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Z aktuálních událostí
n Klasické schéma, standardní body. ZasedáníPředstavenstva OSŽ, které se konalo v úterý 12. dubna v sídle OSŽ, mělo tradiční průběh.
V úvodu jednání se například tradičně mluvilo
o projektu participace na společném projektu
ETF a CER „Propagace zaměstnanosti a kvality
práce na železnici v Evropě“. V části bodu Informace ze zásadních jednání mimo jiné zaznělo,
že v současné době na Českých drahách probíhá aktualizace katalogu prací. Závěr tohoto bodu
jednání patřil moderujícímu Radku Nekolovi a dění ve společnosti ČD Cargo. Radek Nekola se
zmínil o schůzce s vedením společnosti Unipetrol Doprava, kde byla nedávno z jeho iniciativy založena základní organizace OSŽ. Mluvil
takéo chystané schůzce na divizi Kaučuk i o složité situaci ve Valašském Meziříčí, kde došlo
k zastavení nákladní dopravy a odklonu nákladních vlaků na Slovensko z důvodu výlukové
činnosti. V další části pak předseda Revizní komise OSŽ, Pavel Franěk, podal vysvětlení ke
kontrolám, které proběhly v regionu Ústí nad
Labem a v Pars nova Šumperk, představenstvo
dále projednalo dva návrhy (jeden i schválilo) na
přiznání dávky z Podpůrného fondu OSŽ, projednalo a schválilo i dvě žádosti o poskytnutí právní pomoci zastoupením v řízení před soudem.
Dále se v bodě „Organizační záležitosti“ představenstvo zabývalo zprávou věnovanou kontrole údajů na Evidenčních návratových listech
a rovněž projednalo a schválilo předložené návrhy zahraničních pracovních cest a výprav na
regionální mistrovství USIC. V závěru pak představenstvo vzalo na vědomí zprávy ze
zahraničních pracovních cest.
n Stejně jako na jednání Představenstva
OSŽ, bylo hlavní informací i na jednání Podnikového výboru OSŽ při Českých drahách,
konaném v Praze 13. dubna, rozhodnutí Dozorčí
rady Českých drah o převodu části podniku ČD
na Správu železniční dopravní cesty, k němuž
má dojít k 1. 6. 2016. „ Jako zástupci zaměstnanců jsme hlasovali proti tomu, aby se za DR
předložených podmínek prodala část závodu, vadí nám mj. zcela nevyjasněná oblast
budoucího zpoplatnění veřejných prostor, plnohodnotného zabezpečení služeb pro veřejnost souvisejících s touto problematikou a riziky vyplývajícími z uzavřených smluv
o závazku veřejné s jednotlivými VÚSC a MD
do roku 2019,“ řekl v úvodu host jednání, předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša. Předsedova slova
doplnil Vladislav Vokoun, který dále upozornil, že
k převodu má dojít za situace, kdy chybí odpovídající legislativa a nebyla dle názoru OSŽ zodpovězena a vyřešena celá řada otázek
Další host jednání, JUDr. Veselý, ředitel odboru 10 GŘ ČD, informoval o organizačních
přípravách voleb do Dozorčí rady a rovněž o převodu části závodu k SŽDC, kdy by mělo být
převedeno k tomuto podniku 322 zaměstnanců
Českých drah. „Chci, aby byl těmto zaměstnancům poskytnut kvalifikovaný informační
servis, aby věděli, co jim z této změny vyplývá,“ řekl JUDr. Veselý.
Třetí host jednání, Ing. Jitka Kubíková, ředitelka organizační jednotky ZAP Praha, informovala
o povinném školení pro vlakové čety vlaků vyšší
kvality a o chystaném školení pro stacionární

zaměstnance, které se má rozběhnout v září
2016. Při přípravě obsahu tohoto školení, které
se má zaměřit především na jednání zaměstnanců v krizových situacích, bude zaměstnavatel
spolupracovat s PV OSŽ při ČD.
Dlouhá diskuse se otevřela k problematice
postihů zaměstnanců ZAP. Vladislav Vokoun
zdůraznil, že tato opatření mají mít především
výchovný a nikoli pouze represivní charakter,
a kritizoval dvojí postih některých zaměstnanců,
čímž je snížení či odejmutí prémií plus tzv. žlutá
karta. JUDr. Veselý připomněl, že odebrání výkonnostních odměn znamená, že zaměstnanec
nesplnil požadovaná kritéria a žlutá karta se
používá v případě závažných pochybení.„Bylo
by ale nelogické, abych někomu, kdo neplní
své povinnosti, přiznal výkonnostní odměnu,“ poznamenal JUDr. Veselý. „Chápu, že
z právního hlediska je to v pořádku, ale zkuste to říct těm lidem, kteří se cítí ukřivděni,“
oponoval Vladislav Vokoun a připomněl, že v některých případech jde skutečně o zvůli vedoucích zaměstnanců.„Zaměstnavatel někdy nesprávně zaměňuje porušení pracovních
povinností s neuspokojivými pracovními výsledky zaměstnance,“ poznamenal vedoucí
ESO OSŽ–Ú JUDr. Petr Večeř a připomněl některé náležitosti, které musí tyto dokumenty splňovat. Podnikový výbor bude tuto problematiku
dále sledovat. V závěru svého jednání projednal
PV některé organizační a další záležitosti, mimo
jiné výjezdní zasedání podnikového výboru na
jižní Moravu, které se uskuteční začátkem května.
-red-

S hlubokým zármutkem a lítostí oznamujeme, že nás dne 30. března 2016, ve
věku 63 let, navždy opustil dlouholetý
funkcionář OSŽ Petr Kněžour. Byl obětavým odborovým funkcionářem, předsedou ZV ZO OSŽ TSS Hradec Králové
a dlouholetým, a pro náš svaz přínosným, členem Ústředí Odborového
sdružení železničářů. My, kdo jsme ho
znali blíže, jsme v jeho osobě spatřovali
hodného, upřímného a spravedlivého
člověka, a hlavně úžasného kamaráda
a spolupracovníka. Vždy bude v našich
vzpomínkách.
Za PV OSŽ SŽDC a RRI OSŽ
Petr Štěpánek

České dráhy vezly
rakouského prezidenta
V pondělí 11. dubna 2016 přijel na dvoudenní
návštěvu České republiky rakouský prezident
Heinz Fischer s chotí Margit. Tentokrát dorazil
netradičně railjetem z Vídně do Prahy a pak jel
zvláštním parním vlakem do Stochova, kde jej
přivítal jeho český protějšek Miloš Zeman s manželkou. Stalo se tak jako připomínka prvního
příjezdu rakouského prezidenta do Československa. Před téměř 95 lety, 15. prosince 1921,
přivítal ve Stochově prezident Československé
republiky Tomáš Garrigue Masaryk prezidenta
Rakouské republiky Michaela Hainische.
Ve Stochově na nádraží proběhl i po 95 letech

uvítací ceremoniál doslova jako za císaře pána;
nechybělo ani tradiční přivítání chlebem a solí.
Oba prezidenti při té příležitosti odhalili na nádraží, u Salonku T. G. Masaryka, v němž prezident
„Osvoboditel“ často pobýval při svých cestách
vlakem, pamětní desku s textem: „15. prosince
1921 přivítal ve Stochově prezident Československé republiky Tomáš Garrigue Masaryk prezidenta Rakouské republiky Michaela Hainische.
Na památku této události se zde v roce 2016
setkali prezident České republiky Miloš Zeman
a prezident Rakouské republiky Heinz Fischer
a odhalili pamětní desku“. (Pokrač. na str. 2)

Ve Stochově proběhl uvítací ceremoniál doslova jako za císaře pána; nechybělo tradiční
přivítání chlebem a solí, oba prezidenti při té příležitosti odhalili na nádraží i pamětní desku.

Rakouský prezident Heinz Fischer a jeho choť Margit přicestovali 11. 4.vlakem na
dvoudenní návštěvu do České republiky.
Po přivítání na pražském hlavním nádraží
přestoupili do zvláštního vlaku Ex 10000,
který je přepravil do stanice Stochov, kde je
přivítal prezident ČR Miloš Zeman. Vlak byl
sestavený z muzejních salonních vozů TGM
Aza 1–0080, salonního vozuz roku 1909 Aza
1–0086, z vozu první třídy Aa 1142 a konferenčního vozu řady SR 022. V čele této
soupravy se představila v plné kráse parní
lokomotiva 464.008 přezdívaná „Ušatá“
z Výtopny Hradec Králové.
Na snímku Víta Mareše vlak projíždí po
trati 122, tzv. „Pražském Semmeringu“, po
prvním ze dvou mostů přes malebné Prokopské údolí.

