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Z aktuálních událostí
n Zhodnocení průběhu sportovních her se- noví zaměstnanci SŽDC platit. Pokud ale platí
niorů, které proběhly ve dnech 29. – 31. srpna
v Rajeckých Teplicích, bylo jedním z hlavních
bodů jednáníRepublikové rady seniorů (RRS)
OSŽ v Praze 19. září. O jejich průběhu se
diskutovalo za účasti vedoucího mezinárodního
oddělení OSŽ Ing. Ondřeje Šmehlíka. Řada
účastníků hodnotila tyto první hry velmi dobře,
stejně jako areál hotelu Skalka, proto by měly hry
v příštím roce na stejném místě pokračovat. Přivítán byl také návrh, aby na příští hry bylo přizváno jedno družstvo seniorů, členů OZŽ ze Slovenska. Ing. Šmehlík poté seznámil členy rady
s návrhy na zahraniční rekreační pobyty v příštím roce, konkrétními lokalitami a termíny, které
jsou určeny pro seniory. Místopředseda RRS
Karel Hybš informoval o tom, co vedlo letos ke
zrušení týdenních pobytů pro seniory na Skalce
(podrobnější článek na webových stránkách seniorů). Podle vyjádření několika členů rady, kteří
se zájemci hovořili, byl malý zájem i z toho důvodu, že řada seniorů nechce mít pobyt organizovaný s výlety a zájezdy. Karel Hybš, který program pobytů připravil, odmítl, že by byl někdo
nucen k účasti na těchto výletech.
Kurt Mužík informoval o jednání Ústředí OSŽ,
které se konalo 18. září a které schválilo dokumenty k VII. sjezdu OSŽ a složení pracovních
komisí (v každé komisi je zástupce seniorů).
Jeho zprávu doplnil další z hostů jednání, místopředseda OSŽ Mgr. Martin Malý. Vrátil se i k jednání odborových centrál, které se sešly, aby se
sjednotily názory k otázce jízdních výhod (přijaté
závěry a společné stanovisko jsou zveřejněny
na webu OSŽ). Hovořil také o dohodách se
zaměstnavatelem, které se týkají užívání prostor
pro odborové organizace a podmínkách, kdy
nebude vyžadována jejich úhrada.

n Členové Podnikového výboru OSŽ
SŽDC na svém jednání v Praze 27. září schválili
tým kolektivních vyjednavačů. Původní sestavu
(jako v loňském roce) doplňují ještě tři poradci,
kteří se vyjednávání zúčastní podle potřeby.
Zaměstnavatel už předložil na jednání odborových centrál 26. 9. za účasti generálního ředitele
SŽDC návrh PKS pro rok 2018.
Po kontrole plnění úkolů předseda PV Jaroslav Pejša informoval členy o jednání ve věci
režijních jízdenek a uvedl, že na mimořádném
jednání Ústředí OSŽ 5. září byl vysloven souhlas s návrhem dohody obsažené v Memorandu (viz Obzor č. 18). Podle Jaroslava Pejši je ale
problematická jiná výše ceny, kterou by měli

zákon č. 77 o transformaci Českých drah, pak
by si měli být všichni zaměstnanci rovni. „Pokud by se podařilo do 10. listopadu, kdy se
koná sjezd OSŽ, uzavřít přijatelnou dohodu
o jízdních výhodách, byla by to jistě pozitivní zpráva pro všechny delegáty,“dodal Jaroslav Pejša, který pak ještě seznámil členy PV
s dopisem, který bude adresován delegátům
sjezdu a v němž klade otázky, na které by měli
delegáti sjezdu odpovědět. Objasnil i důvody,
které vedly k návrhu na změnu loga OSŽ. Informaci o jednání komise pro Stanovy OSŽ podal
tajemník PV Petr Štěpánek. Předseda OSŽ
varoval před snahou navrhovat dodatečně změny ve Stanovách, případně jiných dokumentech na sjezdu, protože měl každý možnost
uplatnit své návrhy prostřednictvím pracovních
komisí sjezdu. Zároveň Jaroslav Pejša striktně
odmítl návrh, který se také objevil, aby byla
omezena volební práva členů–důchodců.
V další části jednání se předseda PV Mgr.
Martin Malý věnoval obsahu návrhu PKS SŽDC
2018 předloženému zaměstnavatelem, a to zejména některým zajímavým novinkám v oblasti
konstrukce příplatků a odměn. Následovala diskuse, která týkala zejména tématu výše mzdového nárůstu, který by vyjednavači OSŽ měli
požadovat. Zde byla všeobecná shoda, že je
pro zaměstnance SŽDC nutné požadovat nárůst v obdobné procentní výši, jako je v současné době přiznáván zaměstnancům v jiných státem kontrolovaných odvětvích. O tom budou
kolektivní vyjednavači OSŽ společně jednat se
zástupci ostatních odborových centrál působících u SŽDC při sestavování společného protinávrhu odborových centrál před zahájením vyjednávání se zaměstnavatelem v Berouně 16.
října. Informace o vyhodnocení plnění PKS
SŽDC zaměstnavatelem za první pololetí roku
2017 a stanoviska PV k zaslaným dokumentům uzavřela jednání podnikového výboru. PV
také potvrdil termíny dalších jednání do konce
roku, která se budou konat v Praze 26. října, 23.
listopadu a 14. prosince 2017.

n Tzv. malá tripartita bude v týdnu od 9.
října jednat o jízdních výhodách. Potvrdil to
ministr dopravy Dan Ťok. Připomeňme, že Ústředí OSŽ schválilo Memorandum o udržení sociálního smíru na železnici v souvislosti s řešením problematiky jízdních výhod na další období
po roce 2017 a toto Memorandum zaslalo ministru dopravy Danu Ťokovi.
-red-

PŘESTĚHOVALI JSME SE!
V prvním patře nové provozní
budovy na hlavním nádraží
v Praze už nás nenajdete

Během uzávěrky tohoto čísla pokračovalo
stěhování redakce do nových prostor. Najdete
nás v prvním patře nové provozní budovy na
hlavním nádraží v Praze, u mostů přes Seifertovu ulici. Touto jedinou větou pod otevírací
fotografií na první straně čísla 16 s datem vydání 22. 4. 2003 jsme před více než 14 lety světu
a svým čtenářům oznamovali, že jsme se přestěhovali ze starého neútulného objektu (původních šaten) v ulici Seifertova do nových
prostor – v podstatě přes dvůr do prvního patra
nové provozní budovy na hlavním nádraží. Přesun znamenal výrazný posun, namísto kanceláře s okny do rušné a prašné Seifertovy ulice
jsme měli okna s parádním výhledem do kolejiště hlavního nádraží. Tou dobou se budovalo
nové přemostění Seifertovy ulice, bouraly se
staré objekty podél nádraží včetně oblíbené
restaurace Ve zdi, chystalo se Nové spojení.
Myslím, že mohu za všechny s klidem říct, že
jsme si novou redakci oblíbili a chodili do ní rádi,
a možná jsme si mysleli, že to potrvá věčně.
Jenže od loňského podzimu bylo jasné, že to

věčně nepotrvá. Z důvodu akutního nedostatku
průvodčích a plánovaného nárůstu železniční
dopravy v Pražské integrované dopravě nám
bylo stále častěji připomínáno, že redakční prostory, kde jsme mimo jiné pořádali redakční
rady či setkání dopisovatelů, budeme muset
opustit. Železniční stanici Praha–Hostivař, jako
náhradní prostory pro redakci, jsme na jaře
letošního roku ještě odmítli, pak přišla nabídka
na Nákladové nádraží Žižkov, ale než jsme se
stačili rozkoukat, padlo na konci června definitivní rozhodnutí: stěhovat se budete do nově
zrekonstruovaného přízemí Domu Bohemika
v pražských Vysočanech.
Hlavní stěhování redakce proběhlo ve čtvrtek 21. 9., v pondělí 25. 9. v 9.10 h jsme starou
dobrou redakci definitivně opustili – ač stále
není jasné, co tam místo redakce bude, zda
MTZ či šatny pro průvodčí.
Od teď nás najdete v přízemí sídla OSŽ,
v Domě Bohemika, v pražských Vysočanech
na adrese Na Břehu 579/3, korespondenční
adresa zůstává nezměněna.
–mmč–

Obzor nyní vzniká v přízemí domu Bohemika v pražských Vysočanech. Jak je možná
patrné ze snímku, uzávěrka tohoto čísla ještě probíhala v provizorních podmínkách.

Navzdory deštivému počasí byl na bohumínském Národním dni železnice zájem (nejen) o parní mašinky neutuchající. Na snímku
Miroslava Čáslavského je záběr točny, kde probíhala přehlídka lokomotiv.

