých drah, žijících příbuzných Petra
Ginze a dalších pozvaných hostů, zahráli a zazpívali žáci Přírodní školy z Prahy 7. Petr Ginz se
narodil 1. 2. 1928 v Praze–Těšnově ve smíšené
židovsko–křesťanské rodině, v říjnu 1942 byl
deportován do terezínského ghetta, koncem září
1944 byl zařazen do transportu do Osvětimi–
Birkenau, kde krátce po příjezdu umřel v plynové
komoře. Petr Ginz byl velmi nadaný; namaloval
stovky kreseb a linorytů, psal povídky, naučné
články a neustále hledal odpovědi na otázky
o smyslu života. Světově proslulým se stal v roce 2003, když jeho kresbu vzal na palubu raketoplánu Columbia první izraelský kosmonaut Ilan
Ramon. Nyní je po něm pojmenován i vlak.

ZE SVĚTA

Rakouská dráha
dostala státní cenu
Public Relations 2015
Státní cenu Public Relations 2015 obdržela
Rakouská spolková dráha (ÖBB) za úspěšnou
strategickou komunikaci v souvislosti s otevřením nového hlavního nádraží ve Vídni. Kampaní
pod heslem „Více než nádraží“ dokázala ÖBB
komunikativně podpořit infrastrukturní projekt národního významu, zdůraznila porota udělení letošní ceny, o niž se ucházelo 71 pretendentů –
nejvíce za 32 let. Projekty pro soutěž, vypsanou
spolkovým ministerstvem hospodářství, byly roztříděny do šesti kategorií, v nichž vedle ÖBB (v
kategorii Produkt + Service PR) uspěly A1 Telekom Austria, spolková země Salzburg, Mercedes–Benz Österreich, ÖAMTC a ještě jednou
ÖBB, jež byla vyhlášena i celkovým vítězem
letošní soutěže, informoval 30. listopadu rakouský deník Der Standard.
Jan Hála

Letiště v Helsinkách
napojeno na železnici
Kromě Reykjavíku na Islandu byly finské Helsinky posledním skandinávským hlavním městem, které nemělo napojení na železniční síť. Od
1. července to již není pravda. Na letiště v Helsinkách vede nová 18 km dlouhá dvojkolejná okruž-

ní trať pro rychlost 120 km/h. Trať kromě letiště
spojuje s centrem i satelitní města Leinelä, Aviapolis, Kivistö a Vehkala. S výstavbou dalších
stanic na trati se počítá. Cestující ze severu
a východu Finska mohou z dálkových vlaků přestoupit ve stanici Tikkurila.
Provoz na trati zajišťují širokorozchodné jednotky Flirt řady Sm5. Jednotky jezdí samostatně
nebo spojené ve dvojici. Nástupiště jsou dlouhá
230 m, což by umožňovalo i spojení 3 jednotek.
Cesta z hlavního nádraží na letiště přes stanici
Tikkurila trvá 27 minut, přes Huopalahti 32 minut.
Oběh tak trvá 1 hodinu. Přes den jezdí vlaky
v obou směrech v 10minutovém taktu.
Výstavba byla zahájena v roce 2009 a stála
770 mil. eur, když výstavbu kromě státu, města
Vantaa, provozovatele letiště, financovala i EU.
Z E–R International,10/2015, zpracoval–sh–

Nová trať v Chorvatsku
V Chorvatsku by měla být postavena nová
jednokolejná neelektrizovaná železniční trať,
která spojí Gradec (na trati Zagreb – Križevci –
Maďarsko) se Sveti Ivan Žabno na trati (Križevci
– Bjelovar). Stavební práce měly být zahájeny
v říjnu a dokončeny do konce roku 2017. 85 %
nákladů hradí EU, což je 25,6 mil. eur, zbytek
hradí Chorvatsko.
Toho času trvá cesta z hlavního města Zagrebu do Bjelovaru (40 000 obyvatel) v přímém

vlaku podle počtu zastávek od 82 do 115 minut.
V budoucnu by nejrychlejší vlaky měly tuto cestu
zvládnout asi za 1 hodinu, protože vzdálenost se
podstatně zkrátí a odpadne úvrať ve stanici Križevci. Trať bude mít únosnost 22,5 t na nápravu
a bude postavena pro rychlost max. 120 km/h.
Z E–R International, 10/2015, zpracoval-sh-

První trať s ETCS
v Norsku
Dne 31. srpna 2015 byl zahájen pravidelný
provoz na první trati v Norsku vybavené ETCS
Level 2 Ski – Mysen – (Sarpsborg). Jedná se
o vedlejší trať v oblasti hlavního města Oslo, kde
chce provozovatel norské železniční infrastruktury Jernbane verket získat zkušenosti s ETCS.
Na jižní části mezi Rakkestad a Sarpsborg
začaly první zkušební jízdy již v roce 2013. Současně byly železniční stanice a zastávky na trati
modernizovány na úroveň standardu S Bahn.
Investováno bylo 130 mil. eur. Pro provoz ETCS
jsou určeny nové vlaky Flirt 75–01 až 75–09.
Tyto jednotky jezdí mezi Skoyen přes Oslo a Ski
do Mysenu.
V Norsku je téměř 50 % všech zpoždění způsobeno poruchou vlakového zabezpečovacího
a sdělovacího zařízení. Proto se do ETCS vkládají velké naděje. Do roku 2030 by měla být celá
norská železniční síť vybavena tímto systémem.
Z E–R International, 10/2015, zpracoval -sh-

