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Z aktuálních událostí
n Průběžně plněno, zrušeno bez náhrady,
přesunuto, nejčastější slova, která zazněla hned
v úvodu jednání Představenstva OSŽ (v bodě
kontrola plnění úkolů), které se mimořádně sešlo
ve středu 29. 4. 2020 v Domě Bohemika v pražských Vysočanech. Tak například: oslavy 30 let
OSŽ se uskuteční až 29. 10. 2020. „.A jen
pánbůh ví, jestli s tím termínem ještě nebudeme hýbat,“ dodal předseda OSŽ Mgr. Martin
Malý, který jednání Představenstva OSŽ řídil.
Obvyklé kolečkoinformací ze zásadních jednání načal I. místopředseda OSŽ a předseda
Podnikového výboru (PV) OSŽ při ČD stručnou
informací z jednání Dozorčí rady ČD, která se
konala jako videokonference. „Nosným tématem byl pochopitelně koronavirus a hledání
cesty, jak by stát mohl obecně pomoci železniční dopravě, abychom jako železnice nezůstali bokem. Padají tržby, to je logické,“ řekl
v úvodu Vladislav Vokoun. „Ještě jsme řešili
jednu věc: z důvodu částečné nezaměstnanosti je v tomto měsíci část zaměstnanců na
´překážce v práci´ za 70 % průměrné mzdy
doma. Pro měsíc květen jsme se dohodli, že
v tomto případě obdrží dotčený zaměstnanec 80 % průměrné mzdy. Všechny odborové
centrály s tím souhlasily, pouze jedna (OO
OZS) svůj souhlas relativizuje, což považuji
za nemravnost. My dohodu na květen považujeme za platnou. Dále dvě odborové centrály (SOSaD a OO OZS) nepodepsaly změnu
PKS – prodloužení vyrovnávacího období
a režim´letmo´, což považujeme v současné
situaci za absurdní a kontraproduktivní. Nicméně obecně platí, že to, co zaměstnanci
neodpracují z důvodu krácení směn nebo chybějících výkonů, je považováno za překážku
v práci na straně zaměstnavatele dle podepsané dohody,“ dodal Vladislav Vokoun s tím,
že platí, že jakmile to situace dovolí, vrátí se vše
do normálního stavu.
Per rollam se členové Dozorčí rady ČD Cargo
včetně zástupců zaměstnanců (Radek Nekola
a Bc. Marta Urbancová) seznámili s materiálem,
který souvisí s auditem a účetní uzávěrkou.„Příští týden se pak formou telekonference sejde
Dozorčí rada ČD Cargo znovu, aby projednala
aktuální věci,“ uvedl Radek Nekola, místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru OSŽ
ČD Cargo, s tím, že částečnou nezaměstnanost
u společnosti ČD Cargo řeší dohoda se zaměstnavatelem, která platí tři měsíce (tedy až do 30
6.).„V tuto chvíli společnost ČD Cargo funguje v operativním řízení vlakotvorby s maximální snahou o snížení nákladů.“
Petr Štěpánek, místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ při Správě železnic, informoval
o přípravě na jednání odborových centrál a zaměstnavatele, konané téhož dne (tj. 29. 4.) formou videokonference. A téma? 2. změna PKS,

kterou předložil zaměstnavatel a která by platila
do 30. 9. 2020. „Řeší se katalog zaměstnání,
prověrky BOZP, řeší se testování na COVID–
19, které bude zaměstnavatel hradit. A pak
máme na programu řadu dalších věcí, jako
například aktualizovaný seznam sportovních
akcí, který nejpozději zítra (30. 4.) pošleme
zaměstnavateli,“ dodal s tím, že zatím není
jasné, kdy budou moci pokračovat KOPky.
Bc. Renata Dousková, místopředsedkyně
OSŽ a předsedkyně NeRV, informovala především o dění v Dopravním zdravotnictví (o výplatě náhrady mzdy při překážkách na straně zaměstnavatele za měsíc duben ve výši 80 %,
o výši náhrady mzdy v květnu se bude ještě
pravděpodobně jednat). „V areálu Polikliniky
AGEL v Praze, v Italské ulici, by měly probíhat odběry COVID–19, zaměstnanci budou
opatřeni OOPP a pro zaměstnance v Dopravním zdravotnictví budou tyto odběry poskytovány za sníženou cenu. Dozorčí rada Dopravního zdravotnictví bude jednat formou
videokonference dne 5. 5. 2020,“ uvedla. Dále
informovala o tom, že zaměstnanci společnosti
Rail Cargo Operation pociťují propad v překládkách zboží oproti normálu asi o jednu třetinu.
Předseda OSŽ Mgr. Martin Malý informoval
mimo jiné o záměru OSŽ oslovit Ministerstvo
dopravy ČR, vládu ČR a Řídící výbor ČD, a. s.,
se žádostí o přijetí opatření ke zmírnění negativních dopadů rozhodnutí přijímaných orgány veřejné správy v souvislosti s epidemií COVID–19
na ekonomiku železnice. V diskusi k tomuto bodu se mluvilo například o chaosu při redukci
osobní dopravy v době epidemie.
V další části jednání Představenstvo OSŽ
schválilo dvě dávky z Podpůrného fondu OSŽ
a několik jednorázových dávek z Podpůrného
fondu OSŽ pro samoživitele/samoživitelky s dětmi do 15 let; dále vzalo na vědomíaktualizovaný
kalendář železničního sportu a FISAIC na rok
2020 (včetně přesunu řady akcí na rok 2021),
vyslechlo informaci vedoucího Mezinárodního
oddělení OSŽ–Ú Ing. Ondřeje Šmehlíka k pořádání letních dětských táborů a k letní rekreaci
v apartmánovém domě Orion v řecké Leptokárii.
Členové Představenstva OSŽ dále schválili návrh vzdělávacích aktivit na II. pololetí 2020, vzali
na vědomí informaci, že ples OSŽ se uskuteční
19. 3. 2021, rozhodli o tom, že plánované zasedání Představenstva OSŽ dne 5. 5. se ruší, místo
toho bude 6. 5. porada předsedy OSŽ; s otazníkem je zatím jednání Podnikového výboru OSŽ
při ČD (13. 5.), naopak PV OSŽ ČD Cargo se
sejde 14. 5. Příští zasedání Představenstva OSŽ
se uskuteční 20. 5., namísto plánovaného Ústředí OSŽ, které bylo prozatím přesunuto na neurčito. Závěr jednání patřil informacím z Revizní
komise OSŽ a bodu Různé.
-red-