Ani dešťové kapky nezkazily
náladu příznivcům železnice
„Jé, Kredenc! A přípojný vůz! A tady je
parní mašina! A Pendolino!“ takové a podobné výkřiky z řad dětských cestujících se ozývaly
při cestě vlakempřijíždějícímdo Bohumína v sobotu 23. září. Tam se toho dne konal Národní den
železnice. Ale nejen děti byly natěšené, i dospělí
byli doslova uchváceni přehlídkou lokomotiv –
parních, motorových, dieselových i elektrických,
které byly na bohumínském nádraží toho dne
vystaveny. Přestože počasí této akci moc nepřálo (celý den pršelo), návštěvníky, kterých bylo
neustále plné nádraží, to vůbec neodradilo, neboť železničáři si v Bohumíně dali opravdu záležet, aby ukázali to nejlepší z historie, současnosti i budoucnosti české železnice. A opravdu bylo
co ukazovat!
Slavnost zahájil předseda představenstva
Českých drah Pavel Krtek, který ve svém krátkém projevu poděkoval organizátorům slavnosti
za jejich nasazení a divákům pak za jejich účast,
navzdory nepřízni počasí. Slova se dále ujal
první náměstek ministra dopravy Milan Feranec:
„Železnice má nejen úžasnou minulost, ale
určitě i budoucnost,“ zmínil před diváky v
prostoru před točnou, na níž dýmaly zatopené

parní lokomotivy. Jeho slova doplnil starosta
města Bohumín Petr Vícha, který připomněl dobu před 170 lety, kdy se do Bohumína dostala
železnice: „Tehdejší radní si nepřáli, aby Bohumínem procházela železnice a tak byla dráha postavena na bažinách v místech, kde
dnes stojí Nový Bohumín. Dráha přinesla
městu nebývalý rozvoj, bez ní by byl Bohumín nejspíš poněkud zapomenutým městem.“
Po dalších krátkých projevech a slavnostním
přípitku se ujal slova osvědčený moderátor a znalec železnice Václav Žmolík, který slovem doprovodil přehlídku lokomotiv na bohumínské točně.
Mezi skvosty, které se na točně představily, byly
například parní lokomotivy 475.179 „Šlechtična“,
310.23 „Hrboun“, či 423.009 „Velký Bejček“. Na
přilehlých kolejích pak mohli návštěvníci obdivovat vycíděné historické lokomotivy - elektrické
a motorové, mimo jiné například „Bobinu“
E 499.004, či lokomotivu T 499.0002.
Některé z těchto lokomotiv se podílely i na
jízdě zvláštních vlaků s historickými vozy, které
jezdily mezi Bohumínem a Ostravou, ale zajížděly i na vlečky AWT do Doubravy a Zárubku.
(Pokračování na straně 2)

Předplatné
Obzoru 2018
Koncem října začneme
rozesílat zálohové faktury
na předplatné Obzoru na rok
2018. Pokud požadujete
změnu v počtu odebíraných
výtisků nebo pokud máte např.
změnu v adrese, sdělte nám
to, prosím, co nejdříve na
adresu marie.bartova@osz.org
Upozorňujeme, že po
přestěhování nemá naše
redakce dosud zavedenu
pevnou telefonní linku.
Používejte, prosím, čísla
mobilních telefonů
uvedená v tiráži.
Redakce Obzoru

NA AKTUÁLNÍ TÉMA

„Bez podpory OSŽ
bych do toho nešel.“
Hovoříme s VÁCLAVEM ŠRAMKEM,
zaměstnancem ČD, předsedou ZO OSŽ Jeseník a kandidátem
za KSČM v podzimních parlamentních volbách v Olomouckém kraji
Jste na šestém místě kandidátky KSČM
v Olomouckém kraji, s čím, respektive s jakými představami do toho jdete? Připomenu,
že na jednání Ústředí OSŽ (18. 9.), kde jste se
byl představit, jste prostřednictvím členů
Ústředí OSŽ oslovil i odboráře – členy OSŽ
a požádal je o pomoc. Například tím, aby vás
voliči KSČM v Olomouckém kraji zakroužkovali a posunuli tak do Parlamentu, proč?
Protože volitelní jsou dva, maximálně první tři.
Abych se dostal do parlamentu, potřebuji preferenční hlasy. Ale není to nic nekalého, komunisté
v kraji vědí, že kandiduji jak za odbory, tak i za
železničáře. Angažuji se, kde se dá – díky spolupráci s odbory a OSŽ jsem se stal členem dopravní komise v Jeseníku a také Komise pro
dopravu Rady Olomouckého kraje, kde se rovněž snažím hájit zájmy železnice.
Co nabídnete, když se do parlamentu dostanete? Co od vás mohou voliči v Olomouckém kraji očekávat?
Hlavně úzkou spolupráci s odbory, zejména
s OSŽ. Jsem zvyklý klást nepříjemné otázky
a získávat důležité informace a předávat je dál,
jak po stranické, tak i po odborářské linii. Prostě
budu dělat to, co dělám dosud v dopravních
komisích v Jeseníku a v Olomouckém kraji.
Zjednodušeně řečeno: otravuji, kladu připomínky, dávám návrhy. Musím ale přiznat, že nebýt
podpory odborů, nebyl bych tam, kde jsem. V
loňských krajských volbách jsem se sice členem krajského zastupitelstva nestal, ale poskočil jsem jako neznámý kandidát ze čtyřicátého místa o dvacet míst, určitě i díky preferenčním
hlasům železničních odborářů.

Na tento úspěch chcete tedy navázat i v parlamentních volbách?
Určitě, ale na druhou stranu to neberu jako
svůj osobní úspěch, ale jako úspěch OSŽ a železničářů. Bez podpory OSŽ bych do toho nešel.
Takhle vím, že OSŽ za mnou stojí – konkrétně
Jaroslav Pejša, Vladislav Vokoun i Martin Malý,
tak do toho jdu. Pokud se do parlamentu dostanu, tak budu asi jediný, kdo bude mít zkušenosti
z provozu, a možná i z odborové činnosti.A kdo
bude umět naslouchat problémům řadových zaměstnanců a důchodců a kdo bude ochoten řešit jejich životní situaci. V Jeseníku znám pomalu
každého osobně, vidíme si do talíře a ty vztahy
jsou víceméně dost osobní. Takže vím, jak život
funguje. Nejsem papaláš odtržený od reality,
sedící někde v křesle, který před volbami vyjde
mezi lidi a dělá ze sebe lidového člověka. Já
lidový člověk jsem.
Díky školením pořádaným OSŽ, jmenovitě
bych poděkoval pánům Večeřovi a Kožmínovi,
jsem mohl pomoci vyřešit mnohé pracovní spory
jak našich členů, tak i jejich rodinných příslušníků
ve firmách, jako jsou například Priessnitzovy
lázně. Dokonce jedna místní autoopravna skončila v insolvenci pro neplacení mezd, ale dělníci
dostali aspoň část peněz díky spolupráci s úřadem práce a inspektorátem práce, které jsem
vyzval k činnosti. Když už jsme u těch negativ,
mám i jedno pozitivum – v Polsku lze sehnat
máslo v akci za 38 Kč (smích), tak to je asi jedna
z mála výhod života v pohraničí.
Profesí jste vedoucí posunu Českých drah,
s výkonem práce na pracovišti v Jeseníku.
Jak dlouho pracujete na dráze?

Od roku 1994, na dráhu jsem nastoupil hned
po škole. Neměl jsem na výběr, táta dělal v Jeseníku přednostu (úsměv); byl nejmladším a skoro
nejdéle sloužícím přednostou na dráze. Členem
OSŽ jsem od začátku, hned poté (1996) si mě
stáhli do závodního výboru jako kulturního referenta. Dva roky nato už jsem byl předsedou
odborů, takže cca 19 let dělám předsedu ZO
OSŽ v Jeseníku.
Kolik má vaše ZO OSŽ členů?
Zhruba 30 aktivních a 30 důchodců, takže
jsme a zůstáváme spíše menší základní
organizací, i když byl tlak na sloučení. Ale u nás
v horách je to těžké, máme spoustu dojíždějících
členů, takžepřipravit například Den železničářů
je doslova nadlidský výkon. V horách je obtížné
se odkudkoliv kamkoliv dostat. Jádro členské
základny tvoří především zaměstnanci ČD
a SŽDC z Jeseníku a Písečné
(Pokračování na straně 2)

„Bez podpory OSŽ
bych do toho nešel.“
(Pokračování ze str. 1)
Kdybyste měl, jako předseda ZO, zmínit
největší problémy lidí na Jesenicku, které
byste uvedl?
To je klasika, jako všude jinde: nízké mzdy.
„Ajznboňák“ tady mnohdy živí celou rodinu, protože pro lidi tady slušná práce za odpovídající
mzdu není. Problémem je i dopravní obslužnost
a návaznost spojů, o to bojuji v dopravní komisi,
i u krajského koordinátora integrovaného systému. Navíc kraj plánuje soutěž o 2 miliony vlakokilometrů, tedy zhruba na jednu třetinu krajské
objednávky. Takže jsem se do toho vložil a požádal jsem, aby součástí výběrového řízení byly
i mzdy zaměstnanců, abychom se nedostali do
situace, jaká nastala například u řidičů autobusů
v Ústeckém kraji. Prostě, ať zaměstnanci mají
slušné zázemí a stejné podmínky (životní, mzdové), i když přejdou pod jiného dopravce.

ZO OSŽ Jeseník má dobré kontakty se
sousedními polskými odboráři, kteří mají zájem na udržení železniční dopravy v této oblasti, mimo jiné i na zlepšení situace na peážní trati z Mikulovic přes polské Glucholazy do
Jindřichova ve Slezsku. Podařilo se díky této
spolupráci již něco zlepšit?
Opolské vojvodství požádalo o příspěvek
z fondů EU na obnovení původní zastávky, která
leží takřka v centru Glucholaz. Nová zastávka
měla být v provozu od letošního roku, ale patrně
nebude. Je to další z mnoha slibů, jakých na
adresu peážní trati zazněly snad desítky, nicméně i v Polsku žijí lidé, kteří usilují o kvalitní spojení
české a polské železnice. Jejich motivací je rychlá a levná dostupnost českých hor pro 40 milionů
Poláků, kteří obývají polskou rovinu od pohraničního pohoří až po baltské pláže.
Michael Mareš

Ani dešťové kapky nezkazily
náladu příznivcům železnice
(Dokončení ze str. 1)
V areálu haly Technicko–hygienické údržby
(THÚ) mohli návštěvníci spatřit modernizovanou
soupravu pendolina a to nejen zvnitřku, ale i z prohlídkového kanálu, kde se mohli zblízka seznámit například s podvozkem této soupravy. U východu z haly THÚ měla svoji expozici i společnost
ČD Cargo, která zde představila moderní lokomotivu 383.003–1 Siemens Vectron, jakož i víceúčelový vůz Habbillns, v němž byly informační
tabule o společnosti. Pro děti, které byly i v dešti
opravdu neúnavné, byly v areálu bohumínského
nádraží přichystány četné atrakce, od divadla
přes Kinematovlak až třeba po vláček Hráček.