Psali jsme před 25 lety
Mimořádné číslo – 28. 12. 1990
Mimořádné osmistránkové číslo Obzoru bylo věnováno I. řádnému sjezdu Odborového
sdružení železničářů. Obsahuje zpravodajství
z jeho průběhu, zprávu o činnosti OSŽ, přednesenou dosavadním předsedou OSŽ Václavem
Vaňkem, zprávu revizní komise, dále obsáhlý
Sociální program ČSD, složení nově zvoleného
Ústředí OSŽ a usnesení sjezdu. V Obzoru kromě toho najdeme i rozhovor s ministrem práce
a sociálních věcí Petrem Millerem a také text
Dohody mezi ČSD, OSŽ a FS o poskytování
prvků sociálních jistot pracovníkům s. o. ČSD
při ztrátě zdravotní nebo smyslové způsobilosti.
První řádný sjezd OSŽ se uskutečnil 11.
prosince 1990 v Praze. Organizátoři předpokládali, že jeho průběh bude hladký, vzhledem
k tomu, že sjezdu předcházela zasedání všech
16 odvětvových sekcí, které si zvolily své zástupce do Ústředí OSŽ a předjednaly sjezdové
dokumenty. „Tak hladký však jeho průběh
zdaleka nebyl. V několika dramatických momentech se dokonce zdálo, že dojde k rozbití jednoty OSŽ, závěr jednání – v souvislosti
se sporem kolem stanov – zase vzbuzoval
obavy, že zásadní dokumenty, od kterých
může OSŽ odvíjet svou činnost, nebudou
schváleny,“ uvádí se ve zpravodajství ze sjez-

du. Názorové střety proběhly především k otázce budoucího uspořádání Ústředí OSŽ. Všechny odvětvové sekce (kromě sekce 11) podpořily
dosavadní paritní zastoupení jednotlivých odvětví v Ústředí OSŽ (každé odvětví mělo dva
zástupce, jednoho za Česko, druhého za Slovensko). Zástupci sekce 11 (dopravy a přepravy) však prosazovali zastoupení odvětví podle
počtu pracovníků. Po dlouhé a ostré diskusi
nakonec sekce 11 s paritním uspořádáním vyjádřila souhlas, ovšem s tím, že požaduje, aby
odvětví 11 mělo navíc tři tajemníky s hlasem
poradním, zastupující odboráře odvětví dopravy a přepravy z Čech, Moravy a Slovenska.
Mnoho připomínek bylo rovněž k předloženým stanovám. Sjezd proto omezil jejich platnost do 30. 6. 1991 s tím, že bude ustavena
komise, která do tohoto data zpracuje stanovy
nové, na základě připomínek ze sjezdu i ze
zasedání předsjezdových odvětvových sekcí.
Sjezd zvolil za předsedu Zdeňka Škopa,
dále I. místopředsedu Michala Radeva, místopředsedu Jiřího Ryvolu, tajemníka Miroslava
Janáčka a další členy Ústředí OSŽ s hlasem
rozhodujícím po dvou z jednotlivých odvětví.
Zvolilo rovněž Revizní komisi OSŽ v čele s předsedou Tiborem Rujderem.
Zdeňka Sládková

Prověrky BOZP 2015
z pohledu svazové inspekce
OSŽ
Provádění kontrolní činnosti u zaměstnavatelů nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci je zákonným oprávněním odborů. Toto
oprávnění vyplývá zejména z ustanovení § 322
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve
znění pozdějších předpisů.
Svazová inspekce BOZP OSŽ provádí svoji
kontrolní činnost u zaměstnavatelů prostřednictvím řádných, mimořádných, následných, tematických kontrol a prověrek BOZP. I v roce
2015 se oddělení BOZP zaměřilo na to, jakým
způsobem zaměstnavatelé ve spolupráci s odborovými organizacemi provádějí prověrky
BOZP na svých pracovištích.
Podle ustanovení § 108 odst. 5 zákoníku
práce je zaměstnavatel povinen organizovat
nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti
a ochrany zdraví na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele v dohodě s odborovou

organizací a zjištěné nedostatky odstraňovat.
V letošním roce naše odborné oddělení provedlo celkem 100 kontrol, které byly zaměřeny
na provádění těchto prověrek. Výsledkem práce prověrkových komisí je vždy zápis o prověrkách, ve kterém jsou zaneseny zjištěné závady
s návrhy termínů na jejich odstranění. Kontrola
odstraňování zjištěných závad by však měla být
především na místně příslušných odborových
organizacích.
Dne 24. 11. 2015 byl na jednání Ú OSŽ
projednán a schválen písemný materiál„Informace o průběhu a vyhodnocení prověrek
BOZP v roce 2015“. Pro zájemce z řad čtenářů je k dispozici v plném znění na webové stránce OSŽ v položce BOZP.
JUDr. Petr Kožmín
vedoucí oddělení BOZP

PRÁVNÍ PORADNA

Odborný rozvoj zaměstnanců
(6/6)
V páté části uveřejněné v Obzoru č. 24 byla
obecně charakterizována kvalifikační dohoda. V šesté části dokončíme problematikukvalifikační dohody.
Kvalifikační dohoda musí obsahovat:
kvalifikace a způsob jejího zvýšení
nebo prohloubení,
n druh

n dobu, po kterou se zaměstnanec zavazuje
setrvat u zaměstnavatele v zaměstnání po ukončení, zvýšení nebo prohloubení kvalifikace,
n druhy nákladů a celkovou částku nákladů,
kterou bude zaměstnanec povinen uhradit zaměstnavateli, pokud nesplní svůj závazek setrvat v zaměstnání.

