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Z aktuálních událostí

n V pondělí 12. září se zástupci Odborové-

ho sdružení železničářů zúčastní, jako členové
delegace Asociace samostatných odborů České republiky (ASO ČR), 131. zasedání Rady
hospodářské a sociální dohody ČR, neboli
tripartity. Na programu této schůze jsou tři body,
a to: dávky nemocenského pojištění, akční plán
pro rozvoj digitálního trhu a nejobsáhlejší téma –
návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2017,
včetně rozpočtové dokumentace, který představí ministr financí. Zástupci odborů budou nejen
s ministrem financí, ale také se zástupci dalších
ministerstev či zaměstnavatelů, diskutovat o výši jednotlivých finančních kapitol plánovaného
rozpočtu tak, aby se co nejvíce přiblížil jejich
představě, nebo aby alespoň v některých sporných bodech vznikl kompromis, který bude přijatelný pro všechny strany.

n Kontrolou plnění úkolů začalo v úterý 6. 9.

2016 v sídle OSŽ v pražských Vysočanech zasedání Představenstva OSŽ. V rámci tohoto
bodu mimo jiné předseda OSŽ Bc. Jaroslav
Pejša informoval o přípravě setkání zemí V4
(rozšířené) ve dnech 26. až 28. 9. 2016 v Olomouci. Informace ze zásadních jednání načal
předseda OSŽ přehledem událostí od srpnovézasedáníPředstavenstva OSŽ, včetně schůzky
zástupců OSŽ (a FS ČR a SOSaD) s ministrem
dopravy. Předseda OSŽ mluvil i o tzv. „bohumínské výzvě“ (obavy jsou v zásadě shodné
s obavami OSŽ; OSŽ je managementu ČD i ministerstvu dopravy adresovalo již dříve).
Vladislav Vokoun poté informoval o dokončování prací na projektu určeného ke zlepšení
situace v opravárenství a pracovních podmínek
zaměstnanců ČD, který mj. podpořila na svém
jednání i Dozorčí rada ČD.
Radek Nekola referoval o společném jednání
managementů (za účasti zástupců odborů) slovenského ZSSK Cargo a českého ČD Cargo
v Bratislavě (zájem slovenské strany byl zejména o „české řešení“ udržitelnosti jednotlivých
vozových zásilek). Radek Nekola dále hovořil
o hospodaření společnosti za prvních šest měsíců a o klesajícím podílu (pokles o 1,5 %) společnosti ČD Cargo na českém trhu (nyní je na
67.%).
Místopředseda OSŽ Miroslav Novotný podal
informaci o situaci v „nedrážních organizacích“,

zejména ve společnosti OHL ŽS Brno, kde byli
odvoláni další členové dozorčí rady, a dále o tom,
že bylo zahájeno kolektivní vyjednávání ve společnosti Skanska a o potížích, se kterými se nyní
potýká nový předseda OSŽ, který ve společnosti
Skanska nastoupil po dlouholetém předsedovi
Stanislavu Hoštovi.
Mgr. Martin Malý doplnil „kolečko informací“
zprávou, že na nedávném jednání na Konopišti
si již členové PV OSŽ SŽDC stanovili priority pro
kolektivní vyjednávání na rok 2017 v oblasti odměňování, kondičních pobytů a stravování. M.
Malý rovněž Představenstvo OSŽ informoval
o tom, že z důvodu úmrtí člena Ú OSŽ Petra
Kněžoura byl PV projednán návrh na nového
člena Ústředí, kterým by se měl stát Dušan
Richter, předseda ZO OSŽ SSZT Nymburk.

n Podnikový výbor OSŽ při ČD, a. s.,
který zasedal v Praze, v sídle OSŽ, dne 7. září,
přivítal na svém jednání postupně tři hosty. První
z nich, předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša, v úvodním vstupu zrekapituloval průběh a výsledky nejdůležitějších jednání, která vedl v letních měsících a která se týkala v první řadě záměru
ministerstva dopravy zřídit tzv. „vlakopůjčovnu“,
jejíž zavedení považuje OSŽ za nesmyslné.
Jako druhý host se dostavil ředitel odboru 10 GŘ
ČD, a. s., JUDr. Ivo Veselý, který informoval
mimo jiné o chystaných návrzích na změny v katalogu prací. Uvedl mimo jiné, že jeho cílem je
povýšit tarifní zatřídění zaměstnanců v odborných dělnických profesích v opravárenství. Hlavním hostem jednání byl předseda představenstva a generální ředitel Českých drah, a. s.,
Pavel Krtek, který mimo jiné komentoval příznivý
ekonomický výsledek ČD za 1. pololetí 2016,
zmínil se o problematice „vlakopůjčovny“, přičemž zdůraznil, že vedení ČD je proti jejímu
zavedení, a hovořil o hlavních problémech, které České dráhy v nejbližší době čekají – jde
především o koncepci osobní dopravy po skončení smlouvy s kraji, tj. po roce 2019.
Podnikový výbor po odchodu hostů z GŘ
schválil tým kolektivních vyjednavačů (v osvědčeném složení Vladislav Vokoun, Antonín
Leitgeb, Věra Nečasová a Jana Štanclová) a projednal některé organizační záležitosti. Podrobnější informace z jednání uvádíme na www.
osz.org.
–red–

DPOV Přerov slaví deset let své
existence, kulaté výročí si vedení
společnosti spolu se zaměstnanci
a veřejností připomene
v pátek 30. září 2016 v Přerově
Akciová společnost DPOV, a. s., vznikla k 1.
lednu 2007 vyčleněním dvou provozních jednotek Českých drah (DPOV Nymburk a DPOV
Přerov) a jejich sloučením do nové akciové společnosti DPOV, a. s.
„1. 7. 2004, kdy jsem k DPOV Přerov nastoupil, působil Nymburk i Přerov jako dvě
stejné, samostatné jednotky Českých drah,
které měly za úkol provádět vyšší stupně
oprav, a to jak lokomotiv, tak i motorových,
přívěsných a vložených vozů,“vzpomíná Ing.
Roman Kott, předseda představenstva DPOV,
a. s., pověřený od ledna 2015 vedením úseku
obchodního a technického. Ještě předtím, než
DPOV, a. s., vzniklo, došlo v rámci racionalizací
některých činností a přerozdělení výkonů mezi
Nymburkem a Přerovem ke krokům, které následné sloučení pouze potvrdilo.
Organizační struktura budoucího podniku byla už v roce 2006 vykrystalizovaná natolik, že
vlastní sloučení (úředně k 1. 1. 2007) neznamenalo žádný personální či jiný otřes. „Plynule
jsme ocenili veškerý majetek a vlastní převod
byl odsouhlasen Českými dráhami v rámci
projektu vzniku DPOV, a. s. Ve skutečnosti
proběhlo zapsání společnosti do obchodního rejstříku už na začátku prosince 2006, kdy

vznikla akciová společnost se vším všudy,“
dodává Roman Kott.
Před deset lety pracovalo v DPOV Přerov cca
391 zaměstnanců, dnes jich je 436. „Počet
zaměstnanců se vždycky odvíjel od výkonů,
které jsme měli zadané od Českých drah, a.
s., a od dceřiné společnosti ČD Cargo, a. s.,
případně od dalších organizací,“ říká dále
Roman Kott. „Naší snahou je ale co nejvíce
uspokojit Skupinu ČD, což se nám daří.“
A jaká je budoucnost DPOV, a. s.? ptám se.
„Lze v podstatě říct, že když se bude dařit
Skupině ČD, bude se dařit i nám. Všechno se
samozřejmě bude odvíjet od situace na Českých drahách, ale z pohledu opravárenství, si
myslím, že DPOV, a. s., hraje podstatnou roli,“
reaguje bezprostředně Roman Kott na moji otázku. „Myslím si, že za těch deset let mají zaměstnanci být právem na co hrdi, protože za
tu dobu jsme realizovali přes 1500 vyšších
oprav, tzv. vyvazovacích oprav, a nejenom
těch vyvazovacích, ale i hlavních. Postupem
času se zúčastňujeme jak velkých výběrových řízení a soutěží, které vypisují ČD, tak
i výběrových řízení na tzv. VY opravy trakcí,
které dělat umíme,“ konstatuje dále Roman
(Pokračování na straně 3)
Kott.

Prostory DPOV v Přerově ožijí v pátek 30. 9. kulturním programem.

Nádraží Loděnice se stalo v roce 1966 místem natáčení slavného českého oscarového filmu Ostře sledované vlaky podle předlohy
Bohumila Hrabala. U příležitosti uplynutí 50 let od natáčení byl v úterý 6. 9. z Prahy vypraven zvláštní parní vlak tažený parní lokomotivou
434.2186, který odvezl vzácné hosty - režiséra filmu Jiřího Menzela a další hvězdy Ostře sledovaných vlaků, jako například herce Josefa
Somra, Václava Neckáře (na snímku) či Naďu Urbánkovou. Na budově žst. Loděnice byla odhalena pamětní deska, která natáčení slavného
filmu připomíná. Více informací naleznete v rubrice Všimli jsme si na straně 2 tohoto čísla.
Snímek Michael Mareš