Ve dnech 25. až 28. dubna
proběhnou volby zástupce
zaměstnanců do Dozorčí rady
Českých drah
Ve čtvrtek 5. května 2016 uplyne dátem OSŽ pro další funkční období.
pětileté funkční období člena DozorJako kandidáta za OSŽ jej navrhl
čí rady Českých drah, a. s., voleného Podnikový výbor OSŽ při Českých
zaměstnanci Českých drah, a. s., drahách, a. s.
Bc. Jaroslava Pejši, který je i kandi-r-

NA AKTUÁLNÍ TÉMA

„Na 11 dní letecky do Leptokarie
za 7900 Kč v hlavní sezoně?
To je na trhu naprostá bomba!“
Hovoříme s PANAJOTISEM MARGARITOPOULEM,
ředitelem rodinné Cestovní kanceláře Margaritopoulos Tours
Cestovní kancelář Margaritopoulos Tours
je rodinná řecká cestovní kancelář (CK vznikla v roce 1989 a jejími zakladateli byli rodiče
Panajotise Margaritopoulose Ing. Vasilis a Paraskevi Margaritopoulu),zaměřená především
na řecké letovisko Leptokaria. CK Margaritopoulos Tours určitě znají a její služby tradičně využívají členové OSŽ a jejich rodinní
příslušníci, kteří jezdí na bezkonkurenčně
nejvýhodnější zahraniční rekreaci – do apartmánového domu Orion v řecké Leptokarii.
Jenže po létech převisu poptávky nad nabídkou přišel letos jistý útlum. O pobyt v hotelu OSŽ Orion v řecké Leptokarii najednou
není takový zájem jako v minulých letech,
možná i vinou uprchlické krize. Lidé jsou
takřka každý den v televizi „masírováni“ reportážemi o proudech uprchlíků, stanových
táborech, nemocech. Je to opravdu tak vážné?
Na uprchlíky v Leptokarii nenarazíte, máme
tam všeho všudy pět černochů, od roku 2000,
a ti, kdo do Orionu jezdí pravidelně, už je určitě
znají. Vím, o čem mluvím. Byl jsem tam naposledy ani ne před čtrnácti dny a je to tam úplně
stejné jako tady, v České republice. S uprchlíky
v Leptokarii nepřijdete vůbec do styku, přestože je Řecko médii označováno jako tranzitní
země a od začátku roku do Řecka přišlo už
řádově 40 000 uprchlíků. Uprchlíci jsou problém
několika ostrovů při pobřeží s Tureckem. Tam
je naloží na trajekty, ty je odvezou do Pirea, kde
už na ně čekají řecké autobusy, do nichž přesednou a jedou rovnou nahoru, na hranice, kde
jsou tábory hlídané vojáky.
Mimochodem, nemohu se nezeptat: jak
to, že mluvíte tak dobře česky?
Narodil jsem se v Příbrami a tam také s rodinou žiji. Moji rodiče přišli do Česka jako uprchlíci
v době občanské války v Řecku. Od vzniku

cestovní kanceláře v roce 1989 žiji půl roku
v Řecku a půl roku v Česku. Zrovna teď se na
půl roku zase do Řecka chystám, máme tam
sídlo firmy i své zaměstnance. Během sezony
se staráme o tisíce klientů, členy OSŽ a jejich
rodinné příslušníky nevyjímaje.
Tak potom asi vnímáte obavy Čechů z cest
do Řecka. Možná i proto o pobyt v Orionu
není letos takový zájem.
Vnímám, ale ty obavy jsou liché. To, čeho se
lidé obávají, se může klidně stát i tady. Co se
má stát, to se stane, před tím neutečete. Navíc
si myslím, že Řekové jsou v jistém ohledu temperamentnější, více razantnější, nenechají si do
života mluvit.
Také možná, že mnozí lidé mají ještě v hlavách řeckou ekonomickou krizi, loňské potíže
při výběrech z bankomatů. To bylo vloni, padesát dnů jsme se nemohli dostat na účty, ale
řecká ekonomika se vzchopila a vše funguje
bez potíží, včetně výběrů z bankomatů. Turistů
se ale tato opatření nijak nedotkla.
Dobře, tak prozraďte, co je v Leptokarii
letos nového?
Pro klienty, kteří znají třídu Metaxa – to je ta
ulice od kostela nahoru, které se říká Václavák
– mám dobrou zprávu: místo nevzhledných
kiosků, které byly léta nefunkční, je nyní květinový sad, kde jsou vysázeny oleandry a více
zeleně. Jinak v Leptokarii bude na pláži otevřen
nově zrekonstruovaný pravoslavný kostel.
Jako znalec Olympské riviéry určitě můžete posoudit, zda se pobyt v Leptokarii za
nabízené ceny vyplatí. Na 11 dní do Leptokarie letecky za 7900 Kč v hlavní sezoně?
To je na trhu naprostá bomba! Velká škoda
tuto možnost nevyužít. Jedna z cestovek tady
v Příbrami prodává za tu samou cenu jenom

letenku, bez transferu, nebo mohu zmínit autobusovou linku, která pro cestu tam a zpět stojí
přes 4000 korun. To si myslím, že je pro ostatní
cestovky nedostižitelná meta. A to ještě v okrajových termínech se cena dostává na pouhých
5700 Kč. OSŽ pobyty dotuje, čímž jsou ceny
bezkonkurenční. Klient má v ceně letenku, transfer, ubytování s klimatizací, služby delegáta,
pojištění a ještě výlet. A když si k tomu připočtete, že na základě našeho voucheru v hodnotě 7 euro si každý den můžete v jedenácti
okolních restauracích dát z jídelního lístku jakékoliv jídlo kromě chobotnice a humra, jinak
všechno ostatní včetně ryb máte v ceně, včetně
krevet, a k tomu chleba, salát, tak se dostanete
na srovnatelnou cenovou úroveň, jaká je běžná
v českých restauracích. Voucher platí od 11.30
h do půlnoci, a když ho neprojíte, tak vám druhý
den těch sedm euro vrátíme. Navíc nedaleko od
Orionu je market Lidl pro možný doplňkový
nákup.
(Pokračování na str. 2)

„Na 11 dní letecky do Leptokarie
za 7900 Kč v hlavní sezoně?
To je na trhu naprostá bomba!“
(Pokračování ze str. 1)
Leptokarie a její okolí jsou sice asi všem
notoricky známé, přesto se zeptám: Co
všechno s vámi mohou klienti ubytovaní v apartmánovém domě Orion v Leptokarii prožít?
Pořádáme výlety, které jsou v podstatě už
několik let stejné: pohoří Litochoro, bájný Olymp,
novodobý klášter sv. Dionýse, romantická plavba po moři s návštěvou žraločí jeskyně, plavba
pirátskou lodí, pramen nymfy Dafné, kláštery
Meteora, Waterland – jeden z největších aquaparků Evropy, dále Lifidra, magnetická hora
nebo výlet do Athén. Všichni klienti z řad OSŽ
mají v ceně pobytu řecký večer ve venkovním
areálu hotelu Orfeas poblíž Leptokarie, kde
zažijí večer plný tance, dobrého jídla, i řeckého

l ČESKÉ DRÁHY obnovily od pátku

8. dubna provoz většiny svých vlaků přes bohumínské nádraží. Správa železniční dopravní
cesty instalovala ve stanici provizorní zabezpečovací zařízení, které umožňuje obsluhu přibližně třetiny výhybek a návěstidel. Vlaky na
Slovensko již nepojedou odklonem přes Havířov a osobní vlaky pojedou opět podle platného
jízdního řádu. Do bohumínského železničního
uzlu se také vrátí většina technologických činností národního dopravce. Obsluha bohumínského depa se sice ještě nevrací do původního stavu, přesto budou možné potřebné
bezpečnostní prohlídky či další nezbytné technické úkony pro obnovení bezmála plného provozu.

vína Retsina. Součástí večera jsou i ukázky
národních tanců z různých částí Řecka. Olympská riviéra prostě nabízí nevyčerpatelné možnosti, jak strávit příjemně dovolenou. Letos budeme mít pro naše klienty i jedno překvapení.
Vaše CK zajišťuje klientům OSŽ už roky
kompletní servis, na tom se, předpokládám,
nic nemění.
Samozřejmě, od příletu až po odlet se o vás
kompletně postaráme. Naši delegáti pod vedením Lukáše, toho znají asi všichni, se o vás
starají od příletu do Soluně, přes ubytování, až
po odlet. Tento rituál už všichni určitě znají,
protože tam jezdí vesměs stále stejní klienti.
Prostě ten, kdo k nám jednou přijede, tak se rád
vrací.
Michael Mareš

České dráhy vezly
rakouského prezidenta
(Pokračování ze str. 1)
Zvláštní parní expres 10000 tvořily parní lokomotiva 464.008 „Ušatá“, Masarykův salonní vůz
z roku 1930, který prezident T. G. Masaryk dostal
k osmdesátinám, čtyřnápravový železniční salonní vůz Aza 1–0086 z roku 1909 (který byl
vyroben pro Františka Ferdinanda d´Este), dále
vůz první třídy z roku 1958 (Aa 1142), konferenční vůz ČD (89–80 022–4) a jako postrk muzejní
„Brejlovec“ 753 101–5 (T 478.3101) z roku 1973.
Zvláštní vlak z Prahy do Stochova jako vlakvedoucí doprovázel Miroslav Lacko z RP ZAP