Zapomenuto nebylo ani na Českou poštu, která
hrála v historii železnice důležitou úlohu. Fotografové mohli v podvečerních hodinách využít
exkluzivní světelné show, při níž byly železniční
skvosty představeny v barevných světelných tónech. Organizátorům patří velký dík za skvěle
připravenou přehlídku minulosti, současnosti i budoucnosti železnice, před provozními pracovníky, kteří ten den řídili dopravu na bohumínském
nádraží, je pak třeba smeknout klobouk za bravuru, s níž složitou situaci zvládli. České dráhy
pak zájem o železnici zavazuje k tomu, aby nadále udržovaly a zvyšovaly úroveň cestování
na české železnici.
Miroslav Čáslavský

Uskutečnil se 2. sjezd DUO
19. září se na statku Bernard v Královském delegáti sjezdu jednomyslně rozhodli o jejím dalPoříčí u Sokolova uskutečnil 2. sjezd Demokra- ším pokračování.
tické Unie Odborářů. Shodou okolností se tak
Staronovým předsedou DUO byl zvolen Zdestalo na den přesně pět let od data konání 1. něk Fojtík (ČD Cargo, a. s.), novou místopředsjezdu, který se konal ve stejných prostorách.
sedkyní se stala Monika Baronová (SŽDC, s..o.).
V rámci zprávy o činnosti v období od 1. sjezRobert Koutný
du uvedl předseda DUO
Zdeněk Fojtík, že tato odborová centrála, která ve
svých řadách sdružuje zejména zaměstnance železnice, se za hodnocené
období stala respektovaným partnerem jednotlivých zaměstnavatelů. Došlo k dalšímu nárůstu
členské základny, byly založeny další základní organizace a firemní sekce.
Jeden z bodů programu jednání byl také věnován spolupráci s OSŽ. JaJedním z pozvaných hostů sjezdu byl také ředitel personálního
ko oboustranně výhodná
byla hodnocena smlouva odboru GŘ ČD JUDr. Ivo Veselý (vpravo). Na snímku vlevo je
o vzájemné spolupráci; předseda DUO Zdeněk Fojtík.

VŠIMLI JSME SI

l SOUČASNÁ výpravní

Pohled na rekonstruovaná nástupiště 2 – 4. V pozadí areál DPOV Přerov s věží někdejší
vodárny.

NAVŠTÍVILI JSME

Přerov
Železniční stanice Přerov je od samého svého vzniku v roce 1841 velice důležitým železničním uzlem. Prochází jí nejen „hlavní trať“ z Vídně
do Krakova (legendární „Ferdinandka“), ale odbočuje z ní i trať ve směru na Olomouc a dále do
Prahy (zprovozněna v roce 1845) a snad nejzatíženější jednokolejná trať na síti SŽDC ve směru
do Brna. Ta byla zprovozněna v roce 1869 a až
na částečné úpravy (například elektrizace v roce
1996) funguje v původní podobě dodnes, i když
už dlouho se hovoří o potřebě ji zdvojkolejnit.
V dobách své největší slávy fungovalo v Přerově
lokomotivní a vozové depo, později DKV Přerov,
nyní se v místech depa rozkládá společnost
DPOV (Dílny pro opravu vozidel), která je součástí Českých drah. Železniční stanice Přerov
byla až do konce minulého století významnou
seřaďovací stanicí, rozřazování vlaků probíhalo
na pravém a levém přednádraží již od roku 1893.
V současné době je spádoviště v levém přednádraží (PEL – přezdívané Pelikán) zrušeno, část
kolejí je vytrhána. Vlaky se nadále, i když ve
zmenšené míře, rozřazují na pravém přednádraží (PEP – „Pepík“), nedaleko něhož byla v nedávné době postavena budova CDP, z níž se
dálkově řídí provoz na tratích mezi Brnem a Břeclaví, Břeclaví a Ostravou a také ve směru z Přerova do Olomouce a dále do České Třebové
včetně celého přerovského uzlu.
V roce 2014 byla ukončena pět let trvající
přestavba celého uzlu, během níž bylo rekonstruováno více než 24 km kolejí a 100 výhybek. Opravena byla rovněž nástupiště, k nimž k dosavadnímu podchodu přibyl podchod nový, díky němuž
je možné dostat se nejen k nástupištím, ale až do
areálu již vzpomenutých dílen DPOV. Rekonstruovány byly také mosty a propustky, trakční
vedení, jakož i zabezpečovací a sdělovací zařízení. Samotná výpravní budova byla opravena
již dříve – v roce 2000, přičemž byla uvedena do

podoby z roku 1893, kdy byla zdárně rekonstruována architektem Hardwigem Fischerem. Místnosti přístupné z prvního nástupiště však při
posledních úpravách opraveny nebyly a dnes
dělají přerovskému nádraží trochu ostudu. Jde
především o prostory bufetu a bývalé restaurace, která je dnes zavřená a nepřístupná. Také na
první nástupiště navazující budova dřívější pošty
je dnes doslova v havarijním stavu – s vytlučenými okny dnes slouží doslova jako veliký holubník.
Popsaná situace by se ale měla změnit. Ještě
letos má být na prvním nástupišti provedena
výměna oken a fasáda má být uvedena do původní historické podoby.
K přerovskému nádraží patřilo také velké
množství služebních bytů, postavených z režných cihel, v nichž bydlela velká část přerovských železničních zaměstnanců. Dnes slouží
tyto budovy jako bydlení pro sociálně slabé občany města Přerova. Podobně dopadl i nepříliš
vzdálený objekt někdejšího provozního oddílu
(PO) Přerov, jehož pětipatrová budova sloužila
řízení provozu od roku 1961 až do jeho zániku
a restrukturalizace řízení provozu v roce 1993.
Před přerovským nádražím se nalézá nedávno
postavená cyklověž – parkovací dům pro kola,
která je v majetku města a je docela slušně využívána. Úschovné činí pět korun za 24 hodin.
Přerovské přednádraží dnes trpí zvýšeným
pohybem automobilů, přímo před budovou nádraží vede hlavní silnice ve směru ze Zlína do
Ostravy a do Olomouce. O stavbě takzvaného
„průpichu“ městem, který by měl zklidnit mimo
jiné i automobilovou dopravu před nádražím, se
již několik let jedná, a i když byl projekt schválen,
stavět se dosud nezačalo. Podobně jako Česká
Třebová má i Přerov svou největší železničářskou slávu již za sebou, přesto však zůstává
nadále velice významným uzlem na síti SŽDC.
Miroslav Čáslavský

budova na
prostějovském hlavním nádraží nahradila původní objekt z roku 1869, který byl zcela zničen
na konci druhé světové války. Její výstavba
probíhala v letech 1948 až 1952, v následujícím období nedoznala větších úprav. Kompletní modernizací prošla postupně mezi lety 2003
až 2006. Loni projevil zájem o využití administrativní části nádraží Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových a Správa železniční
dopravní cesty zařadila úpravy prostor mezi
prioritní stavební akce pro rok 2017. Podle slov
náměstka generálního ředitele SŽDC pro správu majetku Tomáše Drmoly bude v dohledné
době na prostějovském hlavním nádraží zahájena také zásadní modernizace kolejové části
stanice, při níž budou postaveny i nové perony.
„Vše je schváleno, v roce 2020 se začne
stavět, práce budou ukončeny nejpozději
v roce 2023,“ potvrdil Drmola.

l V PRAZE, v hotelu President, se v úte-

rý 3. října uskutečnila konference na téma „Národní železniční dopravci v Evropě“. Uspořádala ji společnost Mafra ve spolupráci s Lidovými
novinami. Přednášejícími byli ministr dopravy
Dan Ťok a představitelé všech hlavních železničních společností – Českých drah, a. s., SŽDC,
s. o., ČD Cargo, a. s., a dále zástupce firmy
Siemens a SUDOP Praha. V auditoriu zasedlo
přibližně pět desítek vrcholových manažerů firem navázaných na železnici a také zástupci
některých měst či obcí. Vystoupení všech řečníků i následná diskuse byly zaměřeny na prezentaci hlavních problémů české železnice.
Bližší informace najdete na www.osz.org.

l PRÁZDNOTOU zeje bývalá výprav-

ní budova žst. Strakonice. Taková nádherná
budova by si jistě zasloužila využití a péči. V rámci
aktivace nového staničního zabezpečovacího
zařízení ESA tu byla vystavěna zbrusu nová
technologická budova, odkud je nyní řízen provoz v tamním železničním uzlu. SnímekTomáš
Martínek.