Na jižní Moravě jezdí vozidla stará v průměru 40 let!
Nedostatečné čerpání finančních prostředků
z Operačního programu Doprava 2 (OPD 2) na
nákup železničních vozidel pro regionální dopravu bylo tématem pondělní (29. 8. 2016) tiskové
konference v Brně (v sídle Jihomoravského kraje na Žerotínově náměstí), jíž se zúčastnili Bc.
Roman Hanák, člen Komise Rady Asociace
krajů a náměstek hejtmana Jihomoravského kraje, a Mgr. Daniel Havlík, výkonný místopředseda
Komise Rady Asociace krajů pro dopravu a náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro
oblast dopravy, silničního hospodářství a zemědělství. Oba řečníci pozvali novináře do budovy
hejtmanství, proto aby jim sdělili svůj názor na
aktuální informace, které „kolují“ v médiích a které se týkají dopravní obslužnosti, respektive dotačního titulu OPD 2.
„Máme s Českými dráhami smlouvu do
roku 2019, po roce 2019 nemáme zajištěnu
dopravní obslužnost a chceme tedy od ministerstva dopravy vědět, jak to myslí vážně
s finančními prostředky na pořízení nových
kolejových vozidel,“ řekl v úvodu Roman Ha-

nák s tím, že finanční požadavky Jihomoravského kraje na nákup nových železničních vozidel
pro regionální dopravu se v tuto chvíli pohybují
na částce cca 7,1 mld. korun. „Jsme připraveni
na čerpání finančních prostředků z OPD 2,
nicméně ministerstvo dopravy stále není
schopno vypsat tento dotační titul,“ dodal
Roman Hanák. Podle něj nechal Jihomoravský
kraj ve spolupráci s ČVUT Praha zpracovat studii, vybral právního poradce na tendry na nákup
těchto kolejových vozidel, vše ale zatím bez
odezvy z ministerstva dopravy.
„Na jižní Moravě jezdí vozidla průměrného
stáří 40 let! Jde nám hlavně o bezpečnost
a komfort cestujících,“ zdůraznil a dodal:
„Striktně odmítáme půjčovnu kolejových vozidel ze stávajícího dotačního titulu. Nevíme
o tom, že by některý z dopravců byl připraven
zajistit finanční prostředky na nákup železničních vozidel tak, aby pokryl všechny požadavky krajů na nákup nových vozidel ve výši
30 miliard korun.“ Ještě nedávno podle něj
ministerstvo dopravy přitom tvrdilo, že na nákup

nových vozidel pro regionální dopravu je v rámci
OPD 2 alokováno zhruba 20 miliard korun.
„Bohužel, dnes se dozvídáme, že je k dispozici pouze 8 miliard korun a že tyto peníze
budou určeny pouze na nadregionální dopravu, což je skutečně skandální. Naopak neustále je nám podsouvána státní vlakopůjčovna, což my vnímáme jako zcela nekorektní
a nesmyslný krok, protože regionální dopravu si chceme řešit sami (podle vládního usnesení 758/2014, poznámka autora), tedy nakupovat s přispěním evropských dotací
dopravcem, nebo objednavatelem,“ doplnil
předřečníka Daniel Havlík, náměstek hejtmana
Moravskoslezského kraje s tím, že kraje jednoznačně upřednostňují variantu nákupu nových
vozidel přes dopravce. „To proto, že jen tak
budeme mít zajištěn kompletní servis. Dopravce to vozidlo koupí a bude ho i udržovat.
Vlakopůjčovna se zřizuje jen proto, aby se
využilo možnosti dát některé vlaky soukromníkům!“ dodal.
(Pokračování na straně 2)

NA AKTUÁLNÍ TÉMA

„Vlakopůjčovny jsou z principu
nesmysl, je to rozhodně krok
špatným směrem.“
Hovoříme s Mgr. DANIELEM HAVLÍKEM (ČSSD),
výkonným místopředsedou Komise Rady Asociace krajů
pro dopravu a náměstkem hejtmana Moravskoslezského kraje
pro oblast dopravy, silničního hospodářství a zemědělství
Jak jste uvedl na pondělní (29. 8. 2016)
tiskové konferenci v Brně (která se konala
v sídle Jihomoravského kraje v Brně na Žerotínově náměstí) je systém vlakopůjčovny nesmyslný, pokřivený, a to mimo jiné i z toho
důvodu, že servis vozidel není součástí soutěžené zakázky. Jak se vy osobně, i jako zástupce Moravskoslezského kraje, díváte na
systém vlakopůjčoven, ať už státních, nebo
krajských?
Vlakopůjčovny jsou z principu nesmysl, je to
rozhodně krok špatným směrem. Pro nás je
prioritní domluvit se s dopravcem, po němž budeme chtít, aby dělal kompletní servis vozidel, od
nákupu, přes údržbu a opravy, až po vlastní
provoz. To je pro nás nejlepší způsob, protože
jedině tak máme jedním jediným subjektem zajištěn kompletní servis. Samozřejmě, pokud to
tak nepůjde, tedy pokud stanovisko ministerstva
dopravy bude neměnné a my bychom museli jít
do toho, o čem uvažuje například Jihomoravský
kraj (nákup vozidel), tak budeme muset vozidla
nakonec sami také nakupovat. Ale já osobně to
považuji zašpatný krok. Musíme si uvědomit, že
když budeme chtít jako kraj nakoupit vlaky například za tři miliardy korun, tak bude jiná situace,
pokud budeme muset ty tři miliardy vydat ze
svého – tedy z krajského rozpočtu, anebo pokud
je budeme moci nakoupit s 85% dotací. Pak
dopad do rozpočtu kraje bude v ten moment
zcela minimální.

Mimochodem, které tratě v Moravskoslezském kraji mají prodlouženou smlouvu do
roku 2024?
Těchto tratí je asi pět. Například je to trať do
Mošnova, či trať Ostrava – Opava, kde je prodloužená smlouva do roku 2024, protože na tyto
tratě byly pořízeny nové RegioPantery a CityElefanty. Prostě tam, kde se čerpaly dotace na
nákup nových vozidel, se automaticky prodlužuje smlouva. Dále to je trať Milotice nad Opavou –
Vrbno pod Pradědem, kde jezdí společnost GW
Train Regio. I v tomto případě využijeme přímého zadání a zřejmě to opět bude společnost GW
Train Regio, protože i ona chce pro tuto trať
pořídit nové soupravy. Lokálka z Milotic do Vrbna byla v roce 1997 velmi poškozena povodní,
poté ji provozovala společnost OKD a potom ji
opravila apřevzala společnost GW Train Regio,
která ji skutečně udržuje a nejen to, ona plánuje
i její prodloužení do města Vrba. Dnes je zastávka Vrbno pod Pradědem mimo město, na okraji
města, ale směrem do města pokračuje vlečka,
kterou společnost GW Train Regio chce odkoupit a vybudovat novou koncovou vlakovou zastávku přímo ve městě.

V případě, že se budete muset rozhodnout, jestli půjdete cestou veřejné soutěže,
nebo přímým zadáním, čemu dáte přednost?

Na tiskové konferenci v Brně byly České
dráhy skloňovány doslova ve všech pádech,
ptám se vás: jak jste v Moravskoslezském

Moravskoslezský kraj už vypsal tzv. prenotifikaci u všech regionálních tratí s výjimkou těch,
které mají prodlouženou smlouvu do roku 2024.
A pokud budeme jako kraj regionální dopravu
soutěžit, pak jedině jako celý balík.

kraji spokojeni s jejich službami?
České dráhy pro nás jezdí v podstatě 97
procent výkonů, vlastně všechny výkony s výjimkou tratě do Vrbna, a pak také s výjimkou tratě
Opava – Jakartovice, kde jsme původně neobjednali osobní dopravu a kde nyní jezdí soukromý dopravce pouze o víkendech a provozuje
zde turistický vláček. Obecně se službami Českých drah vládne spokojenost, i když se samozřejmě vždycky nějaké ty mouchy najdou. Každopádně nám České dráhy dělají kompletní
fullservice a obávám se, že se nenajde nikdo
jiný, kdo by ten fullservice dělal za ně.
Takže v případě Moravskoslezského kraje
je tedy velmi reálné, že by ČD byly hlavním
dopravcem v kraji i po roce 2019?
Reálné to je, stejně tak jako je reálné, že to
může být kdokoliv jiný, ale, jak říkám, neumím si
to představit.
(Pokračování na straně 2)

„Vlakopůjčovny jsou z principu
nesmysl, je to rozhodně krok
špatným směrem.“
(Pokračování ze str. 1)
Označil jste vlakopůjčovny za nesmysl
iniciovaný ministerstvem dopravy, i na tiskové konferenci v Brně jste kritizoval ministerstvo dopravy za průtahy při nákupu nových
vlaků. A nelíbí se vám ani to, jak ministerstvo
dopravy kraje informuje...
Ano, přesně tak! Téměř rok jsme mylně
informováni, celou dobu čekáme na rozhodnutí
ministerstva dopravy, konkrétně Plzeňský kraj
čeká půl roku na to, až bude mít konečně
schválenou alokaci na téměř miliardovou investici na nákup vozidel. Ale my nenakupujeme
housky nebo auta, ale vlaky, které nedostaneme hned. To trvá nějakou dobu, než se vlaky
vyrobí. A teď vám tiskový mluvčí ministerstva
dopravy řekne, proč to řešíme dnes, když nová
vozidla budeme nakupovat až v roce 2017?
Ano, ale když chceme v roce 2017 pořizovat
nové vozidlo, tak to musím řešit už dnes. Podívejme se, jak to dopadlo s Plzeňským krajem,
který tu miliardu měl v podstatě víceméně domluvenou: komise pro dopravu i Asociace krajů, ti všichni to doporučili schválit, ale na minister-

Chodí za vámi i soukromníci s nabídkou,
že budou v Moravskoslezském kraji provozovat osobní dopravu?
Soukromníci za námi samozřejmě chodí, ale
jejich představy jsou zcela odlišné od Moravskoslezského kraje. Soukromníci přicházejí, ale
mají zájem jen o konkrétní tratě, nikoliv o železniční dopravu jako celek. Víceméně chodí s tím,
že rozumí tomu, že jsou tratě lukrativnější a tratě,
řekněme, méně lukrativní, ale soukromníci mají
pochopitelně zájem jen o ty lukrativní s tím, že ty
méně lukrativní – alespoň podle představ některých nejmenovaných soukromých společností –
mají jezdit České dráhy. Když ale z celku vyzobeme lukrativní tratě, tak nám i Českým drahám
zůstanou jen ty méně lukrativní a osobní doprava se bude prodražovat jak nám, tak i Českým
drahám. Zvláště, když už dnes je vlaková doprava, kvůli tomu, že platíme za koleje, bohužel,
v podstatě třikrát dražší než doprava autobusová.
Michael Mareš