VŠIMLI JSME SI

Praha oblečený v dobové uniformě. Byly to nervy? zeptali jsme se. „Ani ne, protože tyhle
vlaky vozím dost často. Pro mě je to spíše
rutina,“ poznamenal s úsměvem a dodal, že
českého prezidenta (Václava Klause) už vezl,
poprvé měl ale tu čest doprovázet zahraničního
prezidenta. „V tom ta premiéra byla,“ přiznal.
A měl jste možnost setkatses prezidentem osobně? „Není vhodné se kolem něj pohybovat, to
je uzavřená společnost, kde se to nedělá,“
uzavřel.
Michael Mareš

Souprava vozů národního dopravce České dráhy vedená historickou lokomotivou
103.245-7 hrála 31. března hlavní roli ve zdařilé akci managementu koncernu Deutsche Bahn
u příležitosti penzionování koncernového zmocněnce Ingulfa Leuschela, velmi dobrého
známého již zesnulého Ing. Jaroslava Kocourka. Podobně jako byl Ing. Jaroslav Kocourek
u ČSD a ČD, je Ingulf Leuschel železniční legendou Deutsche Bundesbahn i Deutsche
Bahn. Ingulf Leuschel začínal svoji činnou službu u DB před 50 lety právě v Altoně, na
stavědle. Zvláštní vlak vezl jubilanta a desítky manažerů DB včetně šéfky DB Fernverkehr
Birgit Bohle. Akce se účastnil i člen představenstva ČD Roman Štěrba. Po příjezdu do
Berlína již na hosty čekalo představenstvo DB v čele s Dr. Rudigerem Grubem, a předseda
představenstva ČD Pavel Krtek. Oslavy trvaly dlouho přes půlnoc. Jak na setkání zaznělo,
„život bez železnice je sice možný, avšak smysl nemá“.
–rš–

l V ÚTERÝ 12. DUBNA 2016 byl
Odbočka České Zlatníky je místem, kde se z tříkolejky (Bílina – České Zlatníky) stává
dvoukolejka (Č. Zlatníky – Most) a kde odbočuje (jednokolejná) trať do Obrnic.

NAVŠTÍVILI JSME

Odbočka České Zlatníky
Venku studeně pofukuje, ale v dopravní kanceláři Odbočky České Zlatníky je příjemně teplo. Odbočka České Zlatníky je místem, kde se
z tříkolejky (Bílina – České Zlatníky) stává dvoukolejka (Č. Zlatníky – Most) a kde odbočuje
(jednokolejná) trať do Obrnic. Tak nějak by se
dalo popsat dopravní schéma odbočky, která
byla vybudována v roce 1968.
Železniční historie v údolí řeky Bíliny je ale
mnohem bohatší. Jak železniční tratě, tak i samotná odbočka, jsou úzce spjaty s těžbou uhlí
na Mostecku. Jako první údolím řeky Bíliny
projely vlaky společností, které měly přepravu
uhlí takříkajíc v popisu práce. Těmi společnostmi byly Pražsko–duchcovská a Plzeňsko–březenská dráha s odbočkami do Mostu a Duchcova. Stalo se tak v roce 1872, kdy obě
společnosti položily mezi Obrnicemi a Bílinou
své koleje, tedy zhruba v místech, kde dnes
stojí Odbočka České Zlatníky: Pražsko–duchcovská dráha 21. 9. 1872 a Plzeňsko–březenská
dráha zhruba o měsíc později – 24. 10. 1872.
Tolik historie. Odbočka České Zlatníky vznikla
v souvislosti se zrušením přímého spojení mezi
Mostem (starým nádražím) a Duchcovem (přes
Mariánské Radčice a Břežánky) a v návaznosti na vybudování druhé (traťové) koleje mezi
bývalým (starým) mosteckým nádražím a nově
budovanou Odbočkou České Zlatníky, čímž
byla odstraněna pro přepravu uhlí nevyhovující
úvrať v Obrnicích (do té doby byla z kapacitních
důvodů nepostradatelná).
Dnešní podobu i zabezpečovací zařízení pak
odbočka získala v roce 1979, kdy zde bylo
instalováno nové reléové zabezpečovací zařízení třetí kategorie (dle TNŽ 342620) a kdy
mezi Bílinou a Odbočkou České Zlatníky byla

položena třetí kolej, dopravně označená jako
druhá traťová.
„Mě nefoťte, foťte si raději zabzař,“ namítá
s úsměvem výpravčí Jana Boudová poté, co
v doprovodu přednosty PO Most Ing. Miroslava
Čepka vstupuji do dopravní kanceláře. Právě
odtud výpravčí řídí dopravu mezi Bílinou a Mostem, respektive mezi Českými Zlatníky a Obrnicemi. „Stavíme vlakovou cestu na všech
kolejích, které jsou banalizované,“ dodává
Jana Boudová. Pro ty, kteří snad neznají pojem
banalizované koleje, malé vysvětlení – všechny
koleje v obvodu odbočky je možné pojíždět
oběma směry. A stejně tak je možné na odbočce přejíždět i z jedné koleje na druhou – zabezpečovací zařízení to umožňuje. V praxi to ale
většinou vypadá tak, že vlaky z Mostu do Bíliny
jedou po první traťové koleji, tedy po koleji od
budovy (odbočky) nejvzdálenější; směrem opačným, tedy z Bíliny do Mostu, pak po druhé
traťové koleji – nejblíže k budově. „A nultá
kolej(prostřední) mezi Českými Zlatníky a Bílinou slouží hlavně k jízdě nákladních vlaků,“ doplňuje přednosta Miroslav Čepek. Na
Odbočce České Zlatníky naleznete pouze vjezdová (a všechna světelná) návěstidla: tři od
Bíliny, dvě od Mostu a jedno od Obrnic. „Vjezdové návěstidlo je pro mě jako odjezdové.
Pro vlak tedy mohu postavit vlakovou cestu
až tehdy, když jsou splněny všechny podmínky,“ doplňuje výpravčí Jana Boudová.
Pro úplnost pak už jen zbývá dodat, že
v obvodu Odbočky České Zlatníky odbočuje
i vlečka společnosti Keramost Obrnice (závod
BENTONIT), která je označena jako 101 a měří
250 metrů.
Michael Mareš

za přítomnosti ministryně dopravy Belgie
Jacqueline Galant a náměstka ministra dopravy ČR Kamila Rudoleckého v Antverpách
slavnostně zahájen pravidelný provoz přímého nákladního železničního spojení mezi Ústím
nad Labem a Antverpami. ČR tím získala novou možnost napojení na námořní dopravu
v antverpském přístavu, které bude alternativou silniční dopravě.

l NA VÍTKOVICKÉM NÁDRAŽÍ

(na snímku Hany Dostálové) jsem vystupovala
jediná. Obrovská budova nádraží dožívá. Stanice je skoro bez života, neudržovaná, zanedbaná
a koupit si tam lístek na tramvaj je nad lidské síly.
Paní z trafiky, kde seděli chlapi u piv, mě poslala
na opačnou stranu k pokladně Českých drah,
ale protože zpáteční cestu budu absolvovat jiným směrem, potřebovala jsem dvě různé jízdenky. Po 15minutové transakci cestujícího přede mnou (zpáteční Pendolino) jsem se dozvěděla,
že pokladní má pouze jeden druh jízdenky, pro
další mě poslala k automatu na druhém konci
nádražní haly, jenže tu rozděluje jakési oplocení
a východ je zase na opačném konci kdesi za
rohem. No, zábava…

PŘEDSTAVUJEME

Petr Skrečka je bojovník,
který nemá rád kompromisy
Petr Skrečka přišel do Podnikového výboru
OSŽ ČD Cargo, kde nahradil Zdeňka Görnera,
zhruba před rokem. Vloni v únoru byl zvolen
předsedou Výboru OSŽ při Provozní jednotce
(PJ) ČD Cargo Praha, kde pracuje jako uvolněný
předseda (v 31členném Výboru OSŽ PJ Praha
mu místopředsedy dělají Bořek Jiránek z Nymburka a Linda Lišková z Mladé Boleslavi). Tím
se odbory (OSŽ) svojí strukturou definitivně přizpůsobily zaměstnavateli, který v roce 2014 sloučil PJ Praha a PJ Nymburk.