Posázavský Pacifik letos slaví
120 let, k narozeninám dostal
nový dopravní terminál
v Týnci nad Sázavou
Slavnostního otevření dopravního terminálu
v Týnci nad Sázavou, které se uskutečnilo ve
středu 26. února 2020 v 11 hodin, se zúčastnili
představitelé města v čele se starostou Martinem Kadrnožkou, zástupci stavební společnosti
PSN & DS, a. s., společnosti LUCIDA, s. r. o.,
která projekt ve spolupráci s Agroprojektem navrhla, a další významní hosté, zástupci Středočeského kraje, Českých drah, Správy železnic,
občanského sdružení Posázaví, o. p. s., a také
poslankyně Parlamentu ČR Věra Kovářová. U
otevření byl také duchovní otec myšlenky na
záchranu nádraží v celé republice a velký příznivec železniční dopravy, v současnosti starosta
Lysé nad Labem, Karel Otava.
Stavba dopravního terminálu, který propojil
vlakové nádraží s nádražím autobusovým, začala 28. listopadu 2018 a již o rok později (17.
prosince 2019) byla dokončena. Mimo jiné zde

bylo vybudováno moderní zázemí s novou čekárnou s jednotným informačním systémem
a s toaletami pro cestující. V místě, kde u vlakového nádraží stálo bývalé skladiště, vyrostla
čekárna s odbavovací halou určenou pro obě
nádraží. A také box na jízdní kola. Dopravní
terminál byl vybudován jako projekt města za
spolupráce Správy železnic a Českých drah.
„Na počátku, někdy kolem roku 2000, bylo
občanské sdružení Posázaví, o. p. s., a jeho
studie Vlídná nádraží, na niž jsme získali
dotaci. Cílem této studie bylo zjistit, jak by se
mohla opravit a propojit naše železniční stanice s autobusovým nádražím, které leží
v těsné blízkosti,“ říká starosta města Martin
Kadrnožka s tím, že zhruba po deseti až patnácti letech se podařilo projekt posunout téměř
do realizační fáze.
(Pokračování na str. 4)

V místě, kde u vlakového nádraží stávalo skladiště, vyrostla čekárna s odbavovací halou
určenou pro obě nádraží.

Podle platného jízdního řádu 2019/2020 zajíždí do Osova v pracovních dnech devět párů vlaků denně a každý z těchto vlaků projíždí
kolem rozestavěné nové zastávky u přejezdu P588 na silnici z Osova do Dobříše. Pro mnohé řidiče je překvapením, zejména u vlaků
jedoucích ve směru od Lochovic, že vlak v zastávce nezastaví. Občas se tak stane, že strojvedoucímu motorového vozu řady 810 projede
auto těsně před vlakem. Na snímku osobní vlak 27711 z Lochovic do Zadní Třebaně projíždí kolem nové zastávky. Více informací na straně
dvě.
Snímek Michael Mareš

Správa železnic bilancuje minulý rok:
Z pohledu státní organizace se rok 2019
zařadí mezi úspěšné a velmi intenzivní
Správa železnic vydala výroční zprávu za
rok 2019, čímž se symbolicky uzavřela éra
Správy železniční dopravní cesty. Z pohledu
státní organizace se rok 2019 zařadí mezi úspěšné a velmi intenzivní. Na opravy a údržbu železniční infrastruktury organizace prostřednictvím externích dodavatelů vynaložila téměř 11,9
miliardy korun. Dohromady na neinvestičních
dotacích stát podpořil provozuschopnost a obsluhu dráhy částkou více než 23,7 mld. Kč. Na
investičních dotacích získala organizace více
než 19,6 mld. Kč. Do provozu bylo uvedeno
téměř 92 km zmodernizovaných tratí.
V loňském roce probíhala i intenzivní příprava dalších traťových úseků k zapojení do dálko-

vého ovládání z pracoviště v budově CDP Praha v roce 2020. CDP Praha ke konci loňského
roku řídilo provoz na 475 km tratí železniční sítě
a CDP Přerov na 520 km tratí železniční sítě.
Od července 2016 organizace masivně investuje do nemovitostí osobních nádraží. Loni
investice do výpravních budov překročily částku 480 mil. Kč. Dokončena byla mj. rekonstrukce výpravních budov v Kolíně, Břeclavi, Kralupech nad Vltavou nebo Přibyslavi.
Nezanedbatelnou částkou se na krytí nákladů
podílejí výnosy z použití dopravní cesty ve výši
necelých 3,7 mld. Kč, z toho více než 73 % dopravci ze Skupiny ČD. K tomu organizace utržila
přes 114,4 mil. Kčz výnosů za přidělení kapacity.