V případě skončení pracovního poměru před
zvýšením nebo prohloubením kvalifikace nebo
při nedodržení stabilizačního závazku bude zaměstnanec povinen uhradit zaměstnavateli náklady, které na jeho vzdělání vynaložil, a to
v rámci nákladů sjednaných v kvalifikační dohodě. Zaměstnanec je povinen hradit pouze
skutečně vynaložené náklady zaměstnavatele,
tj. částku, o kterou se skutečně snížil jeho majetek, nikoli částku sjednanou v kvalifikační dohodě jako celkovou.
Kvalifikační dohoda může být uzavřena
i u pracovního poměru na dobu určitou s tím, že
délka závazku setrvat v pracovním poměru může dokonce přesahovat dobu trvání pracovního
poměru. V tomto případě se předpokládá, že
dojde k prodloužení pracovního poměru. Pokud k prodloužení pracovního poměru nedojde, tzn. pracovní poměr skončí v průběhu studia nebo v době trvání stabilizačního závazku,
bude vždy zapotřebí zkoumat, co bylo důvodem skončení pracovního poměru. V případě,
že zaměstnavatel ztratil na stabilizaci zaměstnance zájem a nenabídne mu prodloužení pracovního poměru, nemusí být zaměstnanec
k úhradě nákladů z kvalifikační dohody povinen.
Do doby trvání stabilizačního závazku zaměstnance sjednaného v kvalifikační dohodě
se započítávají i překážky v práci, s výjimkou
mateřské a rodičovské dovolené v rozsahu rodičovské dovolené matky podle zákoníku práce
(ustanovení § 195 ZP a § 196 ZP) a nepřítomnosti zaměstnance z důvodu výkonu vazby
a trestu odnětí svobody (v případě pravomocného odsouzení).
Finanční částka alespoň 75 000,– Kč stanovená u prohlubování kvalifikace může být

zvýšená nařízením vlády.
Ve vymezených případech nevzniká zaměstnanci při porušení stabilizačního závazku z kvalifikační dohody povinnost uhradit zaměstnavateli náklady na vzdělání, popřípadě jejich
poměrnou část. Zaměstnavatel v těchto případech nemá právo tyto náklady po zaměstnanci
požadovat. Jde o situace stanovené v ustanovení § 235 odst. 3 ZP.
Povinnost zaměstnance k úhradě nákladů z kvalifikační dohody nevzniká, jestliže:
n zaměstnavatel v průběhu zvyšování kvalifikace zastavil poskytování plnění sjednaného
v kvalifikační dohodě, protože zaměstnanec se
bez svého zavinění stal dlouhodobě nezpůsobilým pro výkon práce, pro kterou si zvyšoval
kvalifikaci,
n pracovní poměr skončil výpovědí danou
zaměstnavatelem, pokud nejde o výpověď z důvodů porušení povinnosti zaměstnance vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci při plnění pracovních úkolů
nebo v přímé souvislosti s ním, nebo jestliže
pracovní poměr skončil dohodou z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) ZP,
n zaměstnanec nemůže vykonávat podle
lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, práci, pro kterou si
zvyšoval kvalifikaci, popřípadě pozbyl dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci
z důvodů pracovního úrazu, onemocnění nemocí z povolání, nebo pro ohrožení touto nemocí anebo dosáhl-li na pracovišti určeném
pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné
expozice,
n zaměstnavatel nevyužíval v posledních
12 měsících po dobu nejméně 6 měsíců kvalifikaci zaměstnance, které zaměstnanec na základě kvalifikační dohody dosáhl.

Okruh případů, kdy zaměstnanci nevznikne
povinnost k úhradě nákladů, může být rozšířen
(např. v kolektivní smlouvě nebo v kvalifikační
dohodě).
Mikuláš Hubicsák,
manager pro kolektivní vyjednávání
JUDr. Petr Večeř,
vedoucí ESO OSŽ – ústředí

Prolongace zaměstnaneckých jízdních výhod
Českých drah v roce 2016
K prodloužení platnosti zaměstnaneckých
jízdních výhod ČD pro rok 2016 je stanoveno
období od 1. 1. do 29. 2. 2016. Prolongační
částky jsou stejné jako v roce 2015, tj. 1000 Kč
hradí zaměstnanci, rodinní příslušníci zaměstnanců a důchodců, pozůstalí a 500 Kč důchodci a děti, vč. sirotků.
Zavedení nového typu In Karty s MAP
strukturou pro důchodce, jejich rodinné příslušníky a pro pozůstalé:
Informujeme, že od 1. 1. do 30. 4. 2016 bude
probíhat u důchodců, jejich rodinných příslušníků a pozůstalých výměna In Karet, které mají
již propadlou platnost.
O výrobu duplikátu In Karty lze požádat na
pokladní přepážce ČD nebo na jednom z Evidenčních center jízdních výhod pro důchodce
a pozůstalé. Poplatek za výrobu duplikátu In
Karty je 100 Kč (každý žadatel uhradí na pokladní přepážce ČD). K žádosti o výrobu duplikátu In Karty je požadována z důvodu aktualizace nová fotografie. Fotografie musí odpovídat
aktuální podobě žadatele (rozměry 35 x 45 mm,
čelní pohled s neutrálním pozadím). Na zadní
stranu fotografie žadatel napíše své příjmení
a datum narození.
Doporučujeme při žádosti o duplikát In Karty
využít především Evidenční centra jízdních výhod pro důchodce a pozůstalé.
Termín pro výrobu In Karet je v období hromadné výměny prodloužen na 2 měsíce. Původní In Karta zůstává platná až do doby fyzické
výměny za novou In Kartu. Při výdeji bude
původní In Karta pro účely jízdních výhod zablokována a bude vydán duplikát In Karty s nahranými jízdními výhodami, který je možno ihned
začít používat. Původní In Karta se nevrací
a zůstává držiteli.
Držitelům propadlých karet, kteří se nezúčastní výměny ve stanoveném termínu, budou karty
zablokovány nejpozději k 30. 6. 2016.
Potvrzení dokládaná v době prolongace:
Dále informujeme, že jako každým rokem, je
nutné v době prolongace doručit na Evidenční
centra jízdních výhod pro důchodce a pozůstalé nová potvrzení o pobírání invalidního,
vdovského, vdoveckého či sirotčího důchodu.
Tato potvrzení lze doručit osobně nebo zaslat
doporučenou poštou či v elektronické podobě
naskenované e–mailem.
Průkazy pro bezplatnou jízdu:
V době prolongace lze požádat v souladu
s předpisem ČD Ok 9 o průkazy pro bezplatnou