„Předtím jsme byli odborově rozděleni na
dvě organizace, v podstatě každý jednal sám
za sebe. Od letošního ledna máme jedno
jednání se zaměstnavatelem a to probíhá
v Libni,“ konstatuje Petr Skrečka. Ve Výboru
OSŽ jsou pak zastoupeny všechny oblasti, kde
PJ Praha působí (tj. Praha, Benešovsko až po
Střezimíř, z Prahy směrem na Plzeň po Příbram,
z Berouna po Rakovník, Kolínsko po Čáslav,
Nymbursko, Liberecko a Mladoboleslavsko)
a Petr Skrečka má z titulu své funkce právo
vyjednávat s ředitelem PJ Praha Ing. Milošem
Krátkým. A také že toho využívá!
Povahou je Petr bojovník, který nemá rád
kompromisy. „Snažím se vždy v rámci možností tlačit na zaměstnavatele s cílem získat
pro lidi maximum, ale samozřejmě i já musím
někdy dělat ústupky, abychom došli k nějaké
rozumné shodě, k nějakému kompromisu,“
říká s tím, že „kompromis někdy i bolí“. „Myslím
si ale, že se nám zatím daří, tak trochu i díky
jednotě celého našeho Výboru OSŽ při PJ

Praha. Přece jenom ta síla je znát a zaměstnavatel ji musí respektovat.“
Laika určitě napadne, že k největším „případům“ Petra Skrečky musí nutně patřit ukončení
činnosti na kontejnerovém překladišti Nákladové
nádraží Žižkov k 31. 12. 2015, ale není tomu tak.
„Jsou to obecně úspory zaměstnanců, restrukturalizace a takové ty ´vychytávky´, co
pravidelně chodí ze shora,“ vypráví Petr
Skrečka dále.„Bohužel zaměstnavatel neustále něco vymýšlí. I když začátek letošního roku
byl poměrně klidný, už zase
začíná zaměstnavatel vystrkovat růžky a hledat, kde by se
ještě dalo něco ušetřit. Ale to je
celorepubliková záležitost. Nedej bože, abychom lokálně přišli o nějaké přepravce! Ale na
ředitelství máme snad schopné obchodníky, kteří umějí firmu prodat (zamyslí se),kteří by
se měli snažit nabízet firmu
a hledat možné přepravy. Ale
sami vidíme, jak se to daří, spíše nedaří.“
O zaměstnance na zmíněném
Žižkově bylo nakonec podle Petra Skrečky dobře postaráno,
i když se částečně muselo „tnout
do živého“.„Dotčeným zaměstnancům (tranzitéři, vedoucí posunu, nákladní pokladní), celkem šlo o cca 20
lidí, bylo nabídnuto místo v Mělníku, kam se
firma Intrans po vypovědění smlouvy přestěhovala. Pan ředitel Krátký dokonce přišel
s tím, že by některým zaměstnancům nabídl
jiná místa blíže bydliště. Tak se udělala akce
´škatulata, škatulata, hejbejte se´: někdo toho
využil, že se posunul blíže k domovu, pro
jiného bohužel nic nezbylo, tak se v podstatě
muselo i sáhnout do živého. Ale naštěstí za
patřičné odstupné, protože se převážně jednalo o velmi kvalitní, stabilní, dlouholeté zaměstnance – kteří díky tomu dostali až dvanáctiměsíční odstupné(9+3 měsíce od ředitele
PJ), což je, myslím si na dnešní dobu velmi
slušné a mnohým to i pomůže překonat nesnadné období po ztrátě zaměstnání.“
Výbor OSŽ při PJ Praha zastupuje 550 členů
OSŽ. Vzhledem k tomu, že PJ Praha zaměstnává cca tisíc zaměstnanců, je více než polovina
zaměstnanců organizována v OSŽ.
Michael Mareš

l VEDLE dopravního pavilonu v žst. Pra-

„Stavíme vlakovou cestu na všech kolejích, které jsou banalizované,“ říká výpravčí
Odbočky České Zlatníky Jana Boudová.

ha–Vršovice umístil bývalý poslední přednosta
ucelených Vršovic pan Pokluda včelí úly (na
snímku Martina Kubíka). Bylo to v době, než
bylo definitivně zrušeno seřaďovací nádraží.
Včely sem pokusně přestěhoval z venkova.
Poslední dobou plno včelařů zkouší chovat
včely ve městech, kde není zemědělská chemizace, která včely decimuje, což autor textu a
snímku může potvrdit, neboť je také včelař.
Pamatuje si i na jeden bilanční „Rozkaz přednosty“ pana Pokludy, kde se zmiňoval o rozkladu seřaďovacího nádraží Vršovice koncem 90.
let 20. století: „Co nám ve Vršovicích nerozkradou zloději, to si rozbijeme sami.“ Měl
pravdu. Plno firem pak přecházelo na kamiony!
Vršovice svou labutí píseň brzy dopěly a brzy
skončí i památka seřaďovacího nádraží úplně,
až dojde ke koridorizaci úseku Hostivař – Vršovice. Spolu s ní zanikne i oblíbená zastávka
Strašnice, kde bylo svého času i hradlo.

ZE SVĚTA

Platy strojvedoucích
SBB Cargo
Strojvedoucí, kteří mají své pracoviště ve
Švýcarsku, musí obdržet mzdu, která odpovídá
úrovni mzdy ve Švýcarsku, tak rozhodl na konci
roku 2015 Švýcarský správní soud. Spolkový
úřad pro dopravu (BAV) přitom zastával názor,
že ve Švýcarsku mohou v nákladní dopravě
platit i podmínky zahraničních dopravců, kteří ve
Švýcarsku aktivně působí. Je přitom stále možné
odděleně posuzovat vnitrostátní a hranice překračující nákladní dopravu. O soudní rozhodnutí
požádal Crossrail, který v Brigu zaměstnává italské strojvedoucí za nízké italské platy.
Ze SER, 2/2016, zpracoval –sh–

Rail Cargo a Slovinské
železnice se sbližují
Rakouské spolkové železnice (ÖBB) chtějí
v oblasti nákladní přepravy více spolupracovat
se Slovinskými železnicemi (SŽ). Za tím účelem byl podepsán „Letter of Intent“ (dokument
vymezující obsah budoucí smlouvy). Cílem je
strategické partnerství v logistice ve Slovinsku,
Maďarsku, Itálii a jižní Evropě. Kooperace by
měla zkrátit dopravní časy, jakož i zvýšit a zlepšit využití logistické infrastruktury, jako je železniční síť, přístavy a terminály. První vyhodno-

cení by mělo být provedeno po prvním pololetí
roku 2016. Další rozšíření, v případě příznivých
výsledků, by mělo následovat v roce 2017.
Z Industrie Magazín, 28. 1. 2016,
zpracoval –sh–

zákazníky stojící ve frontě u pokladny, aby si
jízdenku zakoupili v prodejním automatu. K podpoře tohoto projektu má přispět i omezování
otevírací doby osobních pokladen.
Ze SER, 2/2016, zpracoval –sh–

Středoněmecká dráha
zavádí bezpečné oddíly
pro matky s dětmi

Flying Scotsman
opět v provozu

Středoněmecká regionální dráha (MRB) zavádí ve vlacích mezi Lipskem a Chemnitz (Saskou Kamenicí) zvláštní oddíly, vyhrazené výlučně samostatně cestujícím ženám s dětmi.
V každém vlaku regionální expresní linky RE6
budou zřízeny vždy dva oddíly pro ženy, jejichž
bezpečnost má zvýšit umístění těchto kupé vedle služebního, informovalo vedení MRB 24. března.
Jan Hála

Zvyšování prodeje
jízdenek z prodejních
automatů
SBB startují od dubna 2016 nový projekt naučit své zákazníky nakupovat jízdenky v prodejních automatech. Za tím účelem budou na
40 nádražích najatí pracovníci „přemlouvat“

Deset roků trvala náročná oprava historického vlaku „Flying Scotsman“. Nyní se opět vydal
vlak, původně vyrobený v roce 1923, na cesty.
Restaurovaný vlak „Flying Scotsman“ přišly na
londýnskou stanici King’s Cross Station přivítat
stovky obdivovatelů a železničních fanoušků.
Jeho první cesta vedla do 280 km vzdáleného
Yorku, kde bude nejdříve vystaven v „National
Railway Museum“ (Národní železniční muzeum). Náklady na renovaci byly přibližně 4,2 mil.
liber (5,5 mil. eur). „Flying Scotsman“ je symbolem britské železniční historie. Vlak byl vyroben
v roce 1923 a od roku 1928 jezdil na trati mezi
Londýnem a skotským hlavním městem Edinburghem. V roce 1963 byl vlak zprivatizován
a začal jezdit po světě, jako například po USA
a Austrálii. Majitelé se měnili, až se Národní
železniční muzeum rozhodlo vlak koupit a vrátit
tak do rukou státu. Od března 2016 je opět
využíván k turistickým účelům.
Z StN.de, 25. 2. 2016, zpracoval –sh–