PŘEDSTAVUJEME

l V RÁMCI plánované modernizace čás-

Jan Chyba:
„Na sjezdu by se mělo
diskutovat o zvyšování platů
na železnici.“
Jan Chyba, výpravčí ze železniční stanice
Lipová Lázně (trať Šumperk – Jeseník – Krnov)
vykonává funkci předsedy zdejší ZO OSŽ již třetí
volební období a byl nominován i na letošní VII.
sjezd OSŽ do Ostravy. „Rozhodně si myslím,
že na sjezdu by se mělo diskutovat o zvyšo-

vání platů na železnici,“ říká přesvědčeně.
„Domnívám se, že řada delegátů sjezdu bude
mít na toto téma připraven diskusní příspěvek,“ dodává. Svá slova dokládá Jan Chyba
příkladem ze svého kraje, kde nezaměstnanost
je sice vysoká, lidé se však při hledání zaměstnání stále více dívají na platové podmínky, které se
v mnoha jiných oborech již přibližují železnici,
která své platy udržuje na nadprůměrné úrovni
jen díky příplatkům za práci ve svátky, soboty,
neděle, v noci, či za přesčasové hodiny. „To
rozhodně není udržitelné, lidé dnes dávají
přednost zaměstnání, kde nemusí pracovat
v noci či o víkendech – k tomu je musí motivovat právě vyšší platy.“
Obvod ZO OSŽ Lipová Lázně se rozkládá
kromě samotné železniční stanice také na odbočné trati do Velké Kraše a Javorníka ve Slezsku, část členů pochází i ze sousedního Jeseníka, Písečné a Mikulovic. „Celkem evidujeme

v naší ZO OSŽ kolem osmdesáti členů, z nichž
skoro polovina se řadí mezi důchodce. A těch
stále přibývá. Lidé odcházejí do důchodu, ale
sehnat na jejich místa nové, je dnes problém.
Chybějí výpravčí i vlakvedoucí,“ konstatuje
předseda.
Hodně se teď mluví a jedná o jízdních výhodách zaměstnanců železnice. Jak tento problém
vidí železničáři na Jesenicku? „Podobně jako
všude jinde na dráze,“ říká Jan Chyba. „Proč
například ministerstvu dopravy vadí, že režijky mají zaměstnanci SŽDC? Vždyť například výpravčí byli vždy zaměstnanci Českých drah – nikdo se jich na nic neptal
a náhle jsou zaměstnanci SŽDC a hrozí jim,
že přijdou o jízdní výhody. To je špatné!“
dodává důrazně.
Jan Chyba je absolventem železniční průmyslové školy v Šumperku, kde maturoval v roce 1987, vzápětí nato vstoupil do služeb železnice. Pracoval jako výpravčí v Horní Lipové, pak
jako střídač v různých stanicích včetně zmíněné
odbočky do Javorníka ve Slezsku. Do zaměstnání dojíždí z poněkud vzdáleného Hrabenova
vlakem a na kole, ale podle jeho slov to není tak
daleko. „Znám mnoho lidí, kteří dojíždějí na
mnohem delší vzdálenosti,“ říká.
A jak se žije lidem pracujícím na dráze v této
poněkud odlehlé oblasti Jesenicka? „Lidé zde
mají k sobě blízko, nerozlišujeme tu, kdo dělá
u ČD a kdo u Carga, kdo je u OSŽ a kdo u FS,“
říká předseda.
Zdejší kraj přitahuje také mnoho turistů, příroda zde doslova hýří krásou. Z Lipové Lázní to
není daleko na jesenický hřeben s vrcholem
Šeráku, Keprníku a nepříliš vzdáleného Pradědu – nejvyšší hory Moravy a Slezska. Také zdejší lázně, založené Johannem Schrothem v roce
1837 se dostávají z krize, v níž poslední roky
setrvávaly. Pár kroků od výpravní budovy železniční stanice Lipová Lázně (původně Dolní Lipová) otevřela obec muzeum Johanna Schrotha,
kde se návštěvníci mohou seznámit nejen s historií lázeňství ve zdejším kraji, ale i se zdejší
přírodou.
Miroslav Čáslavský

Vestibul byl rekonstruován v roce 2000 podle podoby z roku 1897

tečně elektrizované regionální tratě SŽDC 134
Oldřichov u Duchcova – Litvínov dojde k elektrizaci traťového úseku Louka u Litvínova –
Litvínov v délce necelé 2 km. Díky tomu bude
upraven silniční nadjezd u Litvínova, jenž výškově nevyhovuje z důvodu izolační vzdálenosti. V souladu s připravovanou koncepcí přechodu na jednotnou střídavou napájecí soustavu
25 kV, 50 Hz na síti SŽDC, je jeho rekonstrukce
navržena právě pro tuto trakci. Jednak dojde
k nadzvednutí silnice I/27 o cca 0,5 m, zároveň
v tomto místě bude zahloubena trať o cca 50 –
80 cm. Stavební práce by měly být zahájeny na
začátku roku 2018. Na snímku Tomáše Martínka
osobní vlak Os 16939 Litvínov – Teplice v Čechách dne 11. 3. 2017 podjíždí silniční nadjezd
u Litvínova v km 54,7 z roku 1872, který bude
kvůli elektrizaci tratě zásadně rekonstruován.

ZE SVĚTA

Vídeňská rychlodráha
S7 zvyšuje od 4. září
počet spojů na letiště
Vídeňská rychlodráha S7 zdvojnásobuje od
4. září letošního roku počet spojů z nádraží
Floridsdorf do stanice Wolfsthal u letiště z dosavadních dvou na čtyři za hodinu. Což znamená, že každý den tak bude k dispozici 28 vlaků
nebo v souhrnu 11 600 míst k sezení pro dopravu z metropole k letišti a zpět, uvedl 25. srpna
rakouský deník Der Standard. Nové spoje budou jezdit v pracovní dny od 5.00 do 9.00 h a od
15.00 do 19.00 h, přičemž budou nasazeny
vlaky nejnovější generace, bezbariérové „CityJets“, které však kvůli rychlejší dopravě nebudou zastavovat ve stanicích Mannswörth,
Zentralfriedhof (Ústřední hřbitov), Geiselbergstrasse a Vienna Biocenter St. Marx. Tím se na
celé trase zkrátí jízda až o deset minut. Zlepšení železniční dopravy má také usnadnit každodenní cestování i mnoha lidem, dojíždějícím
z okolí za prací do hlavního města. „Chceme
tak umožnit občanům, aby již nemuseli do
zaměstnání dojíždět svými auty,“ zdůraznila
na tiskové konferenci 25. srpna vídeňská radní
Renate Brauner (SPÖ). Šéf ÖBB (Rakouské
spolkové dráhy) Andreas Matthä poukázal na
obtížnost naplánování trasy dopravy, která byla
doposud i tak dost hustá. Počet cestujících ve
vlacích S7 vzrostl v poslední době natolik, že se
na mnohé již nedostávalo míst k sezení, dodal

Matthä. O náklady na tuto úpravu se podělí
Vídeň a Dolnorakousko, takže každý z obou
partnerů investuje každoročně po jednom milionu eur.
Jan Hála

železniční síť v aglomeraci Helsinky, kde žije
cca 1 mil. obyvatel. To byl i důvod pro předchozí
vlády, proč k deregulaci dochází až nyní
Z Transportweb, 28. 8. 2017, zpracoval –sh–

Deregulace osobní
dopravy ve Finsku by
měla zrušit monopol

Krádeží kovových
součástek na německé
dráze ubývá

Finská vláda rozhodla o postupném otevírání železničního trhu osobní přepravy konkurenčním nabídkám. První má být systém S–
Bahn v aglomeraci Helsinky, kde by nový
operátor zahájil svoji činnost v roce 2021.
Finsko patří k jedněm z posledních zemí
Evropy (dále to jsou Lucembursko a Irsko), kde
má monopol na vnitrostátní osobní dopravu
národní dopravce VR. S tím je spojena i reorganizace státního dopravce VR Group. Deregulace by však dle představ vlády neměla být tak
rozsáhlá, jako je tomu ve Švédsku, Rakousku,
či Česku, kde dochází ke konkurenci více železničních dopravců na jedné trati. Mělo by být na
volbě měst a regionů, zda si místo národního
dopravce VR vyberou jiného operátora. Do
výběrového řízení by pak měly být vybrány
nejen tratě „prosperující“, ale též ty, které jsou
ztrátové.
Finsko, kde žije 5,5 mil. obyvatel, disponuje
velmi řídkou železniční sítí o délce 5900 km.
Jediná mezinárodní trať je trať Helsinky – St.
Petersburg (Rusko). Relativně hustší je pouze

Krádeží kovových součástek na železnici ve
Spolkové republice Německo letos ubylo, oznámily 25. srpna deník Handelsblatt a týdeník
Wirtschafts-woche. Od ledna do června 2017
totiž bylo zjištěno 220 případů odcizení, což
bylo o 119 méně, než za stejné pololetí minulého roku. Celková škoda tak za obě srovnatelná
pololetí klesla z 5,6 milionů na 3,1 milionu eur.
Zejména krádeže měděných kabelů zavinily
častá přerušení kolejové dopravy. Jen za prvních šest měsíců letošního roku způsobili zloději kabelů zpoždění 2100 vlakových spojů, což
v souhrnu činilo 31 000 minut. „Je lhostejné,
jak vysoká materiální škoda nám vznikne,
ale v každém případě to nesmírně rozčiluje
naše cestující,“ zdůraznil šéf bezpečnosti Deutsche Bahn (Německé dráhy) Hans–Hilmar
Rischke, jenž zároveň vyzval k zavedení přísnějších trestů pro zloděje kovů. Vedle mědi se
kriminální živly zaměřují i na hliník a bronz.
I když cena mědi je dnes výrazně nižší než ještě
před pěti lety, od loňského podzimu opět stoupla, poznamenala německá média. Jan Hála