(Pokračování ze str. 1)
zového parku stlačit na 23 let.“
Ministerstvo dopravy naopak viní kraje, že si
Podle Daniela Havlíka je systém vlakopůjčovny nesmyslný, a to především z důvodu, že ser- z nákupu nových vozidel dělají předvolební kamvis není součástí soutěžené zakázky. „Takový paň. „Rozhodně toto nařčení odmítám,“ říká
soukromník si půjčí vlak a když se mu pokazí, Daniel Havlík rezolutně. „Od března letošního
tak ho vrátí vlakopůjčovně,“ poznamenal.„Sys- roku leží na ministerstvu dopravy žádost o prvtém vlakopůjčovny jsme již několikrát odmít- ní alokaci z Plzeňského kraje na pořízení noli, naposledy letos v březnu, kdy nám bylo vých vlaků za necelou jednu miliardu korun –
nabízeno pořízení vlaků přes SŽDC. Když dodnes nebyla tato žádost ministerstvem dojsme i to odmítli, tak přišlo ministerstvo do- pravy vyřízena. A já chápu proč, protože na
pravy s variantou nákupu vlaků přes CENDIS, pořízení vlaků je alokováno pouze cca 8 milicož je v podstatě to samé. Ministerstvo to ard korun. Ministerstvo dopravy nám totiž
chystá zřejmě jako nějaký zajímavý kšeftík podávalo nepravdivé informace. Celou dobu
pro někoho, i za cenu toho, že bude ohroženo jsme byli ujišťováni, že peníze na regionální
čerpání evropských dotací. Nehledě na to, že dopravu budou, ale dnes jsme v situaci, že
pokud si budeme pořizovat vlaky přes vla- chceme obnovit vozový park v regionální dokopůjčovnu z evropských dotací, tak si musí- pravě a nemáme za co. Je to bohužel tristní
Michael Mareš
me tyto vlaky půjčovat za tržní cenu!“upozor- situace,“ uzavřel.
nil Daniel Havlík dále. I on je
přístupem ministerstva dopravy zklamán. „Musím se
důrazně ohradit vůči tomu,
co zaznělo minulý týden
z ministerstva dopravy na
adresu Moravskoslezského kraje ve smyslu toho, co
jako kraj chceme, když máme téměř nejmodernější vozový park v republice! Ano,
máme, protože jsme si díky
OPD 1 v minulém období
pořídili několik vlaků, bez
nichž by bylo průměrné stáří vozidel 32 let. Díky novým soupravám RegioElektrická jednotka řady SM 488.0 byla sériově vyráběna v
Panter a CityElefant se nám
podařilo průměrný věk vo- letech 1970-71.

PŘEDSTAVUJEME

Jiří Bláha:
„Je hrozně těžké najít
dobrého nástupce.“

jinak už bych teď asi nechodil,“ postěžoval si.
„Zakopával jsem i o rovnou podlahu. To už
byla známka, že se mnou není něco v pořádku,“ popisuje Jiří Bláha své zdravotní trable.
„Nakonec mě 19. 6. operovali, řezali mi třetinu
zad, dvanáct stehů, osekali mi výrůstky, vyhodili dvě plotýnky a sešroubovali mi obratle,
kde mám teď čtyři šrouby. Od té doby jsem
o berlích, chodím střídavě do práce a na rehabilitace a už se v životě neohnu,“usmívá se
navzdory bolestem.
Příští rok hodlá s funkcí předsedy ZO skončit.
„Ve funkci zůstanu do voleb v příštím roce.
V listopadu bude sjezd OSŽ v Ostravě, takže
volby v ZO zřejmě proběhnou v březnu, maximálně v dubnu, a do té doby to tedy budu
dělat,“ dodává a také vypráví, jak těžké je najít

l CESTUJÍCÍ, kteří přijedou do Prahy

vlakem Českých drah, si od 1. 9. mohou koupit ve
stanici nebo ve vlaku ještě před příjezdem do
hlavního města síťovou jízdenku na pražskou
městskou hromadnou dopravu. Ušetří tak čas při
pořízování jízdenek po příjezdu do Prahy a navíc
uspoří až 40 Kč na jedné celodenní síťové jízdence. Jednodenní jízdenka T+R stojí 70 Kč a prodává se ve formě doplatku k vlakovým jízdenkám ČD. Doposud si cestující, který chtěl z vlaku
přesednout na hromadnou dopravu a využívat ji
po Praze po celý zbytek dne, musel zakoupit
24hodinovou jízdenku za 110 korun. Jízdenka
platí na území hlavního města v prostředcích
veřejné hromadné dopravy, jako jsou metro,
tramvaje, autobusy a další linky.

stvu dopravy to nebyli za půl roku schopni vyřídit.

Na jižní Moravě jezdí vozidla stará
v průměru 40 let!

Rozhovor s dlouholetým předsedou ZO OSŽ
v Brně Jiřím Bláhou jsem měl v plánu už dlouho,
ale když jsme si schůzku konečně nedávno
domluvili, nevěřil jsem svým očím. Vitálně vypadající čerstvý důchodce (v důchodu je od letošního března) přišel na schůzku o berlích.
První téma tedy bylo dané – zdraví.„Měl jsem
hrozné bolesti zad, deset dní jsem letos v květnu ležel v nemocnici na kapačkách, ale nepomohlo to. Musel jsem v červnu na operaci,

VŠIMLI JSME SI

dobrého nástupce. Prý už jednoho vybraného
měl, ale nakonec se to nějak zvrtlo. „Říkejme
tomu osud,“ smutně konstatuje.
Jiří Bláha dobře ví, že základní organizace
o více než 800 členech (i s důchodci) vyžaduje
někoho, kdo se jí bude věnovat víc než na „plný
úvazek“. „Mám na starosti velký obvod, směrem na Břeclav po Vranovice, na jihlavské
trati do Zastávky, směrem na Znojmo po
Moravské Bránice, tady na Přerov po Ivanovice na Hané, na Českou Třebovou to mám až
po Březovou nad Svitavou a na Tišnovce po
Tišnov,“ vypočítává, kde všude má své členy.
Z hlediska zastupovaných profesí je Jiří Bláha typickým multifunkčním, multiprofesním předsedou – zastupuje zaměstnance–členy OSŽ
v ČD, ČD Cargo, SŽDC, RCP, CPS, CIS, v dispečerském aparátu ČD Cargo v Č. Třebové
a v dispečerském aparátu v Přerově (CDP).
„Přece jenom, už mě to zmáhá. Od března
jsem v důchodu. Klidně sem ale ještě budu
chodit a toho člověka, který bude dělat předsedu, budu bez nároku na mzdu zaučovat.
Může se to ale nakonec zvrtnout a ve volbách
může vyhrát někdo jiný, než si představuji,“
dělá si starosti.„A to by byla pohroma, protože
se může stát, že ač to nebude špatný člověk,
nemusí mít kladný vztah k rekreačnímu středisku na Prudké, nebo ke Klubu železničářů,
které základní organizace OSŽ Brno provozuje a řídí.“
Letos je to prý poprvé, co má „rekreačka“ na
Prudké plno. „Mají obsazeno od května do
září, dá se říct, že na 99 % jsou vytíženi,“
vypráví Jiří Bláha dále s tím, že by ho proto
mrzelo, kdyby členové ZO OSŽ v Brně o Prudkou přišli. „Prudká je teď v pronájmu, naši
členové díky tomu jedou na Prudkou za režijní cenu, tedy za 50 % stanovené ceny. Víkendové pobyty jsou pak pro členy doslova za
hubičku. Ale musí tam být místo a to místo
tam letos bohužel není, tak je to plné. Nedovedu si ale představit, že by se to mělo prodat.
Ve smlouvě máme naštěstí klauzuli, jakousi
záchrannou brzdu, že prvně se musí středisko při prodeji nabídnout OSŽ, což je dobře.
Lidé tam jezdí rádi a hodně se to tam zlepšilo,“ uzavírá.
Michael Mareš

Na velké rotundě bude vystaveno cca deset parních lokomotiv včetně německé válečné.

NAVŠTÍVILI JSME

Cheb
Navštívili jsme Cheb a teď je řada na vás!
České dráhy totiž na konec září chystají Národní
den železnice, ten se bude konat v sobotu 24.
září v Chebu. Národní dopravce tady nabídne
nejen svým zákazníkům, ale i všem návštěvníkům Karlovarského kraje a také příznivcům železnice, technických a kulturních památek komplexní přehlídku techniky, kterou národní
dopravce momentálně disponuje, ať už v podobě historické, nebo i té nejmodernější, kterou
České dráhy používají v regionální či v dálkové
dopravě. K vidění by tak v Chebu mělo být více
než třicet exponátů kolejové techniky. Na chebském nádraží se například v chebské premiéře
představí railjet Českých drah (který přijede jako
protokolární vlak), či RegioPanter z Českých
Budějovic (také v premiéře), z Prahy pak přijede
i lokomotiva řady 380, která už na Chebsku
jezdila před lety v rámci zkušebního provozu
s nákladními vlaky.
Prezentace Českých drah bude směřovat do
tří hlavních expozic: svět historie (historická vozidla), svět změny (moderní technika) a svět
zábavy (program určený zejména pro rodiny
s dětmi), celodenní akce Národní den železnice
v Chebu bude večer zakončena osvětlenou noční show historické techniky v depu s komentářem.
„Na nádraží v Chebu bude k vidění svět
změny, tedy moderní technika, a tady v depu
zase svět historie a mnoho zábavy, nejen pro
malé železniční nadšence, jako je například
jízda drezínou, kinematovlak, dětské divadlo
či skákací hrad,“ říká přednosta PJ Cheb Ing.
Stanislav Novák s tím, že oba světy (historie a
změny) budou spojovat čtyři motorové jednotky
PESA (vždy dvě spojené), které budou po celý
den pendlovat mezi železniční stanicí a depem.
„V depu budeme mít nástupiště, odtud se
pojede k nástupišti do stanice, a opačně. Dvě
spojené soupravy PESA vyjedou vždy proti
sobě z depa a z nádraží a na tršnickém zhlaví
se vykřižují,“ přibližuje dále přednosta.
Od pátku 26. 8. 2016 je z důvodu havarijního
stavu až do odvolání uzavřena lávka pro pěší
přes kolejiště, návštěvníci Národního dne železnice tak mohou k návštěvě depa kromě vlaků