Psali jsme před 25 lety
Obzor č. 15 – 16. 4. 1991
Celá jedna strana Obzoru č. 15 byla věnována nově vzniklé Federaci posunovačů, po Federaci strojvůdců tehdy třetí odborové organizaci na železnici. Autor se snažil na své reportáži
v železniční stanici Česká Třebová (kde v té
době pracovalo kolem 260 posunovačů) zjistit,
jaké důvody vedou některé posunovače ke
vstupu do této organizace. Hlavním důvodem
mělo být údajně nedostatečné zastupování zájmů posunovačů v rámci OSŽ. Představitelé
místní ZO OSŽ však uvedli, že v žst. Česká
Třebová mají posunovači vlastní dílenský výbor
OSŽ a mají tedy možnost spolurozhodovat na
úrovni svého partnera, příslušného náměstka
náčelníka žst. Odboroví zástupci stanice se
dále zmínili i o špatné spolupráci mezi OSŽ
a Federací posunovačů (FP).
Redaktor Obzoru hovořil i s místními členy
této federace. Ti mu k důvodům založení FP
řekli mimo jiné: „Většina posunovačů si myslela, že současné OSŽ pro posun nic nedělá,
že jsou u posunu špatné pracovní podmínky, nevyhovující šatny a hygienická zařízení. Mnozí vedoucí pracovníci ČSD pohlížejí
na posun jako na podřadnou práci. Chceme,
aby snaha o zlepšení těchto podmínek byla
hlavní náplní činnosti FP. Nikoho nepřemlouváme ke vstupu do FP. Výsledky činnosti FP
časem ukáží opodstatněnost jejího vzniku.“
Pod názvem „Budoucnost nejistá“ najdeme příspěvek předsedy ZV OSŽ ŽOS Louny
Pavla Štillera. Uvádí v něm mimo jiné, že snižování počtu oprav nákladních vozů zde ohrožuje
zaměstnanost a prvořadým zájmem „žosky“ je
tedy shánět práci. K návrhu přeměnit ŽOS na
akciovou společnost se jak odbory, tak hospodářské vedení postavily záporně.„Naši pracující chápou, že současná situace SO ČSD je
složitá. Proč by ale měli vstupovat do nejasné budoucnosti, kterou by jim přinesla akciová společnost?“ V závěru svého příspěvku autor uvádí: „Ústřední ředitel SO ČSD na

prvním řádném sjezdu OSŽ řekl, že ŽOSky
musí do budoucna zůstat pevnou součástí
SO ČSD. Chtěl bych odpovědným pracovníkům FMD a ÚŘ ČSD položit otázku: Myslíte
si, že vyčlenění ŽOSek do akciové společnosti bude záchranou dráhy?“

Obzor č. 16 – 23. 4. 1991
Článek na 1. straně s titulkem „Kolektivní
smlouva připravena k podpisu“ informuje o
tom, že po dlouhých jednáních bylo 12. 4.
dohodnuto konečné znění kolektivní smlouvy
ČSD. „KS byla jako platná dohoda mezi všemi zúčastněnými stranami parafována. Strany se dohodly, že KS lze považovat za uzavřenou a k jejímu definitivnímu podepsání
dojde okamžitě po uzavření dohody mezi
ČSD a státem, nejpozději do 30. 4. 1991.“
Nenápadný článeček na straně 2 informuje
o dálnopisné zprávě ze dne 9. 4. 1991, v níž
ústřední ředitel ČSD oznámil, že s okamžitou
platností ruší název náčelník a obnovuje označení přednosta.
„Ukradený podnik“ je článek popisující situaci v Nakladatelství dopravy a spojů (NADAS).
Píše se v něm mimo jiné o nevýhodném nákupu počítačů, který zajistil specialista na výpočetní
techniku. „Tento odborník je snad jediný
v podniku, kterému nevadí, že nakoupený
systém je za prvé minimálně o jednu třetinu
dražší než nabídky na našem trhu a za druhé, že není kompatibilní se systémem, který
v NADASu už je. Když někdo něco namítne,
riskuje, že dostane výpověď, protože se stane přebytečným, anebo odejde nakonec radši
sám,“ uvádí se v textu.
Rozsáhlá reportáž nazvaná „Na besedě
v železniční stanici Cheb“ se zabývá problémy osobní dopravy a zvláště vlakových čet
(odbavování cestujících v cizí měně, problematika bezpečnosti) a také nákladní dopravou, která trpí ztrátou přepravců, dávajícím přednost
silniční dopravě.
Zdeňka Sládková

Stavbě nové trati z Ústí nad Orlicí do Chocně
svitla znovu naděje
Zřejmě nejslabším článkem prvního a současně třetího železničního koridoru v úseku
Praha – Česká Třebová je traťový úsek mezi
Chocní a Ústím nad Orlicí, který se vyznačuje
četnými oblouky, omezujícími traťovou rychlost
na 70 km/h. Řešením je postavení nové trati
v odlišné trase, na níž byl vypracován SUDOPem Praha projekt v roce 2009. Tento projekt
počítal s tím, že na nově vybudované trati, která
opustí údolí Tiché Orlice, bude zvýšena rychlost na 160 (příp. 200) km/h, trať povede dvěma
novými tunely, dlouhými 4,9 a 1,2 km, zrušena
bude zastávka Bezpráví a současná stanice
Brandýs nad Orlicí bude změněna na zastávku
s výrazným posunem od středu města. Projekt
počítal rovněž s realizací protihlukových opatření v úseku celé nové trasy a zrušením všech
úrovňových železničních přejezdů, kterých je
v současné době pět.
V roce 2010 byla příprava této stavby pozastavena, v současné době svitla naděje, že by
mohla být do pěti let zahájena. „V roce 2013
byla schválena studie proveditelnosti na modernizaci úseku Ústí nad Orlicí – Choceň
a byla vybrána levnější varianta s názvem
´Střed 2´ vedená přes Brandýs nad Orlicí,“
říká náměstek GŘ SŽDC pro modernizaci Ing.
Mojmír Nejezchleb. Podle jeho dalších slov je
v současné době prováděno nové posouzení
EIA (vliv stavby na životní prostředí), ze kterého
prozatím vyplývá, že ve vybrané variantě „Střed
2“ bude velmi problematická ochrana před účinky hluku v intravilánu (zastavěná plocha obce)
Brandýsa nad Orlicí. Z tohoto důvodu, a na
základě definitivního stanoviska EIA, SŽDC
znovu prověří původní variantu vedení trasy
z roku 2009, především z pohledu pozitivního
ekonomického hodnocení.
„V loňském roce byla Evropskou komisí
vydána nová pravidla pro ekonomické hodnocení, která jsou právě pro tunelové stavby
příznivější. Pokud vše dobře dopadne, moh-

Posázavský Pacifik mění svoji tvář, k nelibosti
zaměstnanců i cestujících
V rámci revitalizace vzniknou v pěti železničních stanicích na trati 210 (Praha – Vrané nad
Vltavou – Čerčany/Dobříš) nová zvýšená ostrovní nástupiště, stanice v rámci jejich výstavby
vždy přijdou o jednu z kolejí. V Praze–Braníku
a ve Vraném nad Vltavou se tak již na konci roku
2015 stalo, na konci března (26. 3. 2016) byla
zahájena další etapa výluk, kdy se podobně
změní i železniční stanice Davle, Jílové u Prahy
a Týnec nad Sázavou. Aktuálně je přerušena
železniční doprava mezi stanicemi Davle a Týnec nad Sázavou. V úseku Praha hl. n. – Vrané
nad Vltavou – Skochovice jsou vlaky provozovány dle pravidelného jízdního řádu (kromě vlaků
9059 a 9040, které jsou nahrazeny autobusy

v celé trase), ze zastávky Skochovice jsou vlaky
směr Čerčany odkloněny do stanice Měchenice
(vlaky Praha – Dobříš jedou bez omezení), kde
je zajištěn přestup do náhradní autobusové dopravy (NAD), která je organizována podle výlukového jízdního řádu (ten je platný od 26. 3. 2016
do 29. 4. 2016) ve třech návazných linkách: Linka
„T“ jede v trase Měchenice – Davle – Jílové
u Prahy, učiliště (kde je přestup na linku L) –
Týnec nad Sázavou, vybrané spoje až do Čerčan, Linka „P“ jede v trase Měchenice – Davle –
Hradišťko, Pikovice, most, a linka „L“ pak v trase
Jílové u Prahy, učiliště – Luka pod Medníkem.
Dodejme, že na konci léta 2016 bude na čerčanské větvi tratě 210 zahájeno dispečerské řízení

V železniční stanici Davle vyrůstá v těchto dnech k nelibosti mnohých zaměstnanců i
cestujících nové vyvýšené ostrovní nástupiště.

PRÁVNÍ PORADNA

Nepodepisovat důležité
písemné dokumenty
bez konzultace!!!
V poslední době dochází ke zvýšenému počtu případů, kdy zaměstnanci – členové OSŽ –
podepíší písemný dokument (i v souvislosti s mimořádnou událostí) a následně se obracejí s žádostí o pomoc při jejich řešení na funkcionáře
OSŽ a ekonomicko–sociální oddělení OSŽ –
ústředí (dále jen ESO OSŽ – ústředí).
Zaměstnanci přes mnohá další upozornění
podepisují různé pracovněprávní a personální
dokumenty, aniž by se s jejich obsahem řádně
seznámili, popřípadě si vzali tzv. čas na rozhodnutí, není-li jim obsah zcela jasný anebo s ním
nesouhlasí. V takové situaci se nelze vůbec spoléhat na tvrzení zaměstnavatele, že jde o tzv.
formální záležitosti, které nemají žádný vliv na
cokoliv. Zaměstnanci si neuvědomují, že podpis
jakékoliv písemnosti, zejména dohod:
– skončení pracovního poměru (§ 49 ZP);
– změny pracovní smlouvy (§ 40 ZP);
– uznání závazku k náhradě škody a dohody
o způsobu náhrady škody (§ 263 odst. 2 ZP);
– protokolu o projednání náhrady škody podle
ustanovení § 263 ZP (§ 263 odst. 3 ZP);
– odškodnění pracovního úrazu (§ 269 ZP a násl.)
apod.,
může mít v některých případech do budoucnosti pro členy OSŽ významné negativní důsledky. Tyto důsledky jsou mnohdy nevratné, nelze
je tedy vůbec změnit anebo je lze změnit pouze
výjimečně a velice obtížně. U členů OSŽ není
dostatečně vnímána odpovědnost za právní jednání v písemné formě (podpis), který je komplikovatelně napadnutelný. Dochází pak k neřeši-