jízdu (týká se pouze zaměstnanců ČD, a.s.
a důchodců ČD, a.s., kteří splňují podmínky pro
vydání tohoto průkazu).
Použití vlaků, které nejsou vedeny v závazku veřejné služby (z důvodu lepší srozumitelnosti uvádíme přímo výňatek z metodického pokynu k tzv. prolongaci):
VI. 11. Použití vlaků, které nejsou vedeny
v závazku veřejné služby (vlaky na obchodní
riziko ČD, tzv. „komerční vlaky“)
11.1. S účinností od 1. března 2016 si musí
držitel zaměstnaneckých jízdních výhod před
nástupem do vlaku, který není veden v závazku
veřejné služby, dopředu zajistit pro každou jízdu bezplatný evidenční lístek, vydaný pro konkrétní den a trasu, na které jeden z vyjmenovaných vlaků použije. Evidenční lístek lze vydat
v rámci standardního předprodeje až 2 měsíce
předem. Tato povinnost se vztahuje i na držitele zaměstnaneckých jízdních výhod, kteří si
zakoupili jednorázový nebo časový doplatek do
1. vozové třídy.
11.2. Evidenční lístek si držitel zaměstnaneckých jízdních výhod dopředu zajistí na eShop
ČD (podle pravidel nákupu v eShop ČD) nebo
u kterékoliv pokladní přepážky ČD, případně
u průvodčího (strojvedoucího na tratích se samoobslužným způsobem odbavování) předchozího přípojného vlaku. Povinnost zajistit si
evidenční lístek předem spočívá vždy na držiteli
zaměstnaneckých jízdních výhod.
11.3. Evidenční lístek není třeba, pokud má
držitel zaměstnaneckých jízdních výhod pro
jízdu ve vlaku, který není veden v závazku
veřejné služby, platnou vnitrostátní místenku
s „kódem ŽP“ v těchto kategoriích:
- ČD (zaměstnanci, dceřiné společnosti, rodinní příslušníci, důchodci*), rodinní příslušníci
důchodců, pozůstalí),
- SŽDC (zaměstnanci, rodinní příslušníci,
důchodci*), rodinní příslušníci důchodců, pozůstalí),
- ostatní (MD, DÚ, ZSSK atd.).
*) kategorie důchodci = do 31. 12. 2002
(důchodci SŽDC), od 01. 01. 2003 (podle místa
ukončení pracovního poměru jsou důchodci
ČD nebo důchodci SŽDC)
11. 3. 1. Držitel zaměstnaneckých jízdních
výhod při nákupu vnitrostátní místenky nahlásí
pokladníkovi (při nákupu místenky ve vlaku dle
SPPO průvodčímu) nebo si na eShop ČD sám
zvolí příslušnou kategorii „kódu ŽP“. Pokud si
držitel zaměstnaneckých jízdních výhod zvolí
vnitrostátní místenku nesprávně, ve vlaku bude
pouze upozorněn na chybu bez další sankce.

11.4. Pokud držitel zaměstnaneckých jízdních výhod předloží ve vlaku, který není veden
v závazku veřejné služby, místenku mezinárodní nebo vnitrostátní místenku bez „kódu ŽP“
dle čl. VI. 11. 3., nebo pokud bylo z důvodu
zvýšené frekvence vyhlášeno odbavování ve
vlaku bez přirážky, vystaví pro něj v těchto
případech průvodčí evidenční lístek bez manipulačního poplatku.
11.5. Pokud držitel zaměstnaneckých jízdních výhod nastoupí do vlaku, který není veden
v závazku veřejné služby, bez evidenčního lístku nebo platné vnitrostátní místenky dle čl. VI.
11.3., zaplatí za vystavení evidenčního lístku ve
vlaku manipulační poplatek20 Kč. Manipulační
poplatek se platí za každou osobu zvlášť i při
vystavení jednoho evidenčního lístku pro více
osob.
11.6. Pokud držitel zaměstnaneckých jízdních výhod pokračuje v jízdě ve vlaku, který
není veden v závazku veřejné služby, za původní cílovou stanici uvedenou na evidenčním lístku,
zaplatí ve vlaku za vystavení evidenčního lístku
pro další jízdu manipulační poplatek 20 Kč.
Manipulační poplatek se platí za každou osobu
zvlášť i při vystavení jednoho evidenčního lístku pro více osob.
Místenky na lanové dráze Liberec–Horní
Hanychov – Ještěd:
S účinností od 1. 3. 2016 uhradí držitelé
jízdních výhod při použití lanové dráhy Liberec–
Horní Hanychov – Ještěd cenu jednosměrné
nebo zpáteční místenky. Jednosměrná místenka (nahoru nebo dolů) stojí 35 Kč. U zpáteční
místenky platí od 1. března 2016 pro držitele
jízdních výhod akviziční sleva 50 %, v rámci
které stojí zpáteční místenka 35 Kč.
Upozornění: do 29. 2. 2016 platí při cestování vlaky, které nejsou vedeny v závazku
veřejné služby a při použití lanovky stejné
podmínky jako v roce 2015.
Kompletní informace, včetně seznamu nepovinně místenkových komerčních vlaků 2016,
jsou uvedeny v Metodickém pokynu k prodloužení platnosti zaměstnaneckých jízdních výhod
ČD pro rok 2016 (dokument č.j. 2880/2015–
O10), který je k dispozici na personálních útvarech dle evidence držitele jízdních výhod nebo
v prostředí intranetu ČD, a.s., na adrese: http:/
/albatros.cd.cz/dokumenty/O10Gr/dokum.nsf
v kategorii Jízdní výhody a pro uživatele Lotus
Notes: Soubor/Databáze/Otevřít/ server: Albatros/České dráhy – dokumenty – O10 GŘ –
dokumenty personální.
Šárka Pupíková, GŘ ČD, a. s.
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Jiný pohled na „Kozí dráhu“
Pečlivě jsem přečetl text pana Tomáše
Martínka v Obzoru č. 23 ke „Kozí dráze“. Mám
odlišný názor.
Na železnici pracuji od roku 1985, mám ji rád,
denně ji využívám k cestě do práce. Považuji
železniční trať za významný krajinotvorný prvek.
Mám rád i další památky, hrady, zámky, pevnosti, historická města. Na druhou stranu jsem přesvědčen, že v každém zámku a památce nemůže být historická expozice, nelze udržet všechny
zajímavé stavby v podobě největší slávy.
Bydlím v Bynově, obci prvně zmiňované již
v roce 1543, dnes okrajové části Děčína. Bynov
má 3900 obyvatel, leží podél Teplické silnice
(ulice) na levém břehu Jílovského potoka, který
je hranicí mezi CHKO Labské pískovce a CHKO
České Středohoří. Převážná část obyvatel bydlí
v panelových domech sídliště na levém břehu,
na protějším břehu potoka vede „Kozí dráha“.
Bynov má základní školu, mateřské školy, speciální základní školu, děčínský dům s pečovatelskou službou a několik podniků, které se udržely, nebo znovu povstaly po letech privatizace
a rušení.
Nemohu a ani nechci hodnotit ekonomiku zavedení pravidelného železničního provozu a už
vůbec ne modernizaci a obnovu trati za Telnicí,
ve směru na Teplice. Jen postřeh obyvatele
a každodenního uživatele MHD z Děčína.