Na odstavných kolejích malé rotundy bude mj. stát Prasátko T 211.0101 (na snímku).

využít i „městských“ autobusů, které rovněž budou pendlovat mezi nádražím a depem.„V terénu pak bude vyznačena i trasa pro pěší, která
provede návštěvníky hezkou procházkou okolo nádraží pod viadukty až do depa,“ dodává
přednosta Stanislav Novák, který je jedním z organizátorů Národního dne železnice. „Já sám
toto všechno na starosti nemám, je nás samozřejmě víc, jsme tým více než dvaceti lidí,
kteří to připravují,“ říká s úsměvem.„V Chebu
se totiž po zkušenostech z minula očekává až
30 000 návštěvníků.“
A na jaké historické skvosty se mohou návštěvníci chebského Národního dne železnice
těšit?„Vše podstatné se bude odehrávat v depu v obou rotundách. Velká rotunda má 20
kolejí a na sedmnácti z nich bude vystaveno
cca deset parních lokomotiv, včetně německé válečné parní lokomotivy. Z českých parních lokomotiv nebudou chybět historické
skvosty, jako jsou Albatros, Ušatá, Kremák,
Štokr, Papoušek a dále zde budou motorové
vozy: M 131.1184, M 120.417, M 131.1130,
M 262.1043, M 240.0100, M 152.0002. V malé
rotundě pak budou k vidění dieselové lokomotivy, jako například Karkulka, Hektor, Pylštyk, a na odstavných kolejích malé rotundy
budou dále stát Kyklop, Sergej, Bardotka či
Čmelák (T 444.030, T 444.162, T 466.0007,
T 435.0145, T 458.1190, T 478.3101, T 478.4066,
T 478.1010, T 499.0001, T 669.0001, T 679.1600,
T 211.0101),“ přibližuje přednosta PJ Cheb Stanislav Novák. „Na výstavu by měla dorazit
i legenda – Stříbrný šíp,“ doplňuje Stanislav
Novák s tím, že Chebem bude během oslav
pochopitelně projíždět i vlak SC Pendolino. „To
tady ale vystaveno nebude, protože všechny
nyní jezdí na pravidelných vlacích,“konstatuje dále. „Ale musím říct, že to byl od Českých
drah velmi dobrý marketingový tah, že sem
byla nasazena elektrická jednotka pendolino,
protože je stále víceméně plná. Lidé rychle
zjistili, že jsou pendolinem za dvě a půl hodiny v Praze. Pendolino tady prostě nemá konkurenci, navíc do Plzně se jezdí bez místenky
a bez příplatku, protože je to náhrada za rychlík. Takže to přitáhlo další lidi,“ dodává.
Také starosta Chebu Petr Navrátil je rád, že
se letos Národní den železnice koná v Chebu:
„Jsme, jako město Cheb, velmi pyšní, že
jsme účastníky této největší akce v republice,“ poznamenal. „Cheb je největším železničním uzlem v Karlovarském kraji, není sice nejkrásnějším, ale třeba i to se časem
zlepší,“ dodal s tím, že po dobu konání Národního dne železnice budou i ve městě probíhat
komentované prohlídky. Kromě cca 30 vystavených vozidel bude pro návštěvníky přichystán i nákladní vlak s jednou parní a jednou dieselovou lokomotivou (do Lipové u Chebu),
zvláštní historické a parní vlaky pak vyjedou do
pěti směrů (do Lubů u Chebu, Plesné, Mariánských Lázní, Karlových Varů a do Aše).
Michael Mareš

FS má převzít upadající
italskou regionální
železnici

prospěch fohoto plánu FS.
Bc. Kateřina Vokounová, systémový specialista, České dráhy, a. s., Generální ředitelství
Přeloženo z International Railway Journal,
25. 8. 2016.

Společnost FS má čas do 10. září na to, aby
informovala italský Úřad na ochranu hospodářské soutěže a trhu o převzetí regionální
železnice. Jakmile FS získá souhlas, je povinna
převzít zodpovědnost za dluh FSE ve výši 200
milionů eur a předložit do 31. prosince průmyslový plán obnovy.
FSE je veřejná obchodní společnost a představuje druhou největší železnici hned po FS,
která je také ve vlastnictví státu. Provozuje 474
km dlouhou železniční síť a také autobusy v Apulii, které obsluhují Bari, Taranto a Lecce. V lednu byl jmenován komisařem společnosti FSE Dr.
Andrea Viero,aby se pokusil vyřešit její finanční
problémy, zatímco Delrio jí poskytl 70 milionů
eur na základě Zákona o celonárodní stabilitě,
aby se vyhnuly bankrotu, a auditorská společnost Deloitte byla přizvána k auditování účetnictví společnosti.
V květnu projevil výkonný ředitel FS Renato Mazzoncini zájem o převzetí FSE jako součást strategie ohledně převzetí dalších nezávislých drah v Itálii. FS věří, že národní
železniční síť ve vlastnictví státu by mohla těžit
ze sjednocené technologie, přístupu k rozvinutějšímu investičnímu financování a zlepšit strategické plánování. Otřesná nehoda v Apulii
z července jen posiluje argumenty hovořící ve

Čínský vývojový
program pro čínsko–
evropskou železnici

l V ÚTERÝ 6. 9. 2016 po poledni vyjel

z Prahy hlavního nádraží zvláštní parní vlak tažený „Čtyřkolákem“, parní lokomotivou 434.2186,
který do stanice Loděnice vezl vážené hosty –
režiséra filmu Jiřího Menzela a dalších hvězdy
Ostře sledovaných vlaků, například herce Josefa Somra (na snímku), alias výpravčího Hubičku.
Ti všichni pak před budovou železniční stanice
v Loděnici, kde se film v roce 1966 natáčel, zavzpomínali na natáčení slavného českého oscarového snímku. „Jsem strašně sentimentální
člověk, takže mě to dojímá,“ přiznal herec
Josef Somr s tím, že vzpomínka na to, co se na
nádraží dělo před padesáti lety,„je přece jenom
pořád živá“. Natáčení Ostře sledovaných vlaků
herce Josefa Somra nepoznamenalo, protože
vlakem jezdil odjakživa a jako dítě chtěl být železničářem – strojvedoucím. Kladný vztah k železnici si vybudoval v mládí, když denně dojížděl
vlakem do kyjovského gymnázia. „A také jsem
měl k železnici blízko proto, že můj otec byl
železničářem. Shodou okolností i výpravčím,
stejně jako já ve filmu. Sloužil na jižní Moravě,
hlavně ve stanici Vlkoš, ale také ve Slavkově
a v dalších stanicích na jižní Moravě,“ dodal.
Josef Somr se přiznal, že měl kvůli natáčení
Ostře sledovaných vlaků mrzení v rodině.„Tatínek byl filmem velice pobouřený, film se mu
vůbec nelíbil. To, co se děje v Ostře sledovaných vlacích podle námětu Bohumila Hrabala, nebylo podle mého tatíčka vůbec myslitelné, aby se stalo. Pobouřilo ho to a málem se
na mě kvůli tomu dlouho zlobil,“ připomněl.

Den Dráhy Kateřina
V návaznosti na Národní den železnice, který
se 24. září koná v Chebu, se uskuteční 2. Den
Dráhy Kateřina. Jeho dějištěm bude drážka o rozchodu 600 mm, jejíž výchozí stanice se nachází
blízko vstupu do národní přírodní rezervace Soos
nedaleko Františkových Lázní. Pořadatelé
z obecně prospěšné společnosti Muzejní úzkorozchodná dráha Kateřina připravují bohatý
program, který vhodně doplní dění na „velké“
železnici. Ostatně historické vlaky pojedou v rámci
Národního dne železnice i po trati Tršnice – Luby
u Chebu, na kterou síť úzkokolejek v okolí Skalné v minulosti navazovala.
Kromě osobních vlaků, které budou jezdit
v pravidelném intervalu na asi dva kilometry dlouhém úseku Soos – Kateřina, budou mít návštěvníci možnost svézt sei po úsecích, kde se běžně
nejezdí, a to po trati z Kateřiny na jámu Suchá
a po romantickém lesním úseku z Kateřiny do
Vonšova, kde se nachází jeden ze zpracovatelských provozů firmy LB Minerals,která je majitelem drážky. K vidění bude mj. i dieselelektrická
lokomotiva s měnitelným rozchodem, dvě drezíny a kolejové šlapadlo, zajímavý bude posun
nákladních vozíků po šikmé rampě ve stanici
Soos, nebo možnost prohlídky budovaného muzea těžby jílů a úzkorozchodné techniky. Bližší
informace na www.draha–katerina.cz.
–r–

ZE SVĚTA

Čína připravuje vývojový program pro čínsko–evropskou železnici, který by měl zvýšit
výkon železnice. V březnu 2011 vyjel první nákladní vlak mezi Čínou a Evropou. Kontejnerové
vlaky spojují 16 čínských měst jako Chiny–qing,
Čeng–du a Wuhan s 12 evropskými městy, jako
např. Duisburg, Hamburg a Madrid. Ve vlacích
jsou přepravovány domácí spotřebiče, stroje,
autodílny, potraviny, výrobky pro počítače a oblečení.
Z CRI, 28. 7. 2016, zpracoval –sh–