telným situacím v oblasti pracovněprávního poradenství, právní pomoci nebo ochrany oprávněných zájmů zaměstnanců. Výše uvedené skutečnosti nabývají na významu i v době častých
organizačních změn u zaměstnavatelských subjektů, kdy se v jejich rámci mění řada ustanovení
původních pracovních smluv zaměstnanců.
ESO OSŽ – ústředí doporučuje členům OSŽ,
aby nepodepisovali žádný jim nejasný nebo
z jejich pohledu problematický písemný dokument předložený zaměstnavatelem, bez porady (konzultace) s funkcionáři OSŽ, smluvními advokáty nebo ESO OSŽ – ústředí.
Sdělení některých vedoucích zaměstnanců
zaměstnavatele, že tyto dohody (nebo jiné písemnosti) musí podepsat ihned, jsou naprosto
irelevantní. Jedná se o dohody, tedy o dvoustranné právní jednání, tj. obě smluvní strany
(tedy i zaměstnanec) by měly mít dostatek času
si dohodu důkladně přečíst (prostudovat) než
přistoupí k jeho podepsání. Na výše uvedené
sdělení zaměstnavatele lze pohlížet jako na jednání proti dobrým mravům, v některých případech zřejmě až šikanózní a určité zneužívání
postavení silnější strany v pracovněprávním vztahu, což není v souladu se základními zásadami
pracovněprávních vztahů dle zákoníku práce
/např. § 1a písm. a), e) ZP/.
Mikuláš Hubicsák,
manager pro kolektivní vyjednávání
JUDr. Petr Večeř,
vedoucí ESO OSŽ – ústředí

ze stanice Vrané nad Vltavou. Dva dispečeři
z Vraného budou řídit všechny stanice v úseku
Praha–Braník (včetně) – Týnec nad Sázavou
(včetně) a navíc i stanici Měchenice. Časem bude ale i jejich pracoviště zrušeno a trať bude
řízena z CDP v Praze na Balabence. –mmč–

Vlaky mezi Chocní a Ústím nad Orlicí by mohly již v roce 2023 projíždět dvěma novými
tunely.
la by být stavba nové tratě zahájena v roce
2020,“ dodal Nejezchleb. Do roku 2023 je přitom možno čerpat příspěvky z evropských fondů.
A jak by měla nová trať vypadat? Podle
původní prezentace SUDOPu Praha z roku
2009 opustí trať za Ústím nad Orlicí údolí Tiché
Orlice, které překoná železniční estakádou
a vstoupí do tunelu Oucmanice (4,9 km). U Brandýsa n. O. bude pokračovat přes další železniční estakádu, na níž bude postavena nová za-

stávka Brandýs nad Orlicí. Z estakády přejde
trať do tunelu Hemže (1,2 km), kde se před
Chocní nová trať vrátí do stopy stávající tratě.
Nová trať bude měřit 10,2 km, což je o 2,4 km
kratší než trať současná. 69 procent délky nové
trasy tvoří železniční mosty, estakády a tunely.
Stavba překoná několik chráněných území
v údolí Tiché Orlice, přičemž tento záměr získal
souhlasné stanovisko ministerstva životního prostředí při splnění stanovených podmínek.
Miroslav Čáslavský

INFORMACE

Sezonní spoj 1481/1480 (1471/1470)
v relaci Budapest – Varna/Burgas
Informujeme držitele zahraničních jízdních
výhod, že v případě cestování sezonními spoji
1481/1480 a 1471/1470 při průjezdu Rumunskem a Bulharskemnebudou Rumunské železnice (CFR) ani Bulharské železnice (BDŽ) ve
výše uvedeném sezonním spoji akceptovat jízdenky FIP a OSŽD se 100% slevou, včetně

mezinárodních jízdních dokladů vydaných pro
účely pracovní cesty po území CFR nebo BDŽ.
Ostatní doklady NRT (včetně jízdenky zakoupené na základě předložení mezinárodní průkazky
FIP na slevu 50 %) a RPT jsou akceptovány bez
omezení.
Šárka Pupíková, GŘ ČD, a. s.

NÁZORY

Reflexní pásky
To, co nyní budu psát, se mnohým asi moc
líbit nebude. Ale budiž mně aspoň omluvou, že
jde o téma dopravní.
Od 20. února platí pro chodce povinnost za
snížené viditelnosti a v noci nosit při chůzi po
silnicích nějaké reflexní, odrazové prvky. Na
první pohled to vypadá rozumně, ale jen na
první pohled. Potvrzuje to pouze to, že se
všichni zřejmě musíme podřizovat určitému životnímu stylu a jen někteří mají mít nepříjemné
povinnosti (připomíná mně to i např. vynucování používání bank a bezhotovostního placení).
Zapomíná se na to, že silniční doprava není tím
základem dopravy (na rozdíl od chůze) a že by
– bohužel jen teoreticky – řidičský průkaz měli
vlastnit ti, kteří mají k řádnému ovládání vozidel
předpoklady, psychologické, morální, určitý intelekt a zodpovědnost. Pak by bylo zcela jasné,
že zejména na silnicích II. a III. tříd, které jsou
poněkud klikaté, úzké a spojují obce, se musí
podle toho jezdit. Čili opatrně, pomalu a s určitou předvídavostí. A to zejména v době snížené viditelnosti a za tmy. Protože tam může jít
nejen chodec, může tam ležet zraněný člověk či

Čeština
na britské
železnici
Omlouvám se za titulek, máte pravdu, taková pitomost za kanálem La Manche nikoho ve
vedení drah nenapadne. Chtěl jsem jen upoutat
trochu pozornosti k následujícímu článku, který
popisuje opačnou skutečnost. V hrdém Albionu
se železnice sice už nenazývají British Rail, ale
přesto všechny náležitosti a vozidla mají pojmenovány anglicky, tedy oficiálním jazykem.
Oficiálním jazykem na železnici v jedné malé zemi uprostřed Evropy je sice stále čeština,
ale ta se například v pojmenování hnacích vozidel stále více a více stává popelkou. Mám na
mysli největšího dopravce na českomoravskoslezské železnici, který, přestože se jmenuje České dráhy a aspiruje na hrdý titul „Národní
dopravce“, angličtinu v uvedené oblasti užívá
snad skoro výlučně.
Nevšiml jsem si, že by ministři vlády po
Listopadu přestali jezdit v autech a začali používat „cars“, tak proboha proč český národ má
jezdit v elefantech, spiderech, pantherech,
sharkách atd.? Přestože mám angličtinu docela
rád, nenávidím maloměšťáckou snahu se na
českém trhu zviditelnit užíváním cizího jazyka
tam, kde můžeme užít desítky českých slov,
často navíc krásných. Tak teď naše děti a vnuky učíme, že místo ve žraloku (úplně vidím tu
strašnou tlamu plnou zubů) pojedou v sharku či
sharkovi. Řeknou nám z GŘ, jak se vlastně tato
anglická slova mají v češtině správně skloňovat, až se nás potomci zeptají?
Petr Rádl

člověk v bezvědomí, může tam přebíhat zvěř
atp.
Je asi dost jasné, kam mířím. Základem
bezpečnosti a jízdy v takových podmínkách a po
takových silnicích je něco jiného než reflexní
prvky chodců. Kdo něco ví o technických parametrech uvedených silnic, ví, že bezpečná rychlost na takových silnicích se pohybuje na rovných úsecích do 60 km/h a v zatáčkách i kolem
10 – 20 km/h. A to právě když není dobře vidět.
Prostě tyto silnice nebyly stavěny na současné
rychlosti, na současné neodpovědné řidiče, kteří
si je pletou se závodní dráhou. A navíc, zatímco
na rovných úsecích jsou na chodci reflexní
prvky vidět, v zatáčkách, kde řidiči jezdí co
nejvíc při krajnici, jsou reflexní prvky vidět na
poslední chvíli, čili v těch nejnebezpečnějších
situacích to nic neřeší.
Moje zkušenost je ta, že nejlépe je chodit
poněkud více k prostředku jízdního pruhu, mít
rozsvícenou silnou baterku, jejíž svit je vidět do
dálky i na vozovce a při jízdě auta pak uskočit
mimo silnici. Jinak mám prostě smůlu. Rychlost
i způsob jízdy řady řidičů je prostě bezohledný.
A takové řidiče je vidět na každém kroku. Už
mne i napadlo, že stejně jako na železnici by
měly být na silnicích rychlostníky, které by určovaly v daném úseku povolenou maximální rychlost. A samozřejmě porušení tohoto příkazu
velmi tvrdě trestat. Pak by ani ty reflexní prvky
nebyly zapotřebí. Navíc nevím, jak toto nařízení
zabrání střetům se zvěří – možná, že myslivci
budou mít povinnost nasadit tyto prvky zajícům,
srnkám i veverkám a dalším našim spoluobyvatelům. Zrovna tak to těžko vyřeší osoby nemocné či v podnapilém stavu.
Co mně ale dost vadí, je to, že se mám jako