Zrušte vražedné
houkání!
Prosím za všechny občany na trati Řevnice –
Karlštejn, ať domluvíte Českým drahám, aby
zrušily svou novinku - bezdůvodné a zničující
houkání hned po zastavení vlaku! Všude v zahraničí by za toto dostali takovou obrovskou
pokutu, že by se z toho jen tak nevzpamatovali!
Vůbec kvůli tomu několik měsíců nespíme. Už ve
4 ráno nás budí vražedné houkání a pak to
následuje po půl hodinách. V 1 hodinu v noci
houkání skončí, takže spíme jen 3 hodiny. Jsme
z toho na práškách na nervy a na spaní! Ale
prášky nepůsobí, když ve 4 ráno strojvedoucí tak
dvakrát nejsilněji a bezdůvodně zahouká! Je to
opravdu slyšet až na konci vesnice.
Po zastavení vlaku vedle cestujících, kteří
právě vystoupili, strojvedoucí dvakrát tak ošklivě
zahouká, že se všichni leknou, někteřípopadají,
případně se zraní, z leknutí hrozí i infarkt…
a strojvedoucí se tomu smějí. Nikde nehrozí
žádné nebezpečí, nikde nehoří, nikdo nevstupuje do kolejiště a strojvedoucí houkají jak ti největší šílenci. Ten, kdo toto vymyslel, nemá u dráhy
co dělat a své profesi absolutně nerozumí. V
těch vlacích se nedá vůbec cestovat, protože
v každé stanici i zastávce strojvedoucí tak silně
zahouká, že se všichni lekneme. Snažíme se
chodit do posledního vozu,ale když má vlak jen
tři vozy, tak to stejně vůbec nepomáhá!
Za obyvatele Řevnic, Karlštejna, Dobřichovic, Srbska, Zadní i Hlásné Třebaně, Černošic,
Mokropes...
Karel Sokol

Bynov obsluhují autobusy Dopravního podniku města Děčín a. s., na třech zastávkách.
U zámečku, Bynov škola a Bynov. Všechny leží
na Teplické ulici (silnici). Interval linky č. 2 je ve
špičce 12 minut oběma směry, mimo špičku do
20 minut, o víkendu a svátcích 2x do hodiny.
Linka č. 2 jede přes centrum města po obou
březích Labe. Dvojku doplňuje linka č. 5 jedoucí
do Jílového a zelené autobusy Dopravy Ústeckého kraje, jedoucí až do Chlumce, který je
dosažitelný MHD Ústí nad Labem. Drtivá většina
autobusů je bezbariérová. Dopravní obslužnost
neslavná, ale rozhodně lepší než takt jeden spoj
za dvě hodiny, nebo ve frekvenci 4 páry za den.
Další hledisko jsou právě ony zastávky. Jsou
u silnice, v nejnižší části obytné zóny, kousek od
obchodů, téměř bez bariér. Zatímco jediná železniční stanice (zastávka) Bynov leží mimo obytnou zónu, ve svahu, od Teplické ulice do kopce
cca 300 metrů, část přístupové komunikace nemá ani pořádný asfaltový povrch. Ani investice
v řádech milionů z ní neudělá bezbariérovou.
A když, kdo bude chodit na vlak o 500 metrů dál,
než stojí autobus? Babičky z pečovateláku? Děti
ze škol, které jsou už teď líné na krok? Lidé, kteří
v Děčíně pokračují do práce, k lékaři, na úřady
a nepotřebují k tomu vlak? Zákazníci obchodního centra Pivovar? Ti s ohledem na ceny jeho
obchodů asi nejsou pravidelní uživatelé MHD.
Jedno jsou zbožná přání, realita je jiná. Obstojí investice v řádu desítek milionů korun v porovnání s poloprázdným motorákem v pracovní den
a s víkendovými výletníky z příležitostných jízd
vláčkem do Telnice? Rozvoji turistiky, v této jinak
pěkné části Děčína, by víc pomohla cyklostezka.
Třeba zrovna po železniční trati a odklon tranzitní kamionové dopravy z Teplické a z Děčína vůbec na obchvat mimo hustě obydlené čtvrti města. Bynovu by dále pomohla třeba oprava základní
školy, řešení zoufalého stavu s parkováním i ře-