Himalájská železnice
není jen sen
Jízda vlakem na úpatí himalájských velikánů
není dle čínských expertů jen snem. Na
svých19.000 km vysokorychlostních železnic
získala Čína dostatek zkušeností, které umožní
postavit železniční trať mezi Tibetem a jižní částí
asijského kontinentu. Himálajská železniční trať
má začínat v Tibetu ve městě Xigaze, pokračovat přes přechod Gyirong a dosáhnout až Nepá-

lu. Trať má být postavena pro rychlost 100 km/h.
Čína v roce 2006 postavila 1100 km dlouhou
trať, která spojuje Tibet se zbytkem Číny. V roce
2014 následovalo další 250 km dlouhé spojení
mezi Lhasou a Xig–aze. Další trať mezi Xig–aze
a Gyirong je plánována pro roky 2016 až 2020.
Nepálská vláda předpokládá, že trať bude prodloužena do hlavního města Nepálu Kathmandu. Přestože přechod Gyirong leží ve výšce 2800
m n. m., vlastní průsmyk se nachází ve výšce
1800 m n. m., což je dle expertů vhodné pro
výstavbu železnice.
Z CRI Online, 8. 8. 2016, zpracoval –sh–

Německá nákladní
přeprava roste
Nákladní přeprava za rok 2015 vykázala v
Německumírný nárůst. To jsou údaje ze Spolkového úřadu pro nákladní dopravu (BAG). V silniční nákladní dopravě stouply výkony vozidel,
které platí mýto, ve srovnání s rokem 2014 o 6,1%
na 29,7 mld. km. Dopravci především profitovali
z nízkých cen pohonných hmot. Naopak rostly
náklady osobní. Množství přepraveného zboží
po silnici vzrostlo o 1,3 %. Dopravní výkonnost
vzrostla o 1,6 % na 290,6 mld. tunokilometrů.
Železniční nákladní doprava, která v roce 2015
byla ovlivněna stávkami, přesto nakonec vykázala pozitivní bilanci. Množství přepraveného
zboží vzrostlo o 0,6 % na 367,3 mil. tun, dopravní
výkonnost o 3,6 % na 116,6 mld. tunokilometrů.
Z Transportweb, 2. 8. 2016, zpracoval –sh–

Psali jsme před 25 lety
Obzor č. 35 – 3. 9.1991
„Vážné výhrady ke studii restrukturalizace
ČSD“ je otvírací článek z jednání Ústředí OSŽ
ze dne 27. 8. 1991, jehož nejdůležitější část
probíhala za účasti ministra dopravy Jiřího Nezvala. Na programu totiž byl dokument, připravený pro jednání vlády ČSFR – studie restrukturalizace ČSD. Dokument počítalmj. se zavedením
ekonomického řízení založeného na odděleném
účtování a financování železniční infrastruktury
a obchodně–podnikatelské činnosti, dále se
smluvním zajištěním vztahu státu a ČSD, s vyčleněním státní správy, ozbrojené ochrany železnic a železničního zdravotnictví z ČSD, s privatizací pomocných a obslužných činností
a s vytvářením podmínek pro valorizaci mezd
zrychlenímprocesu „zeštíhlování“ ČSD. Ústředí
OSŽ mělo řadu připomínek zvláště k části studie
týkající se zaměstnanosti, mzdové a sociální
politiky. S ministrem bylo dohodnuto, že mu OSŽ
urychleně poskytne své připomínky písemně.
V rubrice „Co se děje v ústředí“ můžeme zaznamenat mimo jiné návrh oblastního ředitelství
ČSD Praha na sloučení služeb 14 (sdělovací
a zabezpečovací technika) a 24 (elektro). OSŽ
k tomuto návrhu vyjádřilo negativní stanovisko.
Dále se dočítáme o tom, že po řadě obtížných
jednání ohledně směrného nárůstu mezd bylo
dohodnuto, že ÚŘ ČSD uvolní finance na směrný nárůst mezd za II. čtvrtletí o 8 %.

Obzor č. 36 – 10. 9. 1991
V článku „Odbory a politika“ si můžeme
přečíst další názor na často diskutované téma:
zapojení odborů do politiky. Autor, předseda ZV
OSŽ z Břeclavi, v článku píše mimo jiné: „My,
odboráři, chceme být nezávislí, ale bojím se,
abychom se nepřipravili ze samé úzkosti
o šance a možnosti, které máme. Podívejme
se třeba na rakouské železničáře. S výhodou
využívají stranickou příslušnost k socialistům a nečiní si z toho žádné skrupule, ba
naopak podporují stranu, která jim garantuje
sociální výhody.“ Autor článku navíc navrhuje,
aby se OSŽ nebálo navrhovat své zástupce do
zákonodárných orgánů.

Na první straně tohoto čísla Obzor otiskuje
devět požadavků, s nimiž se Federální rada sekce služby 11 obrátila na ministra dopravy. Žádá
mimo jiné řešit postavení ČSD na dopravním
trhu, stanovení státní dopravní politiky, novelizaci zákona o drahách a o ČSD, stanovení programu restrukturalizace a sociálního programu ČSD.
O odhodlání prosadit své požadavky za každou
cenu svědčí tato poznámka v prohlášení:„Krajní opatření, kterých použijeme v případě jen
jediného nesplněného bodu tohoto dopisu, si
dovolíme vyhlásit bez jakéhokoliv předběžného upozornění.“
Na straně 3 pod titulkem „Železničáři na
severu Čech zatím čekají marně“ najdeme
návrh nového začlenění železničářů do kategorií
1 (těžká fyzická práce v exteriéru) a 2 (středně
těžká fyzická práce v exteriéru) včetně podrobného členění profesí ČSD podle jednotlivých
služeb. Návrh vznikl na základě požadavků na
řešení kritických pracovních podmínek železničářů Severočeského kraje a Sokolovska. Materiál, který připravila nově ustavená Regionální
meziodvětvová skupina OSŽ, byl zaslán hlavnímu hygienikovi ČSFR a byla očekávána další
jednání v této věci.
Obzor přináší také zajímavý rozhovor s předsedou ZV OSŽ v žst. Bohumín, který v něm
prezentuje své – na odboráře netradiční názory:
„Dnes požaduje každý jen výhody. Málokdo
si už ale uvědomuje, že dráha nejenže nevydělává, ale že má obrovské dluhy, které nemá
za současné situace šanci splatit,“ uvádí v něm
mimo jiné a zdůrazňuje, že se lidé musí především naučit pracovat. „Je třeba se zbavit nemakačenků – vedení se nesmí bát potrestat
a třeba i propustit takové pracovníky, kteří se
jen ohánějí zákonem, jen aby nemuseli dělat.
Odbory takové lidi nesmějí chránit,“ uvádí
předseda ZV.
V roce 1991 stále žila myšlenka na založení
zdravotní pojišťovny ČSD (zvlášť pro Česko
a zvlášť pro Slovensko). Přestože o jejím založení ještě nebylo rozhodnuto, v článku „Výzva
k důchodcům“ vedoucí oddělení pro zavedení
nemocenského a zdravotního pojištění ČSD již
vysvětluje důchodcům, jak se budou moci k této
pojišťovně přihlásit.
Zdeňka Sládková

PRÁVNÍ PORADNA

Problematika presumpce
neviny z pohledu
trestněprávního
a pracovněprávního (2/2)
V první části uveřejněné v Obzoru č. 17 byla
charakterizována problematika presumpce neviny teoreticky z pohledu trestněprávního a pracovněprávního. Tato druhá část se zabývá podrobněji presumpcí neviny z pohledu zákoníku
práce.
Zákoník práce specifikuje několik druhů povinnosti zaměstnance nahradit škodu způsobenou zaměstnavateli:1. obecná povinnost nahradit škodu, 2. nesplnění povinnosti k odvrácení
škody, 3. schodek na svěřených hodnotách,
které je zaměstnanec povinen vyúčtovat,4. ztráta svěřených věcí.
ad 1) Obecná povinnost nahradit škodu
Zaměstnanec je povinen zaměstnavateli nahradit škodu, kterou mu způsobil zaviněným
porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Nutnými předpoklady vzniku obecné povinnosti zaměstnance
nahradit škodu jsou:
porušení právní povinnosti na straně zaměstnance, vznik škody ocenitelné v penězích na
straně zaměstnavatele, příčinná souvislost mezi
porušením povinností zaměstnancem a vznikem
škody, zavinění na straně zaměstnance (úmysl
nebo nedbalost).
Zaměstnavatel, který chce po zaměstnanci
uplatnit náhradu škody, musí prokázat současnou existenci všech čtyř předpokladů – presumpce neviny.
Výše požadované náhrady škody způsobené
z nedbalosti nesmí přesáhnout u jednotlivého
zaměstnance částku rovnající se 4,5násobku
jeho hrubého průměrného měsíčního výdělku
před porušením povinnosti. Toto omezení neplatí, byla-li škoda způsobena úmyslně, v opilosti
nebo po zneužití jiných návykových látek.
ad 2) Nesplnění povinnosti k odvrácení
škody
Povinnost nahradit škodu může zaměstnanci
vzniknout i tehdy, pokud ji sám přímo nezpůsobí.
Zaměstnavatel může na zaměstnanci, který nezakročil proti hrozící škodě ani na ni neupozornil,
ačkoliv by tím jejímu vzniku bylo zabráněno,
požadovat, aby přispěl k úhradě vzniklé škody
v rozsahu přiměřeném okolnostem případu, není-li možno ji uhradit jinak. Při této povinnosti
nahradit škodu musí zaměstnavatel prokázat
výše uvedené skutečnosti zaměstnanci – presumpce neviny.
Zaměstnavatel může požadovat, aby se zaměstnanec podílel na náhradě škody, která byla
zaměstnavateli způsobena, a to v rozsahu přiměřeném okolnostem případu, pokud ji není
možné nahradit jinak. Výše náhrady škody však
nesmí přesáhnout částku rovnající se3násobku
průměrného měsíčního výdělku zaměstnance.
ad 3) Schodek na svěřených hodnotách,
které je zaměstnanec povinen vyúčtovat
Předpokladem vzniku tohoto schodku je uzavření písemné dohody o odpovědnosti. ZP stanoví, že dohoda o odpovědnosti musí mít písemnou podobu a lze ji uzavřít jen pro takové hodnoty,
které jsou předmětem obratu nebo oběhu (např.
hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu apod.).
Zaměstnanec musí mít možnost s nimi osobně
disponovat po celou dobu, po kterou mu byly