Psali jsme před 25 lety
Obzor č. 39 – 5. 10. 1992
V Obzoru č. 39 najdeme na první straně tři
otázky pro oblastního ředitele OŘ Olomouc Ing.
Vojtěcha Knop Kostku. Týkaly se možného
propouštění i osudu tzv. nerentabilních tratí.
Ten v souvislosti se zaměstnaneckou politikou
hovoří o možném odčlenění činností, které
nesouvisejí s vlastním provozem ČSD. Co se
týká rušení tratí, oblastní ředitel odkazuje na
probíhající průzkum frekvence, z nějž má vzejít rozdělení sítě na obchodní a regionální a návrh na další řešení. „Tento návrh by měl být
předmětem veřejně právních řízení a k celé
problematice se musí vyjádřit i státní správa
a veřejnost,“ uvádí Ing. Knop Kostka v odpovědi.
Krátký článek na první straně oznamuje, že
22. 9. schválilo Ministerstvo práce a sociálních
věcí České republiky zřízení Železniční zdravotní pojišťovny se sídlem v Přerově.
Ústředí OSŽ, které zasedalo 22. 9. v Bratislavě, se mimo jiné zabývalo jízdními výhodami
pro pracovníky privatizovaných jednotek s. o.
ČSD (např. ŽOS, železniční zdravotnictví, Mechanizace traťového hospodářství, Traťové strojní stanice a další). OSŽ usilovalo o to, aby
těmto pracovníkům (po odpracování určitého
počtu let) byly jízdní výhody zachovány, či aby
jim byly poskytovány alespoň volné jízdenky.
Článek na třetí straně s titulkem „Je živelná
expanze automobilismu v naší zemi opravdu nevyhnutelná?“ rozebírá text uveřejněný
v Technickém magazínu a obrací se na ústředního ředitele s otázkou, zda železnice bude
i nadále ustupovat tlaku automobilové lobby.

Článek upozorňuje především na to, že z úsporných důvodů hrozí zásadní redukce hromadné
dopravy ČSD, ČSAD a MHD.„Vyplývá to jednak z hlubokého hospodářského poklesu
naší ekonomiky, jenž drasticky snížil poptávku po dopravních sužbách, jednak z nesystémového přístupu k problémům dopravy,“ uvádí se v článku. (Poznamenejme, že
ústřední ředitel ČSD na tento článek nereagoval, v čísle 44 však byla otištěna reakce Ing.
Antonína Peltráma z Federálního ministerstva
dopravy).

Obzor č. 40 – 12. 10. 1992
Rubrika „Co se děje v ústředí“ informuje
mimo jiné o tom, že bylo uvolněno 300 milionů
Kč do mzdové oblasti a ČSD je tedy mohly
s okamžitou platností začít čerpat. Dále se v této rubrice mimo jiné dočítáme o tom, že po
jednání představitelů OSŽ s Ing. Baudyšem,
místopředsedou vlády, pověřeným řízením dopravy, OSŽ požadovalo, aby ústřední ředitel
ČSD od 1. 10. 1992 zajistil vlastním opatřením
naplňování záměrů v oblasti mezd tak, jak doporučila nezávislá komise. Zároveň jsou zde
otištěny i hlavní požadavky OSŽ pro kolektivní
vyjednávání, mimo jiné zvýšení mzdových tarifů až o 150 Kč, či odpovídající mzdové ocenění
posunovačů.
Obzor dále otiskuje zpravodajství z aktivů
OSŽ konaných v Plzni a Českých Budějovicích. Diskutovalo se na nich především
o mzdách, o osudu privatizovaných organizací
či o podstavu provozních pracovníků.
Zdeňka Sládková

Část prostějovského nádraží
byla předána Policii ČR
žádné nájemné, hradit bude pouze spotřebovanou energii (elektřina, plyn, topení atp.).
O využití stávajících nevyužitých, často předimenzovaných prostor jednají zástupci SŽDC
také s dalšími institucemi a orgány státní správy,
s jednotlivými obcemi i kraji (t. č. jedná SŽDC se
46 subjekty). V menším počtu se státní úředníky
podařilo již dříve umístit také na severozápadě
Čech například na nádražích v Podbořanech,
Sokolově a Lounech (zázemí Fondu dalšího
vzdělávání), na děčínském hlavním nádraží (informační centrum Národního parku
České Švýcarsko), na nádraží ve Štěpánově u Olomouce (nádražní prostory byly předány místní samosprávě pro využití jako klubovny pro
volnočasové aktivity), připravují se prostory v Aši.
Přemístění Policie ČR do nového
sídla na prostějovském hlavním nádraží předcházely nezbytné opravy
kotelny, elektrických, kanalizačních
a vodovodních rozvodů a datových
sítí. Následně se realizovaly stavební úpravy všech vnitřních kancelářských prostor, podlah, omítek, či výměna dveří a modernizace sociálních
S krátkými proslovy při předání budovy vystoupili zařízení. Celkové náklady všech
(zleva) Tomáš Adam (PČR), Ladislav Okleštěk (hejt- opravných prací činily12,6 milionu koMiroslav Čáslavský
man Olomouckého kraje), Milan Feranec (náměstek run.
Podrobnější informace
ministra dopravy), Alena Rašková (starostka Prostějonajdete na www.osz.org
va) a Tomáš Drmola (náměstek GŘ SŽDC).
Více než deset let nevyužívané administrativní prostory v železniční stanici Prostějov hl. n.
byly ve středu 27. září slavnostně předány zástupcům Policie ČR. Dvacítka kanceláří, v nichž
původně pracovali administrativní zaměstnanci
železniční stanice, byla na náklady SŽDC vzorně opravena a v dalších letech bude sloužit
čtyřem desítkám policistů z prostějovského
územního odboru, kteří se sem přestěhují z dosavadního sídla na okraji Prostějova. Policie ČR
nebude za využívání těchto prostor platit SŽDC

PRÁVNÍ PORADNA

Dohody o pracích konaných
mimo pracovní poměr (2/3)
V první části uveřejněné v Obzoru č. 19 byly
obecně charakterizovány dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Druhá část se
zabývá dohodou o provedení práce.

1. Dohoda o provedení práce

Zaměstnavatel se zaměstnancem uzavírá dohodu o provedení práce (§ 75 ZP) jako
dvojstranné právní jednání, vzájemným projevem vůle smluvních stran. Tuto dohodu je zaměstnavatel povinen uzavřít písemně. Jedno
vyhotovení této dohody zaměstnavatel vydá zaměstnanci. Zákoník práce nestanoví náležitosti
dohody o provedení práce, stanoví pouze povinnost uvést dobu, na kterou se dohoda uzavírá.
V dohodě je vhodné sjednat zejména stanovení
pracovního úkolu – rozsah práce, a to velmi
konkrétně a přesně, dále odměnu za vykonanou
práci, kdo za zaměstnavatele splnění úkolů převezme, případně nárok na cestovní náhrady.
Dále je možno sjednat bližší podmínky pro odstoupení od dohody o provedení práce, jestliže
nebude práce provedena v dohodnutém termínu, případně bude-li vykazovat vady nebo nedostatky. V případě dohody o provedení práce je
možné sjednat právo na jiné důležité osobní
překážky v práci a právo na dovolenou. Sjednají-li se tato práva je třeba, aby se pravidla čerpání
dovolené a překážky v práci řídily právní úpravou, která se vztahuje na pracovní poměr. Dohodu o provedení práce lze skončit dohodou smluvních stran ke sjednanému dni. Dále lze skončit
výpovědí danou z jakéhokoli důvodu nebo bez
uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou,
která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně, nebo okamžitým
zrušením. Okamžité zrušení právního vztahu
založeného dohodou o provedení práce však
může být sjednáno jen pro případy, kdy je možné
okamžitě zrušit pracovní poměr. Pro zrušení
právního vztahu založeného dohodou o provedení práce se vyžaduje písemná forma, jinak se
k jeho výpovědi nebo okamžitému zrušení nepřihlíží.
Dohodu o provedení práce lze uzavřít na výkon práce nebo prací, není-li jejich rozsah větší

než 300 hodin v kalendářním roce, přičemž není
rozhodující, zda jde o charakter práce, která má
povahu jednorázového úkolu nebo jde o opakující činnost. Do rozsahu prací se započítává
rovněž doba prací, která je vykonávána u stejného zaměstnavatele, na základě jiné dohody o provedení práce. Zaměstnanec může tedy vykonávat práci u libovolného počtu zaměstnavatelů,
avšak u každého z nich v rozsahu maximálně
300 hodin v kalendářním roce (leden až prosinec). Na dohody o provedení práce se vztahuje
pojištění za škody způsobené zaměstnavateli při
výkonu povolání uzavřené v rámci pracovním
poměru (druhu práce), za předpokladu, že zaměstnanec hradí členský příspěvek (odborový –
článek 12 odst. 1 Stanov OSŽ, v platném znění).
V případě dohody o provedení práce je odměna zdaňována daní srážkovou (příjem do 10
000 Kč) nebo daní zálohovou (příjem nad 10 000
Kč), obě ve výši 15 %, ve smyslu zákona č. 586/
1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů, přičemž není rozhodující jeho výše.
Navíc u zálohové daně (příjem nad 10 000 Kč)
jsou z odměny prováděny srážky na daň z příjmů, zaměstnanec je účasten dále na pojistném
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti (6,5 %), pojistném na
veřejném zdravotním pojištění (4,5 %). U srážkové daně nejsou prováděny další srážky na
sociální pojištění (nemocenské a důchodové,
včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti) a zdravotní pojištění, tato forma zaměstnání tedy nezakládá rovněž účast na důchodovém pojištění.
Srážky jsou prováděny jen v případě, kdy zaměstnanci jeho započitatelný příjem činil více
než 10 000,– Kč, z toho důvodu bude účasten
nemocenského a důchodového pojištění v měsíci, kdy mu byla vyplacena odměna vyšší
10.000,– Kč. Odvodům pojistného je v tomto
případě podrobena celá výše odměny, nikoli jen
ta část, která v kalendářním měsíci přesahuje
Mikuláš Hubicsák,
10.000,– Kč.
manager pro kolektivní vyjednávání
JUDr. Petr Večeř,
vedoucí ESO OSŽ – ústředí