šení dopravní obsluhy horní části sídliště. K tomu ale volená reprezentace města Děčína, minulá ani současná , nenašla dostatek odvahy
a sil. Stejně tak, jako k vytvoření většího počtu
pracovních míst pro ty, kteří pracovat chtějí,
a delší bič na ty, kterým práce nevoní. Z hlediska
praktické regionální politiky je lépe mluvit a psát
o „Kozí dráze“ než řešit skutečné problémy.
Zdeněk Jílek

Okleštěný jízdní
řád 2016
Na můj dotaz, proč neobsahuje Knižní jízdní
řád 2016 tak jako ten stávající vlaky všech dopravců, ačkoliv na webových stránkách SŽDC
v tabulkách jízdních řádů uvedeny jsou, mi bylo
sděleno, že „vydavatelem knižního jízdního řádu
jsou letos ČD, nikoliv SŽDC, jak tomu bylo v minulých letech. Z tohoto důvodu nejsou v jízdním
řádu uvedeni soukromí dopravci“.
Před dvěma lety udělaly rakouské dráhy ÖBB
něco podobného, a protože v Kursbuchu chyběly vlaky soukromého dopravce Westbahn, musely ho stáhnout z prodeje.
Takže ačkoliv zákazník při zakoupení jízdního řádu zaplatí o 30 Kč víc, obdrží jej okleštěný
a navíc bez přehledu mezistátního spojení. Dálkové mezistátní traťové jízdní řády jsou pouze
částečně nahrazeny pomocí přípojových řádků,
jinak je nutné se probírat v přehledu dálkových
vlaků, tam ale podrobnější údaje nejsou.
Ve Švýcarsku vydává „úřední vydání jízdního
řádu“ soukromý dopravce SBB A.G. a jsou tam
nejen vlaky SBB, ale všech dopravců, včetně
lanovek, lodních spojů a část 2 a 3 jsou autobusové spoje. V Česku je ale něco takového zřejmě nemyslitelné.
Inu, jiný kraj, jiný mrav…
J. Zajíček

Bez coca-coly se neobejde
ani štědrovečerní kapr!
Zadavatelé televizních reklam ani tentokráte
nezklamali a opět k Vánocům – jako již v minulých letech – na naše obrazovky poslali, jako
obvykle s téměř dvouměsíčním předstihem, masivní dodávku nejpopulárnějšího amerického nápoje – coca–coly. Zatímco v uplynulých letech
jsem míval dojem, že nespočetné bedny s lahvemi k nám vozívaly jakési pohádkové vlaky, letos
jsem postřehl, že je vystřídaly obrovské nákladní
automobily. Americký Santa Claus, dohlížející
na celý transport, však stejně jako dříve šibalsky
pomrkával na rozzářené obličeje českých tatíčků
a mamiček i jejich ratolestí, nedočkavě se těšících na tento – podle amerických představ –
zřejmě neodmyslitelný doplněk našich vánočních stolů. Nevím, jaké představy mají manažeři
proslulé americké společnosti za velikou louží
o nápojích ke štědrovečerní hostině ve vzdáleném Česku, ale asi by jim měl někdo kompetent-

ní vysvětlit, že ke smaženému kapru obvykle
nepijeme přeslazenou a také předraženou americkou limonádu, ale naše cenově stále ještě
dostupné pivo. A pro děti se opravdu hodí spíše
české limonády či džusy, než mnohem sladší
coca–cola. Obávám se jen, že americká reklama
bude ctít své tradice a posílat k nám i nadále
k Vánocům televizní vlaky nebo autobusy s báječnou coca–colou neméně houževnatě, jako
nám již po léta vnucuje slavení halloweenu
s vydlabanými dýněmi a uvnitř zapálenými
svíčkami nebo Valentýna, které však přes usilovnou propagaci stále nedokážou v našich myslích
zapustit hlubší kořeny. Bez ohledu na mé upozornění však zatím každopádně platí: země neomezených možností českým pivním skautům
i seniorům vzkazuje, že bezcoca–coly se štědrovečerní kapr prostě neobejde – wow!
Jan Hála

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

Z Lubné přes Krakovec
a pak dál
I v zimních dnech je možno uskutečnit delší
pěší výlet spojený s projetím ranami osudu zkoušené lokální tratě Rakovník – Kralovice – (Mladotice). Výlet zahájíme v dopravně D3 Lubná.
V Lubné odbočuje vlečka firmy Lasselsberger
a..s. v km 4,499, dle všech známek se na vlečku
jezdí pouze výjimečně. V Lubné se našly pozůstatky pravěkého osídlení starého 21 tisíc let.
V centru Lubné na napojíme na červenou
značku a pokračujeme asi 10 kilometrů polními
a lesními cestami přes obec Malinová, rozpadlý
dvorec Zhoř ke zřicenině Krakovec, odkud v ro-

zazděná okna v přízemí a budovy, kde by mohlo
být radost bydlet, jsou prázdné a pusté. Již se
o této trati psalo několikrát nejen v Obzoru, ale
i v LIdových novinách či regionálním tisku, ale
jak dle Smoljakova humoru ve filmu Jáchyme
hoď ho do stroje – je to marný, je to marný...
O obnově úseku tratě Kralovice – Mladotice se
zasazoval i prezident Zeman na poslední návštěvě v Kralovicích. Zatím bezvýsledně. Vždyť
ony z Kralovic na Plzeň jezdí hýčkané zastaralé
kloubové autobusy a o ten šolich byautobusový
dopravce nerad přišel, že?
Martin Kubík

Mikulášský vlak na Karlštejn
Snímek z prosluněného mlhavého rána zachycuje Mikulášský parní vlak (Praha–Smíchov
– Karlštejn a zpět) v režii podmokelské (děčínské) Šlechtičny 475.179 (r. v. 1948, Škoda Plzeň), při průjezdu plnou parou žst. Zadní Třebaň
(5. 12. v cca 10.20 h). Z důvodu dlouhé soupravy

a vytápění jela na postrku historická motorová
lokomotiva T 478.3001 (r. v. 1968, ČKD Praha).
Při jízdě zpět z Karlštejna tak byla v čele vlaku
motorová lokomotiva, takže vůně parního kouře
byla lehce okořeněná naftou.
Martin Kubík

Gotický hrad Krakovec, 24. 11. s netradiční sochou Jana z Husi z roku 2010.