Počet dopravců na síti stoupl k 31. 12. 2019
na rekordních 107. Dopravní výkon v ujetých
vlakových km meziročně stoupl o 1,2 % na
174.985 (v tisících vlkm), z toho 22,2 % odjely
vlaky nákladní dopravy. Hrubý dopravní výkon
nepatrně meziročně poklesl na 63 044 (v mil.
hrtkm), z toho vlaky nákladní dopravy 43,4 %.
Výroční zpráva je k dispozici na webu
www.szdc.cz v sekci dokumenty. Najdete zde
i statistickou ročenku, která přináší podrobnější
údaje o tratích, vybavení kolejí, stanicích a zastávkách, traťové mechanizaci, zaměstnancích,
dopravních výkonech na síti, plnění jízdního
řádu, hospodaření a mimořádných událostech.
–rš–

NA AKTUÁLNÍ TÉMA

„Zaměstnanci i zaměstnavatelé
na železnici zaslouží velkou
pochvalu za to, jak k vzniklé
mimořádné situaci přistupovali.“
Hovoříme s JUDr. PETREM KOŽMÍNEM, LL.M.,
vedoucím oddělení BOZP OSŽ–Ú
O epidemii koronaviru bylo – nejen v Obzoru – napsáno mnoho a mnohým se už toto
téma zajídá, přesto mi nedá, abych se vás
nezeptal na to, jak železnice a její zaměstnanci podle vás zvládají koronavirovou epidemii z pohledu BOZP?
Dle dostupných informací a získaných poznatků je současná mimořádná situace v souvislosti s nákazou COVID–19 zaměstnavateli
i zaměstnanci na železnici zatím zvládána dobře. Ze strany zaměstnavatelů byla přijata celá
řada nutných opatření. Zaměstnanci jsou vybavováni nezbytnými osobními ochrannými prostředky a dezinfekcí. Větší pozornost je ze strany zaměstnavatelů věnována i úklidu. Kromě
hygienických opatření byla přijata i ta organizačního charakteru. Jedná se například o omezení pohybu (omezení pracovních cest, zamezení osobních kontaktů), střídání zaměstnanců
a tam, kde to bylo možné, byla se zaměstnanci
dohodnuta tzv. práce z domova (home office).
Jiná situace však byla na samotném začátku
epidemie, kdy zaměstnavatelé nedisponovali
dostatečnými počty osobních ochranných a dezinfekčních prostředků.
Dlužno však podotknout, že tento problém
nebyl v té době jen u železnice, ale v celém
státě. Domnívám se, že zaměstnanci i zaměstnavatelé na železnici si zaslouží velkou pochvalu za to, jak k vzniklé mimořádné situaci,
která zatím neměla v ČR obdobu, přistupovali.

Zejména pak ti, kteří vykonávali svoji pracovní
činnost v první linii, např. zaměstnanci HZS,
vlakové čety a další.
Máte přehled o tom, kolik zaměstnanců
ČD, ČD Cargo a Správy železnic, nedrážních
a dalších firem, v nichž má OSŽ členskou
základnu, koronavirem onemocnělo a kolik
se jich uzdravilo?
Těmito informacemi samozřejmě nedisponujeme, odborové organizace nám tyto informace cíleně nesdělují a žádné takové statistiky
si nevedou. O případech nakažení se dozvídáme pouze v případě, že se na naše oddělení
obrátí například předseda základní organizace
s odborným dotazem ohledně případného posuzování takových případů z hlediska ochrany
zdraví při práci, celkově se však jednalo o velmi
zanedbatelný počet případů.
Setkal jste se s případem, jak o tom informovala média, šikany či slovního napadání
ze strany okolí člověka nakaženého koronavirem? Museli jste jako „bezpečáci“ vůbec
řešit nějaké spory související s epidemií koronaviru?
S těmito případy jsme se naštěstí nesetkávali a žádné případy šikany nebo slovního napadání jsme nezaznamenali, a bohudík nemuseli ani řešit. Na druhou stranu jsme zodpovídali
celou řadu telefonických dotazů, které byly smě-

řovány na oblast související s povinnostmi zaměstnavatelů vybavovat své zaměstnance
osobními ochrannými prostředky, na problematiku karantény, a týkaly se stanovených organizačních opatření přijatých v souvislosti s koronavirovou epidemií. V souvislosti s nákazou
COVID–19 jsme nebyli nuceni řešit žádné spory se zaměstnavateli.
Michael Mareš

Samovratné přestavníky jako cesta
k rozšiřování příměstské dopravy
Dne 2. 9. 2019 bylo v dopravně Všeradice na
trati 172 (Zadní Třebaň – Lochovice) zprovozněno druhé nástupiště. Počínaje tímto dnem
vlaky směr Lochovice odjíždějí z 1. nástupiště
(které bylo upraveno), vlaky směr Zadní Třebaň
odjíždějí od nového druhého nástupiště. V dopravně Všeradice došlo v roce 2019 k aktivaci
dvou výhybek se samovratnými přestavníky,
z tohoto důvodu bylo tedy nutné přistoupit k zajištění dvou nástupišť.„K opravě zhlaví a osazení samovratnými přestavníky došlo z několika důvodů,“uvedl mluvčí Správy železnic

VŠIMLI JSME SI

l SPRÁVA ŽELEZNIC podepsala

Marek Illiaš s tím, že jednak stav zhlaví byl již
nevyhovující a jednak v návaznosti na výhledové rozšíření dopravy v následujících letech
(výstavba domů v okolí) bylo potřeba řešit možnost křižování v dopravně Všeradice. „Proto
byl akceptován požadavek dopravců (IDSK,
jako integrátora dopravy ve Středočeském kraji, a jeho požadavků na rozšiřování četnosti
příměstské dopravy) na možnost křižování
v této dopravně právě pomocí výhybek se
samovratnými přestavníky,“ dodal Marek
Illiaš.
–mmč–

dne 24. 4. 2020 s francouzskou společností
SNCF smlouvu o poskytování služeb při přípravě výstavby vysokorychlostních tratí v České
republice. Smlouva je dalším krokem, který
zajistí průběžnou kontrolu dokumentací pro
územní rozhodnutí (DÚR) a pokračování prací
na dalších technických předpisech, jež umožní
v budoucnu nejen další stupně projektové přípravy vysokorychlostních tratí, ale i jejich výstavbu, zprovozňování, pravidelný provoz
a údržbu.

V Osově se točila celá řada filmů, konkrétně na nádraží pak v roce 1998 povídka Poslední
vlak z cyklu Bakaláři. Po dokončení nové zastávky budou vlaky zastavovat o dvě stě metrů
dále, blíže k přejezdu.