NÁZORY

I na železnici budeme požadovat
výrazně vyšší nárůst tarifních mezd
než v minulých letech
Vážení spoluodboráři,vedení státu nám v médiích oznamuje, jak se máme dobře, tak bychom
toho měli využít: Mzdy - požadavek +15 % do
základu Nový katalog prací – pracovníci řízení
provozu, nejen podle počtu vlaků, ale i podle
procentní využitelnosti kapacity stanice a tratí ve
svém obvodu. Stravenky – proč doplácíme tolik? 13. a 14. plat – zamyslet se nad tím, zda by
nebylo vhodnější zavést tento benefit místo příspěvku na rekreaci z FKSP. Výstrojní body –
několik let stejné množství, ale výstrojní součásti
podražily, za stejný objem bodů máme méně
uniforem. Režijky - jsme SŽDC, tak ať platí jízdní
výhody na všech tratích v provozování SŽDC,
jestli je dopravce ČD či někdo jiný, to je přece
jedno, tratě provozuje SŽDC!!!
Za chvíli se s ČD nikam nedostaneme, ani do/
z práce. Novelizace Směrnice SŽDC č. 75 –
jasně, že další vyšetření až při práci nad důchodový věk a ztrátu psychologické způsobilosti na
roveň ztráty zdravotní způsobilosti. KOPky –
jistěže zachovat, pokud možno více jejich poskytovatelů
Přeji hodně úspěchů, zdaru a síly při kolektivním vyjednávání a hlavně nesundávat kalhoty
ještě před brodem!!!
Jan Orlt, člen OSŽ, výpravčí žst. Obrnice

Reakce na podněty
Jana Orlta
ke kolektivnímu
vyjednávání
V programu jednání Podnikového výboru (PV)
OSŽ SŽDC, které se konalo ve středu 27. září,
byla jedním z nejdůležitějších bodů příprava na
kolektivní vyjednávání o uzavření PKS SŽDC

2018. Na tomto jednání PV byl sestaven vyjednávací tým OSŽ a dohodly se základní rámcové
mantinely pro nastávající kolektivní vyjednávání,
kterými se naši vyjednavači budou muset řídit.
Pokud však mohu předem hovořit o vlastních
představách letošního kolektivního vyjednávání,
tak v zásadě se s panem Orltem příliš nelišíme,
nicméně na některé otázky nahlížím poněkud
odlišně. Stručně tedy k jednotlivým návrhům:
– Pokud se týká požadavku na nárůst tarifních
mezd, tak ano. Vzhledem k vývoji mezd v ostatních odvětvích hospodářství ČR budeme i na
železnici požadovat výrazně vyšší nárůst tarifních mezd než v minulých letech. Je ovšem třeba
vnímat i skutečnost, že ekonomické podmínky
se pro SŽDC meziročně nijak významně
nezlepšují, z čehož plynou i určité limity pro možný nárůst celkového objemu mzdových nákladů.
– Osobně nejsem zastáncem nějakého komplexního přepracování katalogu prací SŽDC (pravidla tarifního zatřídění jednotlivých pracovních
pozic) a to z důvodu velkého počtu rozmanitých
profesí působících u SŽDC, který s sebou přináší riziko velmi dlouhé diskuse s malou nadějí na
dosažení shody. Nicméně však považuji za rozumné určité doplnění stávajícího katalogu prací
o popis zatřídění nových pracovních pozic v případech, kdy se například změnou používané
technologie dosavadní kritéria tarifního zatřídění
jeví jako zastaralá. Domnívám se však, že do
doby takového případného doplnění katalogu
prací je třeba takové situace řešit nejprve operativně zvýšením základní přislíbené výše výkonové odměny v dohodě ředitele dané OJ a místně
příslušných odborových orgánů (viz. čl. 33, bod
3) písm. b) přílohy č. 2 PKS SŽDC 2017 – str. 62),
pro což je třeba v kolektivní smlouvě pro rok 2018
sjednat vyšší objem finančních prostředků než
doposud. Skutečnost, že u některých pracov-

Hlavní nádraží přeje
jen klientům toalet
s dvacetikorunou
Asi na každého cestujícího železnicí, v tomto
případě českou, přijde při čekání na vlak onen
nepříjemný okamžik, kdy ho jeho útroby donutí
k vyhledání azylu zvaného toaleta či méně vznešeně záchod. Právě tato chvilka přišla letos 4.
září na více než osmdesátiletou seniorku, jejíž
spoj z hlavního nádraží v Praze měl do odjezdu
ještě půlhodinu času, na který přišla s až zbytečnou rezervou. I vypravila se namáhavým krokem, poplatným svému věku, z nástupiště číslo
6 pátrat po oné místnosti, kterou po pár set
metrech klopýtání objevila až nedaleko vchodu
do nádražní haly. Sláva, zajásala v duchu, ale –

Aby zůstala
režijka
i seniorům
Tak už to na světě chodí, že cokoliv je pro
důchodce navíc, budí u někoho závist. Jsou
snahy (a dost silné), aby se zrušily režijní výhody
pro důchodce. Vždyť ale nejsou ani zadarmo.
Jednak musí důchodce na dráze mít odpracovaný určitý počet roků, aby měl na ně nárok, a potom i to, že musí uhradit určitou stanovenou
částku, aby vůbec režijku dostal. Pamatuji, že
jsme měli režijku za 20,– Kčs. To už je dávno
pryč.
Nastala jiná doba, žijeme (ač někteří neradi) v
kapitalismu a musíme se už podřídit novému
pořádku i určitým změnám. Co se dá dělat. Doufám, že i sjezd OSŽ bude prosazovat, aby režijka
zůstala i důchodcům, kteří zůstali věrní dráze
i jako senioři a cestují po dráze, která je dříve
zaměstnávala a kteří jí zůstávají věrni i v důchodu. Proto píši v „našem Obzoru“, aby dráha
nezapomínala na své bývalé pracovníky a nevzala jim už jen jedinou výhodu od dráhy. Myslím
si, že si to důchodci plně zaslouží (já osobně už
režijku nemám, vlakem nemůžu jezdit, protože
už nenastoupím do vlaku).
Jiří Krejčí

Ad: mejdlíčka

ouha! Osud si v ten den zřejmě usmyslil být
k nebohé staré paní nemilosrdný, neboť vstup do
vytoužené toalety byl podmíněn vhozením dvacetikoruny či dvou desetikorunových mincí, ale
menší pěti–, dvou– nebo jednokorunové důmyslný systém nepřipouštěl. Zoufalství nešťastné
ženy si očividně vychutnávaly přítomné uklízečky.
Důchodkyni se tak nabízely dvě možnosti:
buď se uchýlit mezi křoví v nedalekém parku
známém jako „Sherwood“ (čti: šervúd), kde se
však opodál povalovali povětšinou nevábně vyhlížející vagabundi, anebo vytrpět do příjezdu
vlaku a pak v něm konečně nalézt úlevu. Ještě
štěstí, že nebohou seniorku napadlo poprosit
o pomoc trafikanta sídlícího poblíž toalet, jenž
ochotně vyměnil mince za dvacetikorunu, kterou
přísný turniket přijal.
Z toho plyne poučení, že kdo nenosí s sebou
před cestou na hlavní nádraží v matičce (nebo
maceše?) Praze dvacetikorunu či dvě desetikoruny, nebude smět užít si za víc, než vysoký
poplatek blahodiní nádražních toalet.
Jan Hála