Moudrost
pro tento den
Dobře žít, to znamena udělat z každého
roku svého života nejlepší rok svého života.
Maurice Chevalier

Nabídka
dotovaných
rekreací
– LÉTO 2016
Každoroční možnost cenově výhodné
rekreace v apartmánovém domě Orion
v řecké Leptokárii se již stala tradicí. Pobyty
jsou určeny pouze členům OSŽ (všem bez
rozdílu zaměstnavatele, včetně důchodců)
a jejich rodinným příslušníkům. Nabídka bude tentokrát rozeslána 30. 12. 2015 elektronicky všem předsedům ZO OSŽ a následně po týdnu zveřejněna včetně formuláře
závazné objednávky společně s kompletní
nabídkou dotované rekreace ČD travel pro
všechny zaměstnance železničních společností na stránkách www.osz.org (viz níže).
Nabídku dotované letní rekreace na rok
2016 pro zaměstnance skupiny ČD a SŽDC
zveřejní ČD travel v pátek 8. 1. 2016 v odpoledních hodinách na www.cdtravel.cz
a bude k dispozici následně také na
www.osz.org .Sledujte pozorně uvedené
webové stránky.
Mezinárodní oddělení OSŽ

ce 1414 nastoupil
cestu do Kostnice
Mistr Jan Hus. Z Krakovce dojdeme po silnici mimo značku
přes obec Bělbožice,
kterou v roce 1420
Na adrese www.ceskedrahy.cz v sekci Tisvypálili husité, obec
kové centrum – Magazíny a periodika bylo pubbyla pak pustá až do
likováno již 40. číslo Vědeckotechnického sborpočátku 18 (!) století.
níku Českých drah. Najdete v něm například
A již přicházíme
článek o historii železničního výzkumu v ČR,
do městečka Čistá,
o vývoji mobilní aplikace pro nákladního železkde končí většina vlaničního dopravce ČD Cargo, o problematice proků výše zmíněné traParní lokomotiva 464.008 Ušatá projíždí se soupravou Legiovlaku stanicí Unhošť.
vozu dlouhých nákladních vlaků o délce až 740
tě. Pozor! Jsme totiž
m, o historii technické normalizace v Česku,
na krajských hraniv Evropě i mimo Evropu, o problematice přípojcích. V pracovní dny
Do Kralovic přijel první a poslední vlak dne 24. 11., u nádraží je ných vazeb v přestupních uzlech, zejména mezi
jede do Kralovic pouV neděli 13. 12. 2015 uspořádala Českoslo- nádraží ve Stochově. Celý další program s legio- ze jeden pár odpo- dokonce přípojný autobus na náměstí (kuriozní zastávka Kralovice železniční, veřejnou linkovou a městskou hrovenská obec legionářská výstavu legionářského náři v uniformách z první světové války, společ- ledních vlaků (o ví- WC) a dále do Manětína (i tam měla vést železnice, ale nebyla realizo- madnou dopravou a řadu dalších příspěvků.
–red–
vlaku ve stanici Stochov. Ve Stochově po příjez- ně s prezidentem republiky Milošem Zemanem, kendu tři), což je vána).
du vlaku přijel přivítat a prohlédnout Legiovlak pokračoval v Lánech pietním aktem u hrobu T.G. magnet pro romatického železničního cestovaprezident České republiky Miloš Zeman. Kopie Masaryka a poté v muzeu T. G. Masaryka. Vla- tele, avšak jinak je to naprostá ignorance potřeb
soupravy Legiovlaku byla vytvořena začátkem kovou soupravu pěti vozů Ce přezdívaných „Ry- cestujících – místních občanů, i přes protesty
letošního roku podle soupravy, která jezdila za 1. bák“ přivezla z Prahy Masarykova nádraží do a petice nebyl počet vlaků navýšen, Plzeňský
světové války v Rusku.Po prohlídce vlaku se Stochova parní lokomotiva 464.008 zvaná „Uša- kraj nemá dlouhodobě tuto trať v lásce. Patrové
podával oběd z polní kuchyně (legioguláš) na tá“ z Výtopny Hradec Králové.
Vít Mareš výstavní budovy dopraven Čistá i Kralovice mají
Jedná se o mohutný násep zvedající se ode ruch nyní probíhá v okolí žst. Třebušice a žst.
dna uhelné pánve místy až do výšky 170 m. Vede Kyjice, které taktéž procházejí přestavbou. Vzhleúzemím, kde se až do druhé poloviny dvacátého dem k tomu je v předmětném úseku omezena
století nacházela obec Ervěnice, jež zanikla v dů- rychlost jízdy vlaků a propustnost tratě. Tudíž
sledku těžby uhlí. Proto nese název „Ervěnický jsou tu zavedena mimořádná opatření v osobní
koridor“. Nachází se v severozápadních Čechách dopravě, kdy jsou vybrané vlaky nahrazeny náV úterý 1. 12. 2015 byla v Galerii Amadeus
a jeho délka činí přibližně 11 km. Vznikl vyuhle- hradní autobusou dopravou. V současné době
(Klimentská 48, Praha 1) zahájena výstava
ním zásob uhlí a postupující změnou směru těž- se to týká rychlíků Plzeň – Chomutov – Most,
fotografií členů Českého zemského svazu
by. V důsledku toho byla vytvořena výsypka, na které jsou nahrazeny autobusy v úseku Most –
(ČZS) FISAIC. Expozice 60 fotografií od dvaníž byla z důvodu tehdejšího rozmachu těžby Žatec, občas bývá ve všední dny nahrazen autonácti autorů s názvem „Železniční setkání v čauhlí v polovině osmdesátých let minulého století busem noční pár spěšných vlaků 1689/1690
se a prostoru“ je otevřena až do 23. prosince
vystavěna přeložka hlavní tratě č. 130 v úseku v úseku Chomutov – Teplice v Čechách.
2015.
Po skončení stavebních prací tak zmoderniChomutov – Most, v roce 1989 elektrizovaná.
O slavnostní zahájení výstavy se postaral
zovaná trať mezi Chomutovem a Mostem nabídBylo
zde
vybudováno
přemostění
přes
část
vodprezident ČZS FISAIC a první místopředseda
Tomáš Martínek
ní nádrže Újezd. Traťový úsek Třebušice – Kyji- ne rychlé spojení.
OSŽ Vladislav Vokoun. Se zajímavým projece byl vystavěn jako čtyřkovem poté na vernisáži vystoupil i známý český
lejný s max. rychlostí 40 km/
fotograf RNDr. Milan Fara, CSc. „Dnešní digih, protože se předpokládalo
tální fotografie se uvedla do našeho života
klesání náspu až o půl metpředevším svojí kvantitou, okamžitým přeru za rok, tak se vždy po
nosem do médií. Již pramálo se ale dbá na
dvou kolejích jezdilo a další
kompozici a na obrazovou kvalitu, k níž nedvě se průběžně opravovapochybně patří nerozpoznatelný účel sdělely. Po roce 2000 byl tento
ní,“ řekl mimo jiné ve svém proslovu a dodal:
úsek změněn na dvojkolej„Naši dnešní autoři mají naprosto civilní poný a došlo tu ke zvýšení
volání a také hledají onen kontakt s krásou.
rychlosti.
Od krásy přírody, přes krásu tvarů po krásu
V současné době právě
lidského bytí. Každý jinak, ale všichni s upřímprobíhá firmou Strabag Rail
ným amatérským citem. Jejich profesí, obrazNa snímku diskutuje autorka několika vystavovaných snímků Ivana Nováková, civilním revitalizace části tratě č. 130
ně řečeno, jsou koleje, které se staly symbov úseku Most – Chomutov
lem spojení měst, zemí i kontinentů. A také povoláním výpravčí žst. Dobříš, s Martinem Kubíkem, dopisovatelem Obzoru, který je na
v hodnotě 800 746 574 Kč,
jednom z vystavených snímků touto autorkou zachycen při parní jízdě v Malé Hraštici.
cestou ke spojení lidských osudů.“
spočívající v komplexní rePředmětem stavebních prací na trati č. 130 mezi Mostem
Železnice a vše kolem ní je nosným téma- konstrukci kolejí za účelem
tem výstavy, kterou můžete navštívit do středy zvýšení rychlosti a třídy za- a Chomutovem je komplexní rekonstrukce kolejí, zcela vpravo
23. prosince 2015.
–mmč– tížení. Největší stavební spojovací trať Most nové n. – Třebušice.