svěřeny. Je na zaměstnanci, aby prokázal, že
schodek při vyúčtování nezavinil. Zaměstnanec
se zprostí povinnosti nahradit škodu zcela nebo
zčásti, jestliže prokáže, že schodek vznikl zcela
nebo zčásti bez jeho zavinění, zejména, že mu
bylo zanedbáním povinnosti zaměstnavatele znemožněno se svěřenými hodnotami nakládat. Při
této povinnosti nahradit škodu důkazní břemeno
nese zaměstnanec – presumpce viny.
Zaměstnanec, který je povinen nahradit škodu vzniklou schodkem na svěřených hodnotách
je povinen jej nahradit v plné výši.
Společná povinnost nahradit škodu
vzniklou schodkem na svěřených
hodnotách, které jsou zaměstnanci povinni
vyúčtovat
Při společné povinnosti zaměstnanců nahradit škodu platí většinou obdobné podmínky jako
u dohody o odpovědnosti. Jestliže zaměstnanec (jehož pracovní poměr skončil; vykonává
jinou práci; byl převeden na jinou práci/jiné pracoviště; byl přeložen nebo je zařazen na pracoviště, kde pracují zaměstnanci společně zavázaní k vyúčtování svěřených hodnot) nepožádá
zároveň o provedení inventarizace, je povinen
nahradit případný schodek zjištěný nejbližší inventarizací. Při této povinnosti k náhradě schodku nesou důkazní břemeno zaměstnanci – presumpce viny.
Vzniklá škoda musí být společně zavázanými zaměstnanci uhrazena zaměstnavateli v plné výši. Podíl náhrady nesmí u jednotlivých
zaměstnanců přesáhnout 1násobek jejich hrubého průměrného výdělku před vznikem škody,
s výjimkouvedoucíhoa jehozástupce (2násobek). Neuhradí-li se celá škoda, zbytek uhradí
vedoucí a jeho zástupce podle poměru svých
dosažených hrubých výdělků.
ad 4) Ztráta svěřených věcí
Povinnost zaměstnance nahradit škodu způsobenou ztrátou svěřených věcí (např. nástrojů,
ochranných pracovních prostředků a jiných podobných věcí) je založena na stejných principech jako povinnost zaměstnance nahradit škodu vzniklou schodkem na svěřených hodnotách.
Při určení výše škody se vychází z obecné ceny
věci v době jejíztráty. Jediná možnost, jak se
povinnosti nahradit škodu vyhnout (kromě základní – dávat na svěřené věci pozor a snažit se
je neztrácet) je prokázat svou nevinu. Dohoda
o odpovědnosti za svěřené věci musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná. Při této povinnosti
nahradit škodu zaměstnancem nese důkazní
břemeno zaměstnanec – presumpce viny.
Zaměstnanec, který je povinen nahradit škodu vzniklou ztrátou svěřených věcí je povinen ji
nahradit v plné výši.
Vzniku škody, kterou by byl zaměstnanec
povinen nahradit svému zaměstnavateli, lze předejít zodpovědným přístupem k plnění pracovních úkolů a svěřeným věcem jen do určité míry.
Další možností je, nechat se pojistit na škodu
způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání.
Mikuláš Hubicsák,
manager pro kolektivní vyjednávání
JUDr. Petr Večeř,
vedoucí ESO OSŽ – ústředí

DPOV Přerov slaví deset let své existence, kulaté
výročí si vedení společnosti spolu se zaměstnanci
a veřejností připomene v pátek 30. září 2016 v Přerově
(Pokračování ze str. 1)
sonálně, tak i plošně a výkonově, prostě ka„A jako dceřiná společnost stoprocentně pacitně. Přerov se v současné době etabluje
vlastněná ČD se snažíme mít minimálně 80 %, na opravy elektrických lokomotivních jednoale spíše více, výkonů pro Skupinu České tek, Nymburk po útlumu dieselové trakce
dráhy. V současné době je to lehce přes de- zejména na opravy a modernizace osobních
vadesát procent výkonů z Českých drah, ne- vozů,“ doplňuje.
bo lépe řečeno ze Skupiny Českých drah,
Dodejme, že v pátek 30. září 2016 odpoledne
protože je v ní i ČD Cargo, a některé zakázky je široká veřejnost zvána do Přerova na oslavy
děláme např. i pro Výzkumný ústav železnič- 10 let trvání DPOV, hlavní program oslav začne
ní,“ přibližuje dále Roman Kott s tím, že nárůs- v 15 hodin, součástí bude i expozice historictem těchto výkonů se tak společnost „snaží kých lokomotiv (E499.085, T466.0007, 749.250,
upřednostňovat skupinu ČD“.
T466.2103) včetně znovuzprovozněného StříSpolečnost DPOV Přerov má celkem tři srov- brného šípu.A bude možno se svést i legendárnatelná pracoviště.„Ano, před deseti lety jsme sice vznikli sloučením dvou provozních jednotek
Českých drah (DPOV Nymburk
a DPOV Přerov), ale v rámci
DPOV máme tři srovnatelná pracoviště: Nymburk, Přerov a Veselí nad Moravou. Každá ta jednotka má svá specifika a každá
ta jednotka má své výkony,“říká
Roman Kott dále: „Samozřejmě,
Veselí je sice nejmenší, jak co se
týká počtu zaměstnanců i metrů
čtverečních výrobních ploch, ale
tím, že tam v současné době investujeme do výstavby hal (k
90metrové se v současnosti přistavuje další 120metrová hala),kde
bychom chtěli dělat jednotky PEIng. Roman Kott, předseda představenstva DPOV, a. s.
SA, tak i Veselí narůstá jak per-

INFORMACE

Potvrzení o studiu dětí pro účely
jízdních výhod
Upozorňujeme všechny držitele zaměstnaneckých jízdních výhod, kteří uplatňují nárok na
jízdní výhody pro děti starší 16 let, na povinnost
odevzdat v termínu do 31. 10. 2016 potvrzení
o studiu pro školní rok 2016/2017. Zaměstnanci dokládají potvrzení na personální útvar příslušných organizačních složek dle své evidence jízdních výhod. Důchodci a pozůstalí
dokládají (osobně, doporučenou poštou nebo
v elektronické podobě naskenované e–mailem)
potvrzení na Evidenční centra jízdních výhod
pro důchodce a pozůstalé. Na potvrzení o studiu dětí u důchodců a pozůstalých je nezbytné
uvést jméno a příjmení oprávněné osoby + datum narození.
Pokud nebude potvrzení o studiu doloženo

v uvedeném termínu, nárok na jízdní výhody
bude dítěti automaticky v příslušném informačním systému odebrán a aplikace železniční průkazka na In Kartě zablokována do 31. 8. 2017.
V případě použití této In Karty bude její držitel
považován za cestujícího bez platného jízdního
dokladu!
Podrobnější informace jsou 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.

ním osobním motorovým vozem M 131.1
„Hurvínkem“.
„Je to sice trošku netradiční den i hodina,
ale chtěli jsme pozvat současné i bývalé zaměstnance,“ vysvětluje Roman Kott, proč v pátek a proč odpoledne s tím, že úderem 15. hodiny začne hlavní kulturní program. V rámci tohoto
kulturního programu vystoupí skupiny Inflagranti,
Jelen a No Name. Celá akce se koná pod záštitou primátora města Přerova Mgr. Vladimíra
Puchalského. Bude to poprvé, co bude moci širší
veřejnost navštívit prostory přerovského pracoviště DPOV.
„Berte to tak, že jsme nikdy nedělali žádné
takovéto větší akce. Tak jsme si řekli, že těch
deset let je určité časové období, které je
dobré nějakým způsobem zhodnotit a třeba
i upozornit obyvatele města a okolí, že zde
zaměstnáváme lidi a že tak tomuto regionu
něco přinášíme,“řekl dále Roman Kott a dodal,
že je plánovaná i historická jízda Stříbrného šípu
mezi Olomoucí a Přerovem pro pozvané hosty
(Stříbrný šíp bude následně v DPOV vystaven
jako exponát). „Ale pozor, bude ještě další
historická jízda z Olomouce do Přerova a
zpět, kdy bude z Olomouce vypraven parní
vlak s devíti rybáky, taženými olomouckou
Rosničkou (464.202), který přijede do Přerova tak, aby se lidé z Olomouce a okolí mohli
svézt na kulturní program do DPOV a zase
kolem půl deváté večer ten vlak odjede zpět,“
uzavírá.
Michael Mareš

Třídenní seminář
„Práce na PC
pro začátečníky“
Ve dnech 1. – 3. listopadu 2016 se koná
třídenní seminář pro členy a funkcionáře OSŽ
věnovaný práci na PC pro začátečníky. Seminář bude probíhat v sídle OSŽ – ústředí
(Dům Bohemika, Praha 9), pro mimopražské účastníky zajištěno ubytování zdarma.
Účastnický poplatek činí Kč 500,–.
Potvrzení o úhradě poplatku vystaví organizátor školení. Každý účastník obdrží zároveň potvrzení o účasti na semináři (možno
využít § 203 odst. 2 písm. c) ZP v platném
znění. Refundace ze strany OSŽ–Ú se neposkytuje.
Více informací na tel. 972 241 907 nebo
helena.romanova@osz.org
PhDr. Helena Romanova,
vedoucí oddělení kanceláře předsedy