ních pozic dochází k takovýmto dohodám vedení OJ a odborových organizací na navýšení VO
(výkonových odměn), je potom do budoucna
jasným důkazem potřebnosti změny tarifního
zatřídění dotčených pracovních pozic, což by
mohlo významně přispět k dosažení shody na
oprávněnosti doplnění či úpravy stávajícího katalogu prací v těchto případech.
– Při úvahách o možném nahrazení příspěvku na rekreaci nějakou formou další mzdy je
třeba vzít v úvahu, že z příspěvku na rekreaci
z FKSP, na rozdíl od mzdy, nemusí zaměstnanec ani zaměstnavatel odvádět daň z příjmu, ani
sociální a zdravotní pojištění. Proto by bylo velice nerozumné se této možnosti přispívání na
rekreace z FKSP vzdávat.
– Pokud se týká potřebnosti navýšení množství výstrojních bodů, pravidelně se schází komise složená se zástupců odborových organizací
a GŘ SŽDC, kde se problematika výstrojních
součástí a OOPP řeší. Nejsem členem této komise, nicméně z dosavadních výstupů a z působení kolegů v této komisi mám dojem, že potíže
bývají většinou spíše v kvalitě dodávaných součástí, než v množství výstrojních bodů.
– Zaměstnavatel na stravenky přispívá z provozních prostředků dle PKS SŽDC do výše 55.% ceny
(v rámci limitu daňové uznatelnosti těchto výdajů)
a dále je možno přispívat z FKSP dle rozpočtu
a zásad používání FKSP dané OS SŽDC do
výše 14 Kč na stravenku. Případné další zlevnění stravenek je možné do budoucna zajistit zvýšením příspěvku z FKSP, bylo by to však na úkor
stávajících příspěvků na sportovní a kulturní akce nebo rekreaci. Při využití limitu příspěvku 14
Kč na stravenku se na tyto účely ročně spotřebuje cca 1/3 ročního přídělu FKSP do OJ SŽDC,
což je podle mého názoru optimální podíl.
– Určitě bude třeba řešit pořízení zvýhodněného jízdného pro zaměstnance SŽDC u jiných
dopravců na tratích, kde ČD nebudou osobní
dopravu provozovat. Nicméně v současné době
zajišťují ČD osobní dopravu na drtivé většině
železničních tratí, proto udržení existence režijních jízdenek ČD pro zaměstnance, rodinné
příslušníky a důchodce SŽDC vnímám jako velmi důležité.
– Pokud se týká počtu středisek poskytujících
KOP SŽDC, tak pro rok 2018 se předběžně
jedná o navýšení počtu ze 4 na 6 středisek.
– Také požadavek na postavení ztráty psychické způsobilosti dle směrnice SŽDC č. 75 na
úroveň ztráty zdravotní způsobilosti, pokud se
týká nároku na odstupné, považuji jednoznačně za oprávněný a budu se proto snažit prosadit změnu příslušných ustanovení PKS v tomto
směru.
Závěrem bych chtěl panu Orltovi poděkovat
za podněty a za podporu a chtěl bych ho ujistit,
že se v týmu PV OSŽ SŽDC snažíme dělat –
podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí –
maximum pro udržení a zlepšování mzdových
a pracovních podmínek zaměstnanců SŽDC.
Vítám, že jsou mezi námi lidé, kteří mají o dění
v podniku a o kolektivní vyjednávání zájem. Je
to rozhodně lepší, než pouze tvrdit, že vše je
špatně a jakákoliv aktivita je zbytečná, protože
se podobnými podněty stejně nikdo nezabývá.
Mgr. Martin Malý,
místopředseda OSŽ
a předseda PV OSŽ SŽDC

Smutné zprávy
ze Dne železnice
Centrem letošního Dne železnice v Praze se
stala žst. Praha–Smíchov. Uskutečnilo se několik hvězdicových jízd parními, ale i motorovými
vlaky po pražském uzlu či Prokopském údolí.
23. září bylo také (zatím?) posledním dnem
pro tvář Pacifiku, stoletou parní lokomotivu
434.2186, vyrobenou v roce 1917 ve Slaném.
V kuloárech se mluví o tom, že lokomotiva bude
opět zprovozněna a že by bylo ostudou nechat
padnout právě tuto páru, která nebyla od svého
vyrobení nikdy vyřazena. Doufejme, že se tak
stane!
Dalším šrámem na pražské železnicí je zpráva, že možná dojde k fyzické likvidaci bývalé
výtopny Pražsko–duchcovké dráhy (i tím je to
kuriozita!), jejíž prostory má od roku 1999 pronajato občanské sdružení Výtopna Zlíchov a Zaba-

ba, s. r. o. Toto sdružení se léta stará o muzejní
exponáty, hlavně o opravy vlečkových parních
lokomotiv. Kuriozitou je parní cukrovarnická lokomotiva BS 213.902 z roku 1947 (ČKD Praha),
která do roku 1959 sloužila na vlečce cukrovaru
Dolní Cetno (1972 zrušená trať Skalsko – D.
Cetno – Podkováň (u známého pivovaru) – Chotětov). Proti cílenému zboření Výtopny Zlíchov
z malicherného důvodu (zřízení staveniště pro
stavbu silnice!!) se podepisovala petice v tramvajovém voze Krasin ev. č. 1389, který Výtopna
Zlíchov zachránila letos v zimě poblíž vlečky
pivovaru Velké Popovice a dopravila ho po „Popovce“(kterou musela vyřezat od náletu, neboť
nadnárodní pivovar Pilsner Urquell vlečku nechal zchátrat a kolejiště v pivovaru vytrhat) do
Strančic a Prahy–Smíchova.
Martin Kubík

(Obzor č. 19)
V případě „mejdlíček“, volně položených na
umývadlech na WC v starších vozech ČD, a.
s., se zcela jasně stavím na stranu ČD. S uvedenými hygienickými riziky nemohu souhlasit. K čemu asi slouží mýdlo, když ne, aby zbavovalo ruce
mikrobů a nečistot, stejně tak použité mýdlo ze
své podstaty nemůže být nijak škodlivé. Nedávno
jsem o tomto tématu mluvil i s jedním lékařem
a říkal to samé –použité mýdlo neroznáší mikroby. Pakliže i přesto je někdo tak útlocitný, tak
patrně neopustí vlastní být bez trvale nasazených rukavic, holou rukou se takový člověk přece
nemůže dotknout ničeho, na co již sáhl někdo
před ním. Takový člověk si nemůže ani sednout
na jakékoliv sedadlo, protože tam již někdo seděl
– a jaké měl kalhoty, nebyl to bezdomovec?! Bát
se použitého mýdla mi připomíná dobu přehnaných předpisů pro cokoliv z dílny bruselských
úředníků, naposledy připravovaného zákazu rumové trestě, která se v českých lihovarech používá 150 let, ale nyní prý nevyhovuje nějakým
účelovým normám.
Martin Kubík

Lokomotivy BS 213.902 a 475.111 ve výtopně Zlíchov, 23. 9. odpoledne.

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

Pražský den železnice
a oslava 25 let zapojení
železnice do MHD

Na parní vláček, přejíždějící právě po smíchovském železničním mostě z roku 1901, jsme
si s fotografickou kamerou počkali na pražském Vyšehradě. Pohled na Vltavu a pražské
mosty umocňuje panorama Hradčan.

S párou na Křivoklání
O víkendu 30. 9. – 1. 10. se na hradním
nádvoří královského hradu Křivoklát konalo „Křivoklání“. Jednalo se již o 23. ročník této tradiční
a oblíbené akce, plné rytířských slavností, šermířských soubojů, turnajových klání a dalších
atrakcí, kterými každoročně královský hrad touto
dobou ožívá.A také jako již tradičně, vypravily na
tuto akci České dráhy, a. s., v sobotu 30. 9.
zvláštní parní vlak, v čele se „Štokrem“ 556.0506.
Vláček se vydal na cestu z Prahy Braníka přes
Vršovice a Smíchov, aby poté pokračoval podél

Berounky do Berouna. Kdo měl zájem, mohl
z Křivoklátu pokračovat v cestě dále do Rakovníka, nebo až na konečnou v Lužné u Rakovníka
a navštívit zdejší ČD Železniční muzeum. Jak se
stalo již pravidlem, těšila se parní jízda velkému
zájmu „obecenstva“. Zejména v sobotu pak přálo navíc účastníkům akce krásné slunečné počasí. Všem organizátorům patří naše opětovné
poděkování. Na závěr připomeňme, že na Křivoklát se vydá parní vlak letos ještě dvakrát, a to
o sobotách 28.10. a 9. 12.
A. K. Kýzl

V sobotu 23. září 2017 se konal Pražský
den železnice a oslava 25. výročí zapojení
železnice do městské hromadné dopravy v Praze. Na pražském smíchovském
nádraží probíhal bohatý kulturní
program, jehož součástí byla i výstava současných a historických
lokomotiv. K oslavě 25. výročí integrace regionální železnice do
PIDu byla prvně představena souprava CityElefant v nátěru připomínajícím toto výročí. Po celý den
nechyběly zvláštní vlaky s moderními jednotkami RegioShark nebo InterPanter.
Pro příznivce páry vypravily
České dráhy několik zvláštních
parních vlaků po pražských železničních spojkách, odpoledne
pak zvláštní vlak do Loděnice
a v podvečer kolečko po tzv.
„Pražském Semmeringu“ přes Hostivici a Rudnou zpět na Smíchov.
V čele soupravy vozů „Rybák“ zářila parní
lokomotiva 434.2186 „Čtyřkolák“, která letos
oslavila 100 let od výroby a tato jízda pro ni
byla poslední před dlouhodobě očekávanou
opravou. Pozadu nezůstala ani Výtopna Zlíchov – ta na tento den připravila tzv. „Den
páry“, kterému vévodily jízdy mezi Smíchovem a Prokopským údolím s parními lokomotivami 213.902, 464.102 a 475.111.

Výstava k výročí místní dráhy Polička –
Žďárec u Skutče
V minulém a letošním roce proběhly oslavy
120 let trati Svitavy – Polička – Žďárec. Jak
vloni, tak i letos na trať vyjely mimořádné vlaky
s parními i historickými motorovými lokomotivami a vozy. Během obou let, kdy proběhly tyto
oslavy, byla uspořádána celá řada doprovodných akcí, z nichž asi největší byla téměř půlroční rozsáhlá výstava o železnici v Městském
muzeu ve Svitavách. K výročí trati vyšla rovněž
obsáhlá publikace.
Poměrně menší a komornější výstava k výročí 120 let druhé části místní dráhy z Poličky
do Žďárce u Skutče byla dne 19. září zahájena
v Městském muzeu ve Skutči. Vernisáž výstavy zahájil ředitel muzea ve Skutči Libor Aksler.