NAVŠTÍVILI JSME

Osov

V dopravně Všeradice byly vloni aktivovány dvě výhybky se samovratnými přestavníky.

Vyšel další díl Vědeckotechnického sborníku
Správa železnic, státní organizace, dne 30. 4.
vydala již druhou edici Vědeckotechnického sborníku (VTS). Sborník Správy železnic navazuje
na stejnojmenné periodikum vydávané ČD v letech 1995 až 2019.
Sborník je sestaven z prací z oblasti železniční dopravy. Jeho cílem je publikování především
původních odborných prací, řešících technické
a technologické problémy a zásadní otázky z oblasti řízení, ekonomiky a ekologie ve vztahu k železniční dopravě. Edice č. 2 obsahujemimo jiné
příspěvky na téma: Rozbor švýcarské metodiky
pro hodnocení poškozujících účinků jízdy kolejo-

vého vozidla na kolej; Ke dvěma možným použitím metody RailTopoModel a formátu railML při
zobrazování objektů a procesů probíhajících na
železniční síti; Tarifní propojení železniční osobní dopravy a dalších druhů veřejné hromadné
dopravy při různých tarifních strukturách integrovaných dopravních systémů v ČR; Veřejné služby v přepravě cestujících od vzniku regionální
integrace po celostátní jízdenku a další.
Příspěvky jsou volně k dispozici na adrese:
https://www.szdc.cz/o–nas/publikace/vts <https:/
/www.szdc.cz/o–nas/publikace/vts.
–rš–

PŘEDSTAVUJEME

Oldřich Sobol:
„Koronavirus OHL ŽS
nezastavil, stavby jedou!“
Oldřich Sobol je ve svých šedesáti letech
služebně nejmladším členem Ústředí OSŽ. Vloni na podzim jej Nedrážní republikový výbor
(NeRV) OSŽ navrhl za Pavla Štillera, který ze
zdravotních důvodů rezignoval na funkci předsedy ZO OSŽ a na funkci člena Ústředí OSŽ. Zatím
se ale Oldřich Sobol v nové funkci nestihl ani
pořádně rozkoukat.„V lednu jsem se z důvodu
naplánované dovolené z jednání omluvil, poprvé a vlastně naposledy jsem se zúčastnil
únorového zasedání, od března byla všechna
další jednání z důvodu koronavirové epidemie zrušena,“ konstatuje.

Členem NeRVu z pozice předsedy Výboru
OSŽ při OHL ŽS je dvě volební období; před lety
vystřídal ve funkci předsedy Výboru OSŽ při
OHL ŽS Brno (od té doby je i členem NeRVu
OSŽ) Jiřího Cenka, dlouholetého porevolučního
předsedu ZO OSŽ u Železničního stavitelství
Brno (dnes společnost OHL ŽS Brno). „Jirka je
bohužel invalidní, přišel o obě nohy, ale jinak
je v pohodě. Jednou za čas za mnou přijede,
skočíme spolu na oběd, pokecáme a zavzpomínáme na staré dobré časy,“ pousměje se.
Celý profesní život zůstal Oldřich Sobol věrný
Železničnímu stavitelství (ŽS) Brno, kde působil
jako člen jednoho ze šesti ZV. „Já jsem ve firmě
od vyučení, vyučil jsem se pro firmu (tehdy
Železniční stavitelství Brno)jako elektromontér
rozvodných zařízení a po revoluci se z toho
stala akciová společnost, kterou posléze koupili Španělé, ti jsou dnes majoritním vlastníkem. Jinak zkratka OHL je zkratka firmy z Madridu a nám v názvu zůstalo to ŽS, jako
Železniční stavitelství,“ vypráví. Když na jednáních Představenstva OSŽ nebo Ústředí OSŽ
referuje místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně
NeRV Bc. Renata Dousková o dění u nedrážních, bývá firma OHL ŽS celkem často zmiňována. „Máme tady furt nějaké změny ve vedení
společnosti. Před šesti lety vyměnili Španělé
komplet celé vedení společnosti, protože jsme
byli čtyři roky v červených číslech. Nastoupili
krizoví manažeři a s novým vedením nastaly
problémy, protože oni nás, odboráře, vnímali

spíše jako škodnou. Házeli nám klacky pod
nohy, očesávali nám benefity, ale to už se
změnilo. Tři roky nazpět máme nového generálního ředitele, ze svých řad, z divize železnice, a staronového finančního ředitele, takže
se všechno zase vrátilo do starých dobrých
kolejí, byť to někdy drhne, hlavně z časových
důvodů – personální ředitelka má na starosti
dva úseky(právní a personální) a občas nestíhá. Ale že by byly nějaké větší problémy, to
v žádném případě,“ reaguje s tím, že dokladem
může být právě uzavřená kolektivní smlouva. Ta
byla slavnostně podepsána k 1. 4. 2020. Některé
benefity se podařilo zachovat, některé dokonce
vylepšit (například navýšení za přesčasovou práci, příplatky za práci v zahraničí). „Máme to na
pět let, i když paní ředitelka ji původně chtěla
jen na rok, a s nárůstem pět procent, takže
jsem spokojený,“ tvrdí.
Finišování kolektivního vyjednávání přišlo do
doby epidemie spojené s nemocí COVID–19,
i proto je Oldřich Sobol v krizovém štábu firmy,
„.Abych byl v obraze, abych věděl, co se na
stavbách děje,“ říká a dodává, že vedení firmy
se vůči zaměstnancům zachovalo seriózně.„Máme zahraniční zaměstnance, Ukrajince a Slováky, kteří pracují v Čechách na koridoru
u Tábora. Ti odjeli po turnusu domů a uvízli
na Slovensku, kde zůstali v karanténě. Ale
vedení se s tím popasovalo: Slováci tam pracují na našich stavbách, a Češi, co přijeli ze
Slovenska, zase pracují namísto nich na koridoru u Tábora. Převekslovalo se to a na stavbách se maká. Myslím si, že vedení odvedlo
dobrou práci, i co se týká ochranných prostředků.“ První ochranné pomůcky směřovaly
pochopitelně na stavby. „To je jasné, chlapi
pracují venku, jsou první na ráně. Co mám
zprávu od generála, tak už máme všechno
podchycené a máme už i zásoby, dokonce je
(ochranné pomůcky) rozdávali i po kancelářích,“ dodává. Sečteno, podtrženo:koronavirus
OHL ŽS nezastavil.„To určitě ne, ale problémy
jsou, několik lidí zůstalo v karanténě, nebo
i pár lidí muselo zůstat doma na 80 % mzdy,
ale nejsou to velká čísla, stavby jedou,“ potvrzuje Oldřich Sobol.
A co španělština? Učíte se cizí jazyk? zajímám se závěrem. „Víte co, v šedesáti letech to
nedoženu a na dozorčí radě máme překladatelku,“ vypráví. Přesto však letos úspěšně (seminární prací) dokončil roční vzdělávací kurz
OSŽ. „To bylo fajn, vybral jsem si téma ´personalistika´ u společnosti OHL ŽS, které mě
zajímalo, které bylo užitečné, a se kterým
přicházím denně do styku a ke kterému jsem
měl nejblíže. Pořád řešíme personální záležitosti, přijímání zaměstnanců, otázky pracovního poměru, či propouštění a další, takže
mně to moc pomohlo. Kolega z ostravské
skupiny OHL ŽS Tomáš si vybral BOZP, protože on to dělá. Prostě zaměřili jsme se na to,
co je nám nejblíže a co ovládáme a potřebujeme v praxi,“ dodává Oldřich Sobol závěrem.
Michael Mareš