Vyšlo další číslo
Vědeckotechnického
sborníku ČD

Legionářský vlak ve Stochově

„Ervěnický koridor“ prochází
modernizací

V pražské galerii Amadeus vystavují železničáři

Sbírka pro Klokánek

O slavnostní zahájení výstavy se postaral prezident ČZS FISAIC a první místopředseda
OSŽ Vladislav Vokoun (třetí zleva).

WWW.OSZ.ORG

Již několikátým rokem pořádají zaměstnanci Ústředí OSŽ sbírku na Fond ohrožených
dětí - Klokánek v pražské Láskově ulici. Ke
sbírce se v letošním roce přidali členové Podnikového výboru OSŽ při ČD, a. s., a Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo, a. s., kteří
velmi ochotně přispěli na potřeby dětí žijící v
tomto zařízení. Za příspěvek byly dětem nakoupeny školní a hygienické potřeby, které
jsou součástí jejich každodenního života, a
hračky, které udělají radost pod vánočním
stromečkem.
Za tuto podporu všem děkujeme.
Magda Kopecká

Roční bilancování Klubu seniorů
žst. Hradec Králové
Klub seniorů při ZV OSŽ železniční stanice
Hradec Králové hl. n. má v současné době 160
členů. Program v roce 2015 byl pestrý - a možná
poslouží i jako inspirace pro jiné.
V únoru jsme navštívili městskou knihovnu
a keramický betlém u kostela církve československé. V březnu přišlo na výroční schůzi 118
členů a uskutečnili jsme také exkurzi na centrální dispečerské pracoviště v Přerově. V dubnu
byl naším cílem obnovený areál v Kuksu, akce
se zúčastnilo 56 členů. Další akce byla prohlídka rakytníkové farmy ve Lhotě pod Libčany. V
květnu jsme navštívili kostelík a tvrz Václava
Klofáče v Dobříkově u Chocně a v Praze roz-

hlednu a bludiště na Petříně. V červnu to byla
exkurze do pivovaru Náchod a na lanovku na
Ještěd v Liberci. V červenci jsme si prohlédli
Žitavu, včetně lázní Oybín a město a přírodní
bludiště v Brandýse nad Orlicí. V srpnu jsme se
věnovali zámkům Lemberk a Potštejn. V září
jsme uskutečnili turistický výlet na Malou Skálu,
Frýdštejn a Kopaninu a dále prohlídku města
Hustopeče u Brna. V říjnu navštívilo nové planetárium v Hradci Králové 48 členů a líbila se
i procházka hradeckými lesy. V listopadu přišlo
na členskou schůzi100 členů. Rok zakončíme
v prosinci prohlídkou vánočního Brna.
Ing. Jaroslav Novotný
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