Poté dostali slovo autoři výše zmíněné knihy
Bc. Josef Vendolský a Pavel Stejskal. V kostce
uvedli hlavní body vzniku a provozu celé místní
dráhy a svá slova doprovázeli diapásmem s téměř 100 obrázky. Na závěr vernisáže byly
promítnuty dva filmové dokumenty. První byl
věnován spolku Poličská lokálka, z. s., jehož
členové se významně podíleli na přípravě oslav
místní trati. Druhý dokument byl o nedalekém
soukromém muzeu dráhy v Radimi.
Drtivou většinu exponátů poskytl Eduard Kapitola, dlouholetý železniční zaměstnanec, který prošel mnoha provozními funkcemi u ČSD
i ČD. Po odchodu do důchodu zřídil ze svých
sbírek v Radimi soukromé železniční muzeum,

o kterém byl v závěru vernisáže promítnut krátký film. Eduard Kapitola se však vernisáže
vzhledem k nemoci nemohl osobně zúčastnit.
Větší část panelů z historie místní dráhy zapůjčilo z loňské výstavy Městské muzeum Svitavy,
další dokumenty a fotky pocházejí ze soukromých sbírek. K vidění je např. telegraf, uniformy, předpisy, jízdní řády a mnoho dalších zajímavých artefaktů z historie železnice. V jednom
ze sálů je umístěno také malé funkční kolejiště
ve velikosti HO. Celá výstava je tak příjemným
završením dvouletého průběhu oslav 120 let
místní dráhy Svitavy – Polička – Žďárec
u Skutče.
Výstava ve Skutči bude otevřena do 19.
listopadu 2017.
Pavel Stejskal

Historickou městskou dopravu na Smíchově
zastupovaly dvě linky historických autobusů
i historická tramvajová souprava. Vít Mareš

Moudrost
pro tento den
Jsme hrdi na to, jak statečně snášíme
rány osudu, a zatím je to jen nedostatek
odvahy vzepřít se jim.
Francois de La Rochefoucauld

Odpolední jízda z Prahy-Smíchova do Loděnice. Parní lokomotiva 434.2186 zdolává stoupání mezi zastávkou Zbuzany a zastávkou Jinočany.

Zubrnická železnice ožila párou
Stalo se již pravidlem, že na kolejích mezi lo ve švech. Do Velkého Března navíc přijela
Ústím nad Labem–Střekovem a Zubrnicemi se souprava německých turistů, v čele se strojem
konají podzimní jízdy parních vlaků. Bylo tomu DR 50 3648–8.
tak i ve dnech 23. a 24. 9., kdy se v okolních
Všem organizátorům je potřeba poděkovat za
kopcích ozýval zvuk parní píšťaly a v údolí mezi zdařilou akci.
Malým Březnem a Zubrnicemi se valil dým
A. K. Kýzl
z komínu parní lokomotivy. V čele tří
párů vlaků, které
v obou dnech zajišťovaly provoz na
muzejní železnici, se
činila parní mašinka
423.0145 „Velký
Bejček“, které na
postrku zdatně pomáhal „Malý Hektor“ T 435.0111.
Však také sklon trati
dosahuje místy až
40 promile.
V sobotu 23. 9.
byl o svezení se
s parní mašinkou
velký zájem a všech
„Popolední“ vlak zachytil náš fotografický objektiv u železniční
pět „dřeváků“ (Baa/
stanice Velké Březno. Trať zde vede kolem zdejšího malebného zámku.
Be) doslova praska-

SPORT

Družstvo ČR železničářů obhájilo první místo
v družstvech v závodě Běchovice – Praha

Pohled do muzejní expozice na část výstavy k výročí místní dráhy.

30. září a 1. října „Parní trať“ 171
Snímek zachycuje průjezd plzeňské „Šlechtičny“ 475.111 (majitel IMC Plzeň) kolem hradla
Horní Mokropsy, které leží mezi žst. Dobřichovice a žst. Praha–Radotín, v tomto mezistaničním
úseku jsou ještě Hr. Kosoř a Hr. Kazín. V současné době elektronizace železnice se již jedná
o vzácnost.
Lokomotiva 475.111 oslavuje v letošním roce
sedmdesátiny, což je zdůrazněno i na čele lokomotivy. Ve dnech 30. září a 1. října vozila výletní
vlaky na tradiční Karlštejnské vinobraní, kvůli

probíhající výluce tentokrát 2. traťové koleje mezi Řevnicemi a Dobřichovicemi z důvodu stavby
nového mostu u Řevnic, byly vedeny pouze dva
páry parních vlaků, třetí párparních vlaků 30. 9.
byl v režii lokomotivy 556.0506 (majitel ČD DHV,
v péči Stockerklub DKV Č. Budějovice) relace
Praha–Braník – Křivoklát – Lužná u R. Lokomotiva 556.0506 byla v pravidelném provozu
do března 1981, kdy vozila přetahy mezi Českými Velenicemi a Gmünden, ÖBB.
Martin Kubík

Horní Mokropsy 475.111, cca 9.24 h, 30. 9. 2017.
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121. ročník silničního běhu z Běchovic do
Prahy proběhl letos ( 24. 9.) sice za chladného
a podmračeného počasí, účast však byla tradičně vysoká – kolem tří tisíc závodníků a závodnic
všech věkových kategorií.
Ve startovním poli se určitě neztratili železničáři, neboť součástí tohoto běhu bylo Mistrovství
České republiky železničářů v silničním běhu
s mezinárodní účastí. Toto mistrovství bylo uspořádáno pod záštitou OSŽ, ČD, SŽDC a ČD Cargo
a kromě českých běžců a běžkyň se ho zúčastnili také železničáři z Belgie, Polska, Rakouska,
Německa, Dánska, Velké Británie, Švýcarska
a Slovenska. Celkem tedy devět zemí, což je
rekordní počet v dosavadních ročnících Mistrovství železničářů v silničním běhu, který organizačně zajišťuje Mezinárodní oddělení OSŽ v čele s jeho vedoucím Ondřejem Šmehlíkem.
O kvalitě zahraničních závodníků svědčí skutečnost, že celá řada z nich se umístila v silné
konkurenci na předních místech běchovického
závodu.
Rovněž při vyhlašování výsledků Mistrovství
České republiky železničářů stanuli na předních

V soutěži družstev se na prvním místě z devíti družstev umístilo družstvo České republiky.
Zcela vpravo přebral vítězný pohár Ladislav Kučera.
místech zahraniční účastníci. V kategorii mužů
do 39 let vystoupili na stupně vítězů David Green
(Velká Británie) – první místo, Rafal Formicki
(Polsko) – druhé místo a Henrik Pörschke (Ně-

Železničářské hry 2017
Všichni byli skvělí, nejpočetnější ročník je již
Ve dnech 14. – 16. 9. se opět uskutečnily
Železničářské hry, tentokrát v překrásných Ra- za námi a všichni se budeme těšit na příští
jeckých Teplicích. Hostil nás hotel Skalka, zná- sezonu, kdy tato soutěž proběhne již posedmé.
mý hlavně účastníkům ozdravných pobytů že- Poděkování patří i personálu hotelu Skalka za
lezničářů. Na čtyřčlenná smíšená družstva i letos přípravu výborného zázemí.
Libor Šimůnek
čekaly soutěže, kde si bylo třeba sáhnout až na
dno svých sil, ale také
soutěže na přesnost,
kreativitu a znalosti.
O tom, že se letošní
ročník vydařil, vypovídají fotografie. Zvítězilo, a to již počtvrté v řadě, družstvo Hanácké
folklór, kterému však
šlapali na paty noví
účastníci, sympatičtí No
ahóóój. Skvělý výkon
však předvedli všichni,
na disciplíně VRCHOL,
kromě již zmíněných vítězů překvapili Mamlasovi žoldáci, kteří jej
zvládli v totožném čase
Hanácké folklór - vítězný tým Železničářských her.
s vítězi.

mecko) – třetí místo. V kategorii žen byla nejrychlejší Agnieszka Szymanowska (Polsko), druhá byla Lisa Andersen (Dánsko) a třetí Julia
Jezek z Německa. V kategorii muži – veteráni
(40 let a více) se již prosadili čeští běžci: na
prvním místě doběhl Ladislav Kučera (SŽDC,
OŘ Hradec Králové) v nejlepším čase železničářského mistrovství (32:54 min), druhý byl Marc
Van der Hoeven z Belgie a třetí opět český běžec Zdeněk Doležal (ČD Cargo, PJ Ostrava).
Vavříny slávy získalo rovněž české družstvo,
které mělo nejlepší součet prvních tří umístění.
Obhájilo tak první místo z loňského ročníku. Jako další v pořadí se umístila družstva Německa,
Belgie, Polska, Velké Británie, Slovenska, Dánska, Švýcarska a Rakouska. Všichni ocenění
převzali poháry a věcné ceny z rukou Ondřeje
Šmehlíka, který se závodů rovněž aktivně zúčastnil (v osobním rekordu pod hranicí 40 minut).
Slavnostnízakončení Mistrovství ČR železničářů v silničním běhu pro rok 2017 proběhlo
v hotelu Olšanka na pražském Žižkově. Závodu
se zúčastnilo celkem 118 železničářů, kteří neskrývali nadšení z dobré organizace mistrovství.
V závěru vyzval Ondřej Šmehlík všechny přítomné k závodu v maratonu (Mistrovství ČR železničářů v maratonu), který se bude konat 14.
října 2017 v rámci 54. ročníku Pražského maratonu na stadionu PSK Olymp Praha v areálu
Stromovky. Propozice maratonu jsou vyvěšeny
na webu OSŽ v sekci sport.
Miroslav Čáslavský
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