Druhou stranu brdských Hřebenů zpřístupnila (po dráze do Dobříše) v roce 1901 Místní
dráha Zadní Třebaň – Lochovice (dnes v jízdním řádu označená číslem 172). Na vybudování tratě na rozhraní Podbrdska a křídových oblastí Českého krasu přispěl 75 procenty stát
a 25 % upsali koncesionáři a osoby mající o tuto dráhu zájem, především Josef Šebestián
Daubek, velkostatkář v Litni a Vlencích, město
Hostomice, okresy hořovický a berounský, a také některé obce při této trati. Výstavbu ale
provázely spory o směr trati, jako například
v Litni či Osově. Trať je dodnes poznamenána
úvratí v Litni.
Stavět se začalo v září roku 1900 a již 24. 8.
1901 projel po celé trati dlouhé 26,6 km první
vlak. Slavnostního otevření se trať dočkala 30.
srpna 1901. Po dráze, která vede úrodnou
a malebnou krajinou, jezdilo před sto lety (ve
dvacátých letech dvacátého století) pět párů
vlaků denně.
Obec Osov byla u filmařů velmi oblíbená,
především díky nádherným exteriérům (včetně
zámku, kde v minulosti pobývali Karel Čapek či
Hugo Haas; dnes jsou zámek a park veřejnosti
nepřístupné), ke kterým patří i bývalé nádraží.
Natáčely se zde například tři povídky podle
knihy Karla Čapka Povídky z jedné a druhé
kapsy.
Mezi známější záběry z Osova ale asi patří
spíše ty z cyklu povídek Bakaláři. Mnohému
z nás se určitě vybaví příběh vyprávějící o železničáři, strojvedoucím, kterému zemře otec
a on si veze posledním vlakem domů urnu,
kterou ale zapomene ve vlaku. Když ji železničář, kterého hraje Jaroslav Satoranský, najde
vysypanou, udělá zemřelému otci, který strávil
na železnici celý život, ve vlaku malou vzpomínkovou tryznu. Příběh Bakalářů z roku 1998 pod

l V ŽELEZNIČNÍ STANICI Dob-

názvem Poslední vlak se natáčel na nádraží
v Osově. V roce 2003 pak přijel do Osova americký filmový štáb, aby pro společnost CBS
vyrobil část dvoudílného televizního filmu The
Origin Of Evil (Kořeny zla), popisujícího cestu
Adolfa Hitlera k neomezené moci. Nádraží
v Osově má navzdory všem (pří)stavbám stále
své genius loci, ale všeho do času. O dvě stě
metrů blíže k obci už vzniká nová zastávka.
Zatím ale ještě vlaky zastavují na původním
nádraží a ve směru od Lochovic novou zastávkou projíždějí, což ale nic netušící řidiče, kteří se
mylně domnívají, že vlak v zastávce u přejezdu
zastaví, často překvapí. A tak se občas stane,
že strojvedoucímu přejede auto těsně před
vlakem (čehož jsem byl osobně svědkem).
Na přejezdu P588 u zastávky Osov však
není v současné době podle Správy železnic
přejezdové zabezpečovací zařízení plánováno. „Přejezdy jsou osazovány PZS mimo jiné
i dle dopravního momentu, který je závislý
na intenzitě dopravy, která u tohoto přejezdu není vysoká,“ uvedl Marek Illiaš, mluvčí
Správy železnic, s tím, že předpoklad aktivace
nové posunuté zastávky s novým nástupištěm
i přístřeškem je 1. 7. 2020.
Od července tedy budou vlaky zastavovat
na nové zastávce. „Správa železnic musí informaci uveřejnit v Tabulkách traťových poměrů (TTP),které mají strojvedoucí k dispozici, a ze kterých čerpají příslušné informace
o trati,“ potvrdil Petr Šťáhlavský, oborový specialista ČD, s tím, že v případě, pokud se jedná
o významnější změnu, chystají depa i fotodokumentaci daného úseku.„V některých případech se dělají také speciální jízdy, kdy probíhá poznání na nových úsecích, jako tomu
bylo u Nového spojení a Ejpovického tunelu.“
Michael Mareš

říš se aktuálně provádí kultivace okolí nádraží,
vedle výpravní budovy se pro větší komfort
cestujících pokládá nová dlažba.