NÁZORY

Sonda do úrovně cestování s ČD, a. s.
Tak jako v minulých letech, využili jsme i letos
prázdninové nabídky Českých drah, a. s., a pořídili si „jízdenky na léto“. Myslím, že necelých
patnáct set korun za čtrnáctidenní lístek, včetně
doplatku do první třídy, je celkem slušná cena.
Záleží ovšem na tom, kolik toho najezdíte, aby to
stálo za to. Je možná dost čtenářů, především
z řad nádražáků, kteří si nyní klepou významně
na čelo. Inu připouštím, že člověk musí být
dostatečně vstřícně naladěný, aby vydržel ony
dva týdny den co den ve vlaku. Nicméně díky
internetu je dnes velice snadné sehnat si ze dne
na den ubytování kdekoli v republice a vlaku pak
operativně využít k přesunům z místa na místo.
Odpadnou vám starosti, co s autem, kde zaparkovat, kde nejlépe natankovat, aby ho někdo
nevykradl, neukradl. O neustálých zácpách na
silnicích ani nemluvě.
Za čtrnáct dní jsme využili všech druhů vlaků
Českých drah, počínaje osobními „Orchestriony“, přes rychlíky, expresy až po „railjet“. Byla tak
příležitost všímat si a ohodnotit pořádek ve vlacích i na nádražích, jakož i vystupování a jednání provozních pracovníků ČD a SŽDC.
Je příjemné konstatovat, že úroveň kultury
cestování ve vlacích Českých drah je opravdu
slušná. Po celých 5079 km (přesně!) jsem se
nesetkal s nepořádkem, a pokud ho snad někde
trochu bylo, je nutno to připsat především na vrub
některých cestujících. Soupravy byly vždy čisté,
na umývárnách a WC voda a nikde nechyběl
toaletní papír. Je znát, že národní dopravce
v uplynulých letech mohutně zainvestoval do
nových (či repasovaných) vozů a nakoupil nové
soupravy a elektrické jednotky.Vysoký komfort
cestování nabízejí dnes mezi Prahou a Brnem
například nízkopodlažní elektrické jednotky řady
660, „InterPanteři“. České dráhy mají nyní 14
kusů těchto nejmodernějších rychlíkových jednotek (10 pětivozových a 4 třívozové), určených

Vysoký komfort cestování mezi Prahou
a Brnem nabízí moderní nízkopodlažní elektrické jednotky řady 660 „InterPanter“. Jednotka 660 108–2 jako R 865 „Rudolf Těsnohlídek“ míří dne 29. 8. z Prahy do Brna.

Třísystémová lokomotiva řady 380 „Emil Zátopek“ v čele EC 125 „Radhošť“ se vydává na
cestu z Prahy hl. nádraží do Žiliny. Fotografovali jsme na Novém spojení v Praze dne 29. 8.
pro meziregionální a dálkovou dopravu. Disponují komfortním, klimatizovaným interiérem,
bezbariérovými toaletami a moderním audiovizuálním systémem včetně WIFI. Má to však
jeden háček. A totiž ten, že poté se člověku
nechce přesednout do „obyčejného“ rychlíku či
osobáku.
I navzdory četným výlukám na tratích jsme na
cestách nezaznamenali žádná podstatná zpož-

dění vlaků. Pouze 3. 8. jsme strávili čekáním
dlouhé 2,5 hodiny na nádraží ve Žďáru nad
Sázavou, neboť R 982 „Vysočina“ toho dne nejel, když údajně kvůli neschopnosti stroje zůstal
na trati někde u Říkonína.
Celkově jsme ale byli se službami Českých
drah spokojeni. I proto plánujeme, že napřesrok
si koupíme „jízdenky na léto“ opět. Tož, palec
nahoru, vážení. Děkujeme.
A. K. Kýzl

Bezplatný převod tratě
- a co s ní bude dál?
SŽDC nabízí k bezplatnému převodu trať
Mladotice –Trojany – Kralovice u Rakovníka na
obce, ležící v katastru tratě, nebo na Plzeňský
kraj. SŽDC oslovilo obce i Plzeňský kraj - proč
ne také Středočeský? I jeho se to týká, alespoň
ideově a s přesahem. Dle mého názoru by trať
měla opravit SŽDC, neboť její předchůdce,
bývalá Traťová distance, v roce 1997 zavedla
nepřetržitou výluku v dotčeném úseku a nikdy ji
nedokončila s výsledkem zprovoznění tratě. Obce i kraj patrně nedispodnují finančními prostředky (prý 200 milionů) na opravu zničené
tratě jiným vlastníkem.
Není to celé pouze zastírací manévr, jak trať
s konečnou platností zrušit? Přitom by trať jako
celek mohla sloužit po rekonstrukci jako smysluplný meziregionální železniční celek spojující

krajské město Plzeň s význačným městem Středočeského kraje Rakovníkem.
Pakliže budou vlastnit svršek tratě obce
a spodek SŽDC, včetně mostu u Mladotic, nedovedu si představit fungování tratě. Čím víc
vlastníků, tím větší nepřehlednost, o tom by
mohl vyprávět každý majitel nemovitosti, a nemusí to být zrovna obec. Navíc nabízet trať
k prodeji těsně před krajskými volbami je také
podivné.
V poslední době se objevuje mezi mladými
lidmi názor, že individuální doprava (auto) je
„out“, proto se také zvyšuje přeprava po železnici. Možná se to někomu nelíbí, protože auta je
třeba prodávat a udělat na nich závislé další
generace. Do toho propagace železnice v regionech jaksi nezapadá, že?! Martin Kubík

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

Nejstarší motorák v republice
slavil dvě výročí

3. září 2016 uplynulo 145 let, kdy do Benešova přijel první vlak.

145 let železnice v Benešově
Podblanický vědeckotechnický klub železniční Benešov a Státní okresní archiv (SOA) v Benešově vás srdečně zvou na autorskou výstavu
Františka Kavky s názvem „145 let železnice
v Benešově“, která se koná ve dnech 31. 8. až
27. 10. 2016 (pozor, otevřeno pouze v pracovní
dny!) v budově Státního okresního archivu v Benešově (ulice Pod Lihovarem 2145). František
Kavka je jedním z dvorních vystavovatelů SOA
v Benešově.
„S Františkem (Kavkou) jsme našli společnou řeč a máme společný názor na to, jak
by měla taková výstava vypadat,“ prozradil
ředitel archivu Mgr. Michal Sejk. „Teď je to
dvanáctá výstava se železniční tématikou
a v podstatě na všech dvanácti výstavách
František Kavka nějak spolupracoval, nebo
je připravoval,“ dodal. Na výstavě (otevřeno
v pondělí 8 – 17 h, v úterý 8.30 – 15.30 h, ve
středu 8 – 17 h, ve čtvrtek a v pátek od 8.30 do
15.30 h, vstup zdarma) je k vidění přes třicet
panelů s fotografiemi a dokumenty, použity zde
jsou až na několik málo výjimek zejména artefakty ze sbírky železniční dokumentace Františka Kavky.

Kromě zmíněné výstavy proběhnou počátkem října i dvě tematické přednášky. „Zatím
nebudu prozrazovat témata, ani termíny, protože to je ještě v jednání, ale přednášky budou po páté hodině večer a kdokoliv na ně
přijde, bude mít možnost si výstavu rovněž
prohlédnout,“řekl dále Michal Sejk a dodal, že
obě přednášky se budou týkat železnice a na
obou bude přednášet František Kavka.
3. září 2016 uplynulo 145 let, kdy do Benešova přijel první vlak a kdy byl zahájen všeobecný
provoz na železnici z Vídně do Čerčan, zmínil
mimo jiné na vernisáži autor výstavy František
Kavka a zároveň připomenul že odbočná větev
Dráhy Císaře Františka Josefa začínala v Gmündu a původně měla vést přes zámek Konopiště.
„Když se tady objevily první zprávy o tom, že
tady bude budována železnice, tak benešovští radní nelenili, půjčili si ve spořitelně dva
tisíce na to, aby mohli finančně tu trasu zmanipulovat a přiblížit ji tak k Benešovu. I tyto
archivní materiály (z roku 1867) jsou zde k vidění,“prozradil František Kavka. Osobnost Františka Ferdinanda přibližuje i expozice v čekárně
železniční stanice.
Michael Mareš

České dráhy ve spolupráci s Klubem přátel zvláštních vlaků mezi Šumperkem a Libinou
kolejového autobusu vypravily v sobotu 3. září byly tak připomenutím obou výročí tohoto tech2016 dva páry historických vlaků mezi Šumper- nického unikátu.
kem a Libinou. Důvodem k vypravení těchto
Další možnost prohlédnout si tento motorázvláštních vlaků byla oslava 85 let od vyrobení ček má veřejnost při setkání motorových vozů
nejstaršího provozuschopného motorového vo- v Lužné u Rakovníka (10. – 11. 9. 2016) či na
zu v ČR, zvaného „Věžák“. Tento „kolejový Národním dni železnice v Chebu (24. 9. 2016).
autobus“ – což je dobové označení pro malé
Vít Mareš
motorové vozy, vyrobila kopřivnická
Tatrovka v závěru roku 1931 a u ČSD
dostal označení M 120.417. Po ukončení pravidelného provozu v 50. letech
pak ještě sloužil jako sklad na vlečce
cukrovaru v Českém Brodě. Nakonec
se však unikátní motoráček, s typickou
věží pro strojvedoucího umístěnou na
střeše, stal sbírkovým předmětem Národního technického muzea v Praze.
Náročnou rekonstrukci započal v 80.
letech tým fandů v depu Šumperk.
Oprava byla zdárně dokončena v roce
1991. „Slavíme tak i další výročí, 25
let muzejního provozu tohoto motoráčku, které prožil v péči nadšenců
z šumperského depa,“ vyzdvihnul další důležité jubileum Martin Šibal z KluNa snímku je Věžák zachycen mezi stanicemi
bu přátel kolejového autobusu. Jízdy Nový Malín a Hrabišín.