chodec přizpůsobovat požadavkům silniční dopravy. Té dopravy, která mně dnes a denně
připravuje o značné částky ze státního rozpočtu, protože tato doprava si většinu nákladů
a škod nehradí, která mne výrazně ohrožuje
a přímo poškozuje zdraví, obtěžuje mne hlukem a emisemi. Navíc tato doprava je čistě
soukromou záležitostí, a pokud někdo chce,
abych mu pomáhal v jeho soukromé činnosti,
tak mě má slušně požádat o součinnost a např.
ty potřebné prvky mně dát k dispozici a to bezplatně. Jde sice o relativně malé částky, ale já
bych je raději využil pro své zájmy a potřeby
a ne pro zájmy dopravy, která mne nezajímá,
která mě poškozuje. Nakonec pro tu silniční
dopravu jako celek a její uživatele by to nebyla
tak velká částka a těžko proti tomu něco namítat, zejména když podle odborně zdatných ekonomů je silniční doprava to nejlevnější a nejlepší. Takže každý občan by měl dostat tyto prvky
do schránky pro všechny rodinné příslušníky,
nebo by mělo být možné je ve snadno dostupných místech mít zdarma k dispozici.
Mám moc absurdní názory? Nebo na nich
přece jenom něco je? Nakonec na poměry
v koncepci dopravy v ČR doplácejí nejen chodci, ale i železnice. A jen jako příklad – jsou to
neustálé nehody na železničních přejezdech,
kdy řidiči naprosto nedodržují základní pravidla,
ani pravidla zdravého rozumu a opět kvůli jejich
soukromým zájmům bychom se my všichni
měli podílet na mimoúrovňových přejezdech,
na dopravním zabezpečení atd. A opět se vše
hradí ze společných peněz, z rozpočtu státu,
obcí, krajů. Ale proč? Kdy konečně zde bude
platit ta proklamovaná zodpovědnost? Kdy konečně řidičské průkazy budou dostávat jen osoby po všech stránkách způsobilé? Kdy si konečně uživatelé silnic budou platit vše ze svého?
Ing. Antonín Minařík

Možné rušení tratí v Německu
V německých novinách MOPO 24 (https://
mopo24.de/nachrichten/hilfe–unsere–zuege–
schmieren–ab–57291) vyšla mapka tratí navržených do útlumu, respektive ke zrušení osobní
dopravy. Po „prozíravé“ přepravní politice DB
AG tam již zrušením všech výpravních oprávnění a vleček zanikla nákladní doprava, takže
se bude jednat o úplné opuštění a následné
zrušení tratí. Seznam je ve stejné režii, jako byla
černá listina tratí bývalých ČSD v roce 1991.
Možná bude seznam tratí redukován pro odpor
veřejnosti a regionálních politiků.
Pro Česko je tragické, že se jedná o téměř
všechny Krušnohorské tratě, a to i dříve důležité hraniční přechody: Vojtanov – Bad Brambach – Plauen, Kraslice–Klingentahl –
Falkenstein, Potůčky – Johanngeorgenstadt –
Schwarzenberg, Vejprty – Cranzahl– Annaberg
Buchholz – Flöha, Holzhau – Freiberg, Sebnitz –
Pirna, Seifhennersdorf – Varnsdorf pivovar Kocour – Zittau (!). Všechny uvedené tratě byly po
roce 1999 totálně modernizovány (!), bylo zave-

deno dálkové řízení, odstraněny vedlejší koleje
a odpojeny vlečky! Je úsměvné, že nyní chce
DB Schenker (viz Obzor č. 6) obnovit přepravu
balíků, které původně DB AG zlikvidovalo, protože se chtělo zbavit provozních pracovníků ve
stanicích, kteří před „reformou“ dělali dopravu
i přepravu současně.
Podobnost s Českými drahami před rozdělením na různé společnosti je čistě náhodná,
že? DB Schenker totiž nakoupí desítky nových
nákladních aut (výrobce si již mne ruce) a vše
bude vozit po silnici, protože na co má mít dráha
nějaké koleje, že! To jako fenomén 19. století
(jak řekl jeden český politik v 90. letech), dáme
je do šrotu!
Ruku na srdce, lidé si za vše mohou sami,
kdyby nezačali po roce 1989 masivně nakupovat v bazarech vyřazená auta ze Západu a jezdit si pro každou maličkost autem, byly by vlaky
plné, nebyly by na vsích zrušeny obchody atd.
atp. Vše souvisí se vším.
Martin Kubík

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

Víkend s motoráčkem KŽC
Stalo se již tradicí, že dvakrát do roka organizuje společnost Klub železničních cestovatelů tzv. Víkend s motoráčkem. Letos se tento
víkend uskutečnil od 1. 4. do 3. 4. 2016 a cílem
se stala Jemnice, která je na železniční trati
z Moravských Budějovic konečnou stanicí. Bohužel tato trať je bez pravidelné osobní dopravy.
Soupravu tří vozů, sestavenou ze dvou vozů
řady B a jednoho vozu BDs natřeného v retro
zeleném nátěru, vezla „Zamračená“ T 478.1215.
Celá souprava včetně „Zamračené“ patří společnosti KŽC. Vlak svoji cestu zahájil v pátek 1.
dubna dopoledne ve středočeských Úvalech
a dále projel přes Vysočinu do Křižanova, odtud se jelo lokálkou přes Studenec do Třebíče.
Zde cestující měli možnost navštívit minipivovar Urban.
V podvečer odjel zvláštní vlak přes Okříšky
a Moravské Budějovice do Jemnice. Tady byla
naše i zahraniční klientela zážitkového vlaku

na dva dny ubytována a proběhl zde i kulturně
společenský program.
V sobotu (2. 4.) byl pro cestující naplánován
výlet vlakem z Jemnice do Znojma a v podvečer zpět. Ve Znojmě proběhla prohlídka města
a návštěva pivovaru spojená s ochutnávkou piva.
V neděli ráno se vydal zážitkový vlak na
zpáteční cestu z Jemnice přes Havlíčkův Brod,
se zajížďkou do Rozsochatce a do Světlé nad
Sázavou, a po legendárním tzv. „Horním Posázavském Pacifiku“ do Čerčan. Akce byla následně ukončena v Praze.
Právě tato jízda po trati 212 se stala velkým
lákadlem pro příznivce železnice, protože v osmdesátých a na začátku devadesátých let minulého století jezdily o víkendech podobné soupravy, přezdívané „rekreáky“, po trati 212 ze
Světlé nad Sázavou přes Čerčany do Prahy.
Vít Mareš

Představuj si, že každý den, jenž se
rozzářil, je tvůj poslední. Vděčně pak přijmeš
každou hodinu, se kterou tvoje naděje již
nepočítala.
Quintus Flaccus Horatius

Pobytový
zájezd
na Slovensko
Poznávací pobyt – památky
UNESCO, 2. – 9. 7. 2016
Zájezd spojený s poznáváním okolních
pamětihodností, návštěvou muzeí, s pěší turistikou a s koupáním v termálním bazénu.
Součástí zájezdu jsou tři celodenní autobusové výlety.
Pro členy OSŽ další zvýhodnění.
Více informací najdete na stránce http://
www.cdtravel.cz/userfiles/file/DOTOVANY%20KATALOG%202016/CDtravel2016_vytazek_SLOVENSKO_final.pdf
Kontakt:Lenka Paurová, tel.604 500 824

Lokomotiva T 435.003 „Hektor“ se svojí soupravou přijíždí do Ledečka.

Jarní výlet Posázavského Pacifiku
na zahájení sezony v Posázaví
V sobotu 9.dubna2016 uspořádala společnost Posázavský Pacifik dvě zajímavé akce.
První byla jízda zvláštního nostalgického vlaku z Benešova u Prahy do Kácova a odpoledne zpět. Jízda se konala u příležitosti zahájení
turistické sezony v Posázaví. Cestující měli
možnost navštívit turistické pamětihodnosti jako sázavský klášter či hrad Český Šternberk,
a nebo pivovar a lihovar v Kácově. Cyklisté si
mohli vzít do zvláštního vlaku kolo a udělat

Moudrost
pro tento den

výlet malebným údolím řeky. Soupravu sestavenou z vozů Balm a služebního vozu Da–k
vezl muzejní „Hektor“ T 435.003.
Druhá akce proběhla v sobotu večer 9.
dubna v kulturním domě v Čerčanech – a to
13. Country ples Posázavského Pacifiku, na
kterém hrála místní populární Country skupina
Bessoni. Další příležitost udělat si jarní výlet
tímto muzejním vlakem opět z Benešova do
Kácova bude 7. května 2016
Vít Mareš