l UZLOVÁ ŽST. HOSTIVICE je

mekkou legendárních motorových vozů řady
810, které obsluhují Pražský Semmering včetně
tratě Hostivice–Odb. Jeneček – Rudná u Prahy
či tratě Hostivice–Odb. Jeneček – Noutonice. 24.
dubna v 16.30 h se sešly motory 810.333–5,
810.224–6 a 810.263–4. Pozitivní zprávou z Hostivice je, že je v provozu i v době pandemie
okénkový prodej v přednádražním rekonstruovaném hostinci. Snímek Martin Kubík.

l DOPADY do hospodaření společnosti

České dráhy, způsobené koronavirem, budou
činit řádově miliardy korun, přičemž se jedná
o propad tržeb v souvislosti se zákazem pohybu. V době vrcholící pandemie klesl počet cestujících na cca 10 % obvyklého stavu, v současné době je to 15 – 20 %. Odstavení přebytečných
vozidel z důvodu nouzového stavu využily
České dráhy především k jejich zvýšené údržbě a opravám, které jsou v běžné přepravní
špičce omezené.

l NÁHRADU ŠKOD, souvisejících

s pandemií koronaviru a s ní souvisejícími opatřeními ze strany státu, hodlají České dráhy
uplatňovat všude, kde to bude možné. Především ve snaze o odpuštění poplatků za užití
dopravní cesty v období březen – konec roku
2020, nehrazení příplatku za obnovitelné zdroje
energie, dotace na kolejová vozidla v letech
2021 – 2027, dočasné převzetí rizika ztráty
tržeb dopravců a poskytnutí náhrady škod státem. České dráhy již v těchto věcech aktivně
oslovily věcně příslušná ministerstva i předsedu vlády.

l UNIKÁTNÍ Ústřední technická knihov-

Nové bezbariérové nástupiště bylo postaveno poblíž přejezdu P588, v dubnu zde ještě
nestál přístřešek pro cestující. Zastávka má být otevřena 1. 7. 2020.

na Českých drah v Kralupech nad Vltavou v úterý 5. května 2020 znovu otevřela své brány.
Všem zájemcům o odbornou dopravní, především pak železniční literaturu, bude k dispozici
v obvyklých otevíracích časech (úterý od 12 do
15 h, středa od 9.30 do 15.30 h a čtvrtek od 9.30
do 12.30 h.). Na zájemce o studium tu čeká
přibližně 120 000 svazků knih a časopisů, map,
jízdních řádů, předpisů a množství další, zejména odborné literatury. „Návštěvníci však
musí splnit nutná preventivní hygienická
opatření proti šíření nemoci COVID–19,“ říká
Martin Navrátil, knihovník technické knihovny
Českých drah.

ZE SVĚTA

Nový šéf SBB
Uprostřed koronavirové krize došlo ve vedení
Švýcarských spolkových drah (SBB) ke změně
nejvyššího vedení. Od 1. 4. 2020, po 13 letech na
pozici generálního ředitele koncernu SBB, vystřídal Adrease Meyera Vincent Ducrot (57),
elektroinženýr, který prošel u SBB řadou funkcí,
naposledy byl ředitelem Dopravního podniku ve
Freiburgu. Cílem nového CEO je 5 bodů:
1. překonání koronavirové krize;
2. řešení personálních otázek, zejména velké
fluktuace u provozních zaměstnanců (strojvedoucí, vlakové čety);
3. zkvalitnění jízdy vlaků/přesnost;
4. infrastruktura, která je na svých kapacitních
hranicích;
5. jízdné, které u SBB je vyšší, než jsou
náklady individuální dopravou (osobním autem).
Z Luzerner Zeitung, 1. 4. 2020, zprac. –sh–

Rekordní zpoždění
Šest nových jednotek pro „nejrychlejší místní
dopravu v Německu“ mezi Norimberkem,
Ingolstadtem a Mnichovem od Škody Transportation mělo začít jezdit v roce 2016. Ale kvůli
přetrvávajícím technickým problémům odmítá
Deutsche Bahn (DB) jejich převzetí, ani zkušební provoz není v dohledu.

Škoda Transportation v roce 2013 vyhrála
výběrové řízení, když po špatných zkušenostech
s dodávkami vlaků a lokomotiv od firem Siemens, Alstom a Bombardier byla DB vybrána
ona. Soupravy jsou určeny pro rychlosti až 200
km/h a měly by ujet trasu Norimberk – Mnichov
za 1.45 h. Mnichovsko–Norimberský expres by
měl nabízet 676 namísto 413 míst. Podle tiskového mluvčího Spolkového drážního úřadu (EBA,
tento omezeně schválil v roce 2019 šest souprav. Každá souprava se skládá ze 6 patrových
vozů. Ale zřejmě kvůli přetrvávajícím technickým
problémům DB nechce tyto vlaky převzít, ani
zahájit zkušební provoz mezi Norimberkem,
Ingolstadtem a Mnichovem. Škoda Transportation zřejmě objednávku podcenila. Patrové vozy
musí totiž být konstruovány pro vysoké rychlosti
a musí být také tlakově těsné, aby okna a dveře
také odolávaly silám, s nimiž se souprava setkává v tunelech při potkávání s ICE vlaky, které na
trati jedou rychlostí až 300 km/h. A v neposlední
řadě musí palubní software fungovat spolehlivě.
Nyní je zřejmé, že nasazení nových vlaků
Škody na trase Norimberk – Mnichov bude i nadále neomezeně zpožděno. Nejrychlejší místní
doprava v Německu od roku 2006,s rychlostí až
200 km/h, tak bude muset být provozována
i nadále zastaralými soupravami IC.
Z Nordbayern.de, 21. 4. 2020, zprac. –sh–