Po vlečkové koleji Karlovarských
minerálních vod Mattoni

Návštěvní den na D 8
Ředitelství silnic a dálnic, ve spolupráci busová přeprava k exitu 52 Bílinka, kde bylo
s Ústeckým krajem a sdružením firem, podílejí- odstavné parkoviště, a k tunelu u Radejčína.
Prohlédnout si dokončovaný poslední úsek
cích se na dostavbě posledního úseku dálnice
D 8, uspořádalo v sobotu 3. 9. „Den otevřených dálnice D 8 přišly stovky návštěvníků. Doufejme,
dveří na D 8“. Naposledy jsme rozestavěnou že se v prosinci letošního roku rozjedou po tomto
dálnici navštívili v dubnu 2013 (27. 4.), kdy se pro úseku konečně první vozidla a ulehčí se tak
veřejnost konala podobná akce. Tehdy se na ní obyvatelům okolních obcí.
Jen tak pro zajímavost, první plány na zhotopodílely i České dráhy, a. s., vypravením několika zvláštních vlaků z Lovosic do Teplic, které vení dálnice mezi Prahou a Drážďany pocházejí
toho dne nahradily zde domácí Reginovy (viz již z roku 1938, jen pár týdnů po podepsání
Obzor č. 18/2013). Bohužel záhy poté (7. 6. neblahé Mnichovské dohody.
A proč píšeme o této dálnici v nádražáckých
2013) došlo u obce Litochovice nad Labem k mohutnému sesuvu svahu, kdy cca 500 tisíc m3 novinách? Zprovoznění D 8 je totiž předpoklazavalilo nejen kus již postavené dálnice, ale dem toho, že se (snad) konečně začne s oprapoškodilo rovněž část železniční tratě č. 097. vou poškozené trati č. 097.
A. K. Kýzl
V rámci „Dne otevřených dveří“ byly letos zpřístupněny veřejnosti cca 2 km
dálnice ve směru od Lovosic (od exitu 52
Bílinka). Z opačné strany si pak mohli
zájemci projít 620 m dlouhým pravým
tubusem tunelu Radejčín.
Den otevřených dveří na D 8 připravil
pro návštěvníky bohatý doprovodný program. Mimo množství atrakcí pro děti
bylo možno si prohlédnout ukázku silniční a stavební techniky a ukázku činnosti
IZS. Na simulátoru nárazu si mohli zájemci vyzkoušet čelní náraz při rychlosti
30 km/h, se speciálními brýlemi zjistit své
reakce po „alkoholovém opojení“, či vyPohled od jižního konce tunelu Radejčín k severzkoušet si své znalosti pravidel silničního
provozu vyplněním zkušebního testu. ním portálům tunelu Prackovice. Mezi oběma tunely
Z Lovosic byla zajištěna bezplatná auto- překonává dálnice po mostě údolí Uhelné strouhy.

drážních vozidel! Přimlouval bych se za to,
aby Správa železniční dopravní cesty nechala
zřídit ve spolupráci se Středočeským krajem
na mostě přídavnou lávku pro chodce a cyklisty, jako je to u železničního mostu v Praze
nebo v Mokropsích. V Mokropsích původně

Měchenický most z parníku Vltava. Parník byl vyroben v roce 1940 loděnicí v Praze-Libni.
Loděnice byla po roce 1989 zlikvidována, jako téměř celá nákladní vodní doprava, která se
stala pouze marginální součástí dopravy v Česku. Snímek ze 7. srpna odpoledne.
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Životní překážky jsou to, co vidíš, když
ztratíš ze zřetele svou cílovou čáru.
Vince Lombardi

Výběrové řízení
Odborové sdružení železničářů – ústředí
vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pozice

svazového inspektora bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci pro oblast
Středočeského, Pardubického
a Královéhradeckého kraje.
Požadavky:
– minimálně středoškolské vzdělání s maturitou,
– čistý trestní rejstřík,
– dobré komunikativní schopnosti a solidní vystupování,
– samostatnost a dobré organizační schopnosti,
– schopnost orientace v pracovněprávních předpisech,
– uživatelská znalost práce na PC (MS Office),
– ochota k častému cestování,
– zájem o další vzdělávání.
Výhodou:
– zkušenosti z práce v odborech.
– zkušenosti v oblasti BOZP,
– praxe v oblasti železniční dopravy,
– bydliště v oblasti působnosti.
Předpokládaný nástup: 1. 11. 2016
Výběrové řízení proběhne jako dvoukolové.
První kolo se uskuteční bez účasti přihlášených,
na základě posouzení písemných materiálů přihlášených. Uchazeči, kteří postoupí do druhého
kola výběrového řízení, budou pozváni k osobnímu pohovoru. Vyhlašovatel výběrového řízení si
vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů.
Písemné přihlášky doplněné strukturovaným
životopisem, ověřenými kopiemi dokladů o vzdělání a výpisem z trestního rejstříku je nutno zaslat nejpozději do 30. září 2016 na adresu:
Odborové sdružení železničářů
Oddělení BOZP
JUDr. Petr Kožmín
Na Břehu 579/3
190 00 Praha 9
Bližší informace možno rovněž získat na tel.
972 241 904, 724 243 141.

Pozvánka
Parní vlak v čele s parní lokomotivou řady 354.195 krátce po zastavení v areálu Kyselky
– Mattoni.
V sobotu 3. září byly vypraveny tři páry vlaků
po vlečkové koleji Karlovarských minerálních
vod Mattoni. V čele trojice čtyřnápravových vozů Bam a vozu Z byla „Všudybylka“, nesoucí
označení 354.195 (nově 990.011–9).
Vlaky byly vypraveny u příležitosti zábavného dne pro celou rodinu s názvem Mattoni,
rodinný den. V areálu Kyselky Mattoni byla pro
návštěvníky připravena celá řada atrakcí, jako

PŘEDPLATNÉ
OBZORU
vyřídíte na telefonu
9722 41909,
mob. 728 827 195
e-mail:
petra.sojkova@osz.org

Po Měchenickém mostě jezdí mezi vlaky cyklisté!
Při plavbě parníkem z Prahy na Slapy jsem
si při podplouvání impozantního železničního
mostu z roku 1897 mezi Skochovicemi a Měchenicemi všiml, jak po mostě bez zábran
projíždějí cyklisté, aniž sesednou z kola. Železniční most je přitom určen pouze pro jízdu

Moudrost
pro tento den

také lávka připevněná na mostě nebyla, nyní
je součástí cyklostezky kolem Berounky do
Prahy. Jistě by se při rekonstrukci Posázavského pacifiku za 750 milionů korun ještě
nějaká částka našla.
Jízdy cyklistů na měchenickém mostě
mohou někoho stát život, zvláště nyní, kdy byl
výpravčí v Měchenicích zrušen, stejně tak byl
zrušen i signalista na odbočce Skochovice
(bývalé stavědlo bylo 5. 8. z bezpečnostních
důvodů zazděno, nyní v něm je stanoviště
nouzové obsluhy) a není již nikdo, kdo by měl
přehled, co se na mostě děje! Ano, zase se
ušetřilo, na platy obyčejných lidí nejsou peníze
a nahrazuje je drahá elektronika, která je navíc energeticky a údržbově náročná. Nejpikantnější na rekonstrukci tratě pacifiku (trat 210) je,
že se nezvýšila traťová rychlost, nebyla zřízena ani nová zastávka Davle přírodní park,
nebyla obnovena výhybna Luka pod Medníkem, která měla zvýšit propustnost tratě.
Se zájmem jsem si v Obzoru přečetl rozhovor s končícím výpravčím a legendou tratě
210, mým bývalým kolegou panem Skořepou.
Za mechanickými návěstidly na trať 210 jezdili
železniční turisté z celé Evropy (objednávali si
i zvláštní vlaky s parními fotovlaky), ale že by
si šli fotit zastávky a stanice ze skla a betonu,
na to zapomeňme. Jedna éra této tratě definitivně skončila.
Martin Kubík

bojovníci sumo, bike-trialová exhibice či bungee
dráha. Vystaveny zde byly historické automobily a motocykly. Za zvýhodněné vstupné v ceně
dvaceti korun bylo možno navštívit Mattoni muzeum. Pamatováno bylo na občerstvení jak v již
zmíněném areálu, tak i ve Vojkovicích. Mnoho
zúčastněných se díky této příležitosti zašlo podívat, jak probíhají restaurátorské práce na
budovách bývalých lázní Kyselka. Nedávno
odvysílala ČT první díl výpravného seriálu Já,
Mattoni. Právě se sochou Jindřicha Mattoniho
si lidé mohli porovnat filmovou podobu této
významné osoby.
J. Rajnyš

Spolek Železnice Česká Sibiř Střezimíř vás
srdečně zve na křest a první jízdy unikátní
replikou historické pákové drezíny (na snímku).
Akce se uskuteční v areálu železniční stanice
Střezimíř v sobotu 24. září 2016 ve 13 h. Přijďte
si otestovat svoji fyzickou zdatnost a podpořit
tak záměry a cíle spolku ŽeČeS.
–mmč–

SPORT

Tenisté obhájili prvenství
Za bezmračné oblohy a ve velkém vedru se
ve dnech 26. a 27. srpna na dvorcích LTC Děčín
konalo tradiční trojutkání tenisových družstev
železničářů Belgie, Německa a České republiky, oficiálně nazývané Regionální mistrovství
USIC. Z dosavadních 28 ročníků se český tým
zúčastnil po osmnácté a po patnácté zvítězil a
obhájil tím prvenství z předloňského turnaje v Německu. Pod vedením tajemníka OSŽ Antonína
Leitgeba se o vítězství zasloužili hráči Jiří Hipský,
Miloš Válek, Miloslav Špaček, Roman Sedláček,
Tomáš Konečný a Karel Poul s trenérem (a případným náhradníkem) Zdeňkem Průšou.

Jestliže utkání s Belgií mělo jednoznačný průběh a skončilo bez ztráty setu 9:0, klání s Německem bylo napínavé do posledního supertiebreaku, který naši vyhráli poměrem 10:5
a rozhodli tak o výhře v celém utkání nejtěsnějším poměrem 5:4. Ve zbývajícím utkání porazilo
Německo Belgii 8:1.
Všichni naši hráči zaslouží plné absolutorium
za bojovné výkony. O hladký průběh akce se
postarali pořadatelé pod vedením Miroslava
Kaprálka za vydatné pomoci Josefa Kotašky,
Stanislava Noska a Jany Hlavacké.
–jk–

Hrálo se v příjemném prostředí s kulisou Děčínského zámku. Na snímku je náš dlouholetý
reprezentant Miloš Válek.
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