PŘEDPLATNÉ
OBZORU

Česká Třebová hostila prezidenty
technických komisí FISAIC
Po loňském premiérovém zasedání Prezidia FISAIC (Mezinárodní federace pro kulturu a volný
čas železničářů) v Liberci hostila Česká republika na přelomu března
a dubna další významnou
akci FISAIC – setkání prezidentů mezinárodních
technických komisí (FISAIC). Slavnostní jednání, které se konalo ve
dnech 31. 3. až 2. 4.
v České Třebové, se zúčastnili zástupci osmi zemí: Belgie, Francie, Lotyšska, Lucemburska,
Německa, Rakouska,
Účastníci setkání prezidentů mezinárodních technických komisí (FISAIC).
Švýcarska a Česka. Každý z prezidentů zastupujících jednotlivé zájmo- FISAIC, který byl do této funkce jmenován Chorvatsko, Itálie, Lotyšsko, Lucembursko, Mavé skupiny (sborový zpěv, hudba, foto, umění, valnou hromadou FISAIC v září roku 2014 (me- ďarsko, Německo, Norsko, Polsko, Rakousko,
folklór, bridž, film a video, filatelie, amatérské zi prezidenty technických komisí má ČR dva Rumunsko, Slovensko, Španělsko, Švýcarsko),
rádio, esperanto a železniční modelářství) po- zástupce: Dr. Romana Štěrbu a Ing. Ivo La- v České republice je registrováno zatím jen cca
dal souhrnnou zprávu o činnosti za uplynulé níčka, který je dlouholetým prezidentem skupi- 300 členů.
období (většinou za poslední rok) a provedl ny film a video).
Členem ČZS FISAIC se může stát každý
vyhodnocení akcí pořádaných v rámci jeho záSetkání prezidentů mezinárodních technic- zaměstnanec ČD, a., s., ČD Cargo, a. s., SŽDC,
jmové skupiny (mezinárodní soutěže, výstavy kých komisí FISAIC je již druhou akcí tak velké- s. o., nebo i člen OSŽ, který projeví zájem
apod.). Součástí hodnotící zprávy byla i kom- ho formátu, jejíž uspořádání bylo svěřeno Čes- o práci v jednotlivých oblastech činnosti.
plexní informace o činnosti zájmové skupiny (s kému zemskému svazu (ČZS) FISAIC, jehož
Podrobnější informace o členství lze získat
jakými náklady akce proběhly, kolik se jich prezidentem je od loňského roku první místo- u Ing. Jarmily Šmerhové, tajemnice ČZS FIzúčastnilo zemských svazů FISAIC, z jakých předseda OSŽ Vladislav Vokoun.
SAIC (jarmila.smerhova@osz.org) nebo přízemí apod.).
FISAIC vznikl v roce 1952 ve francouzském padně na Mezinárodním oddělení OSŽ–Ú u Ing.
„Na jednání jsme rovněž potvrdili plán Štrasburku; hlavním motivem bylo nastolení Ondřeje Šmehlíka (ondrej.smehlik@osz.org).
akcí na letošní rok a prodiskutovali a schvá- a prohloubení tvůrčí kulturní a volnočasové spo- Účastníci mezinárodního setkání měli i zajímalili plán akcí na další tři roky. Zároveň jsme lupráce zaměstnanců jednotlivých národních vý doprovodný program: během pátečního ods potěšením přijali zprávu o vstupu Lotyš- železničních podniků. Mezinárodní federace poledne (1. 4. 2016) navštívili v doprovodu vrchska, Řecka a Španělska do FISAIC (noví čle- pro kulturu a volný čas železničářů v součas- ního přednosty DKV Česká Třebová Ing. Jiřího
nové budou oficiálně přijati na valné hromadě nosti sdružuje okolo 60 000 železničářů z cel- Slezáka, tajemnice PV OSŽ při ČD Věry Nečaletos v září),“ uvedl Doc. Dr. Roman Štěrba, kem dvaceti aktivních zemí (Belgie, Bulharsko, sové a předsedy tamního ZV OSŽ Zdenka
koordinátor mezinárodních technických komisí Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Jindry, českotřebovské depo, kde se zajímali
především o historické provozní mašinky, včetně parní lokomotivy 423.009, která vyjíždí při
nostalgických jízdách.
Michael Mareš

„Zamračená“ T 478.1215 se zelenou retro
soupravou projíždí po trati 212 mezi stanicí
Vlastějovice a zastávkou Laziště.

vyřídíte na telefonu
9722 41909,
mob. 737 008 184
e-mail:
veronika.vrzalova@osz.org

Praha–Hlubočepy, nyní Výhybna
Prokopské údolí
Je jaro a Pražané opět houfně navštěvují
Prokopské údolí, někteří ještě i nyní zabloudí
na původní žst. Praha–Hlubočepy a zjistí, že
již od 19. srpna 2015 skončilo zastavování
vlaků u původní výpravní budovy Praha–Hlubočepy.
Hlubočepy byly po optimalizaci a přejmenování na Výhybnu Prokopské údolí (km
4,161), rozuměj zavedení dálkového řízení na
„hrbaté,“ rehabilitovány vložením křižovací dopravní koleje č. 3. Současně s tím již nebylo
obnoveno nástupiště u koleje č. 3, přitom právě na místě zbořené továrny u nádraží bylo
nyní postaveno několik nových domů, takže
by zde určitý přepravní potenciál byl.

V Hlubočepích se tímto opakuje model
Podbaba–Bubeneč, jedno se zřídí a druhé zruší, přitom v linkách typu S by měly být zastávky co nejblíž vedle sebe, aby uspokojily potřeby co největšího počtu možných cestujících.
I přesto dávám nové zastávce Praha–Hlubočepy palec nahoru, protože leží přímo v centru
obce a u zastávky autobusů MHD spojující
Hlubočepy s Barrandovem. Vedle zastávky
leží i oblíbená lidová restaurace Besední, kde
byl svého času i biograf, tím vlastně vznikla
nová „nádražní“ restaurace v Praze. Pro úplnost dodávám, že původní žst Praha–Hlubočepy byla zrušena již v listopadu 2009.
Martin Kubík

Esperanto a železnice

Spojení těchto dvou
pojmů není tak nelogické jak by se zdálo. Železnice, stejně jako
esperanto, spojuje lidi
vzájemně mezi sebou.
Není tedy divu, že se
mezi esperantskými
spolky a kluby záhy objevili i ty, které sdružují
železničáře esperantisty. Tato tradice přetrvává i do dnešních dnů.
Dokladem toho je i Český železničářský esperantský svaz, z. s. – ČŽES,
z. s. (v esperantu Ceha Fervojista Esperanta
Asocio, r. s.) , který dlouhodobě působí v České
republice a svou činností se prezentuje i ve světě v rámci Mezinárodní železničářské esperantské federace IFEF, jejímž je dlouholetým
členem. Významnou podporu své činnosti svaz
získal svým členstvím v České zemské sekci
FISAIC, kterou nyní řídí Odborové sdružení železničářů.
Hlavní pilíře činnosti ČŽES, z. s. jsou zaměřeny na rozšiřování a propagaci esperanta mezi
železničáři a příznivci železnice, na využívání
esperanta pro informování zájemců o odborných
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tématech, týkajících se
železnice, pořádání
exkurzí a návštěv veletrhů s železniční tématikou, pořádání prezentací a přednášek
o železnici u nás a v cizině.
Velmi důležitou činností je práce v terminologické oblasti, kde
se naši členové významně podílejí na
tvorbě, definicích a zavádění nových odborných termínů do esperantského železničního slovníku, který je součástí
multijazykového slovníku UIC Rail Lexic.
Esperanto železničáři využívají nejen pro odborné aktivity, ale také jako výhodný a užitečný
prostředek pro komunikaci při cestách do ciziny,
protože esperantista má „amikoj – přátele“ po
celém světě. Pro více informací navštivte naše
webové stránky a servery našich partnerských
organizací: ČŽES,z.s.: www.ifef.wz.cz; e–mail:
cefea@centrum.cz IFEF: www.ifef.net; e–mail:
ifefesperanto@gmail.com Český esperantský
svaz – sdružující různé zájmové skupiny esperantistů v ČR: www.esperanto.cz
-LK-

Vzpomínka na bývalého
přednostu železniční
stanice Chomutov OŘ
Ústí nad Labem pana
Rudolfa Galbavého

Vjezdové návěstidlo L dálkově řízené Výhybny Prokopské údolí stojí těsně před novou
zastávkou.

U příležitosti 5. výročí úmrtí našeho bývalého
přednosty, pana Rudolfa Galbavého, který zemřel 3. 5. 2011, vzpomínáme s úctou na léta
společně prožitá v kolektivu zaměstnanců chomutovské stanice. Pan Rudolf Galbavý, přestože byl přísný, tak byl zároveň i spravedlivý a pro
své zaměstnance chtěl vždy jen to nejlepší. To
se také odrazilo na
prostředí a podmínkách, které pro své
zaměstnance vybudoval. Ti, kdo jste ho
znali, věnujte mu,
prosím, tichou vzpomínku.
Za ZV OSŽ Chomutov Alena Kyšová a členovéZVOSŽ

Nová zastávka Praha–Hlubočepy leží v oblouku (!) v km 3,485. Stav 27. března, vlak Os
19916 relace Praha–Smíchov – Beroun.
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