Jižní Korea začíná
s výstavbou jižní části
mezikorejské železnice
Jižní Korea se rozhodla zahájit výstavbu jižní
části mezikorejské železnice podél východního
pobřeží Korejského poloostrova. Mělo by tak
dojít k opětovnému připojení železniční trati
dlouhé 110,9 km od východního pobřeží města
Gangneung k pohraničnímu městu Jejin.
Železnice Gangneung – Jejin je jihokorejský
úsek linie Donghae Bukbu, který byl postaven
během japonské kolonizace poloostrova mezi
lety 1910 a 1945, ale během korejské války
v letech 1950–1953 byl přerušen. Stavební projekt linky Donghae Bukbu pokračuje od roku
2000 po dohodě mezi jihokorejským prezidentem Moon Jae–inem a Kim–Čong– Unem, vůdcem Korejské lidově demokratické republiky. Ti
souhlasili s opětovným připojením na svém prvním summitu 27. dubna 2018. Stavební práce
však byly zpožděny kvůli mezinárodním sankcím proti Pchjongjangu. Cílem je znovu spojit
železnice přes mezikorejskou hranici, která by
ji nakonec spojila s Evropou přes transsibiřskou
železnici.
Z Twitter Marekting, 24. 4. 2020,
zpracoval –sh–

Psali jsme před 25 lety
Obzor č. 19 – 9. 5. 1995
Odborové svazy působící na železnici poskytly dne 27. 4. 1995 hromadným sdělovacím
prostředkům zprávu, v níž uvádějí, že požadují
navýšení objemu mzdových prostředků (výše
mzdy na ČD byla ve srovnání s celostátním
průměrem nižší téměř o 600 Kč), dále požadují
plnění přijaté kolektivní smlouvy, pravidelné
čtvrtletní informace o jejím plnění a informace
i o využití finančních prostředků získaných podnikatelskou činností. „Odborové organizace
upozorňují, že v případě negativních postojů a postupů zaměstnavatele, případně dalších kompetentních subjektů, nejsou schopny udržet nadále sociální smír a budou
nuceny přistoupit k radikálním akcím,“ uvádí se ve zprávě.
Obzor č. 19 dále podrobně informuje o poznatcích z mezinárodní konference o privatizaci železnic, která se uskutečnila v Praze 20. 4.
1995. Řečník z Velké Británie uvedl, že se v
jeho zemi vládě nepodařilo získat v otázce privatizace železnic společenský konsenzus, naopak zástupce Německa uvedl, že u nich se
k chystané privatizaci rozvinula široká diskuse.
V Německu se navíc jednalo o zanedbatelné
množství tratí (3 %), přičemž dotčeným zaměstnancům byly zaručeny rozsáhlé sociální výhody. Za českou stranu vystoupili mimo jiné generální ředitel ČD Ing. Emanuel Šíp, ředitel

Drážního úřadu Ing. Jaroslav Vrána či Ing.
Dalibor Zelený, ředitel Obchodně přepravního
ředitelství ČD. Seminář ukázal protichůdné proudy nejen mezi managementem ČD a opozičními složkami, ale i uvnitř drah samotných.

Obzor č. 20 – 15. 5. 1995
Na první straně byla otištěna odpověď ministra dopravy Jana Stráského na požadavky odborářů, uveřejněné v Obzoru č. 19. Ministr dopravy v dopise uvedl mimo jiné:„V souhrnu lze
chápat některé body Vašeho stanoviska jako úsilí o maximalizaci státní podpory železniční dopravě bez ohledu na ostatní potřeby
daňových poplatníků, jako snahu o ultimativní zasahování do problémů, za které nesou odpovědnost jiní, jako snahu maximálně se zviditelnit bez ohledu na smysluplnost,
podloženost a oprávněnost vyřčených požadavků.“
Obzor dále přinesl mimo jiné zpravodalství
ze zasedání Ústředí OSŽ z 3. 5., jehož hlavním
bodem byla příprava mimořádné konference
v České Třebové. Zazněla zde ale také informace ze 4. Sněmu ČMKOS (13. – 14. 2. 1995).
„Sněm je znepokojen tím, že průběh sociální
reformy se v mnoha směrech zásadně odlišuje od záměrů, které byly vyhlášeny ve
vládních programových dokumentech,“ uvádí
se v usnesení tohoto sněmu.
–zs–

ZEPTALI JSME SE ZA VÁS

Poukaz je nepřenosný. Pokud nemůžeme
vycestovat, dostaneme peníze zpět
po 31. 8. 2021
Tuzemské cestovní kanceláře budou moci
odložit vrácení peněz za zrušené zájezdy kvůli
koronaviru s plánovaným odjezdem od 20. února
do 31. srpna. Místo nich budou klientům vydávat poukazy na rovnocenné cesty.
Na odložení platby by měla do 31. srpna
příštího roku platit tzv. ochranná doba. Klienti,
kteří do tohoto data poukaz nevyužijí, budou mít
nárok na vrácení uhrazených záloh. Poukazy

budou moci odmítnout senioři, zdravotně postižení nebo nezaměstnaní. Je Poukaz přenosný? Co když příští rok můj zdravotní stav
neumožní mi vycestovat? Může za mě jet
někdo jiný?zeptali jsme se ředitelky ČD travel
Mgr. Blanky Jíšové. A tady je její odpověď:
„Poukaz je nepřenosný. Pokud nemůžete
vycestovat, dostanete peníze zpět po 31. 8.
2021.“
-mmč-

Čerpání dávek
z Podpůrného fondu OSŽ
v souvislosti s COVID-19
Vážené členky a členové OSŽ, rozhodnutím Porady předsedy OSŽ ze dne 24. 3. 2020
a upřesněním podmínek dne 1. 4. 2020 a 8. 4.
2020 Vám byla dána možnost, v návaznosti na
vydaná usnesení vlády ČR související s opatřeními proti koronavirové pandemii (COVID–
19), požádat v souladu se Statutem Podpůrného fondu OSŽ o přiznání jednorázové finanční
dávky z Podpůrného fondu OSŽ (část VII. bod
5, dále rovněž „PF OSŽ“) z důvodu jiné zřetelehodné události. Záměrem poskytnutí dávky z PF
OSŽ ve výši 2000 Kč na dítě je snaha pomoci
snížit dopady vládou ČR vyhlášeného nouzového stavu na členky a členy OSŽ, kteří jsou
osamělými (tzv. samoživitelka nebo samoživitel) a pečují o dítě ve věku do 15 let (včetně).
Žádost o dávku z PF OSŽ je od počátku
řešena tak, že žadatel nebo žadatelka ji podává
prostřednictvím závodního výboru své ZO OSŽ.
Ten žádost potvrdí svým souhlasem, doplní
číslo bankovního účtu ZO OSŽ a následně ji
odešle na Ekonomicko–sociální oddělení OSŽ–
ústředí (dále rovněž „ESO“). ESO OSŽ–ústředí
žádost zpracuje a předloží ke schválení Představenstvu OSŽ (poradě předsedy OSŽ). V pří-

padě kladně vyřízené žádosti je finanční částka
odeslána na bankovní účet příslušné ZO OSŽ,
která částku předá, resp. přepošle na určený
bankovní účet žadatele nebo žadatelky. K datu
29. 4. 2020 bylo provedeno vyhodnocení přiznání dávek z Podpůrného fondu OSŽ v souvislosti s COVID–19 tzv. samoživitelkám (samoživitelům) pečujícím o dítě (děti) ve věku do
15 let (včetně) za období od 24. 3. – 29. 4. 2020.
V uvedeném období byly žádosti o dávku z PF
OSŽ předkládány a schváleny na jednání porady předsedy OSŽ a Představenstva OSŽ v termínech 1. 4., 8. 4., 15. 4., 22. 4. a 29. 4. 2020.
Celkem bylo k 29. 4. 2020 kladně vyřízeno
91 žádostí ze 34 ZO OSŽ a vyplacena finanční
částka v celkové výši 228 000 Kč. Možnost
požádat o jednorázovou finanční dávku z Podpůrného fondu OSŽ (část VII. bod 5) z důvodu
jiné zřetelehodné události pokračuje i nadále.
Věříme, že všem žadatelům a žadatelkám, kterým byla žádost schválena a finanční částka
vyplacena, pomohla snížit dopady vyhlášeného nouzového stavu.
V Praze, dne 29. dubna 2020
Mgr. Martin Malý, předseda OSŽ

PRÁVNÍ PORADNA

Nepodepisujte důležité
písemné dokumenty
bez konzultace!!!
V posledním období dochází ke zvýšenému
počtu případů, kdy zaměstnanci – členové OSŽ
podepíší písemný dokument (i v souvislosti s mimořádnou událostí) a následně se obrací se
žádostí o pomoc při jejich řešení na funkcionáře
OSŽ a ekonomicko–sociální oddělení OSŽ –
ústředí (dále jen ESO OSŽ – ústředí).
Zaměstnanci přes mnohá další upozornění
podepisují různé pracovněprávní a personální dokumenty, aniž by se s jejich obsahem
řádně seznámili, popřípadě si vzali tzv. čas na
rozhodnutí, není-li jim obsah zcela jasný anebo
s ním nesouhlasí (v souladu s dobrými mravy).
V takové situaci se nelze vůbec spoléhat na
tvrzení zaměstnavatele, že jde o tzv. formální
záležitosti, které nemají žádný vliv na cokoliv.
Zaměstnanci si neuvědomují, že podpis jakékoliv písemnosti, zejména dohod:
– o rozvázání pracovního poměru (§ 49 ZP);
– změny pracovní smlouvy (§ 40 ZP);
– kvalifikační dohody (§ 234 ZP);
– uznání závazku k náhradě škody a dohody
o způsobu náhrady škody (§ 263 odst. 2 ZP);
– protokolu o projednání náhrady škody podle
ustanovení § 263 ZP (§ 263 odst. 3 ZP);
– odškodnění pracovního úrazu (§ 269 ZP a násl.)
apod.;
může mít v některých případech do budoucnosti
pro členy OSŽ významné – negativní důsledky. Tyto důsledky jsou mnohdy nevratné, takže
je nelze vůbec změnit anebo je lze změnit
pouze výjimečně a velice obtížně. U členů OSŽ
není dostatečně vnímána odpovědnost za právní
jednání v písemné formě (podpis), který je

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

NÁZORY

Kraj chtěl vydělat na režistech,
prodělal na všech
Stále se množí tací, kteří vůbec nepochopili
situaci s režijkami v Jihomoravském kraji (např.
viz článek Nespokojení bývalí zaměstnanci ČD
v Obzoru č. 6). Vidí v tom selhání odborů nebo
regionálních obchodních center atd. Kéž by jim
pomohl tento zjednodušený pohled: Kraj vypsal
výběrové řízení na obsloužení tratí s podmínkami, které si mohl zvolit libovolně, třeba nechtít
uznávat jiný než svůj vlastní tarif. Dopravci se
mohli přihlásit, ale nemuseli. ČD se sice přihlásit nemusely, ale to by znamenalo, že zakázku
získá jiný přihlášený dopravce – byť sebeneschopnější slibotechna, která odjezdí většinu autobusy nebo spoje jednoduše hromadně
zruší. Takové situace bychom našli raz dva –
soukromníci hned od začátku jízdního řádu
nejen odříkávali spoje, ale, co je míň vidět,
prodlužovali výlukové autobusy ne podle opravovaných úseků, ale aby ušetřili soupravu, kterou třeba ani neměli.
Podívejme se například, jak (ještě před epidemií) nový dopravce zrušil kvůli výluce výhyb-

ny v Letohradu všechny spoje i na nesouvisejících trasách Dolní Lipka – Hanušovice/Štíty.
Cestující by pak byli v Jihomoravském kraji
v prekérní situaci – tarifně stejné, provozně
horší. ČD se tedy přihlásit musely z hlediska
správného hospodáře i z hlediska zájmu o cestující, a ne jen čekat, že „výběrko“ selže a podepíše se smlouva podobná té předchozí. Když
se přihlásily, musí dodržet podmínky kraje, anebo si v nich vyjednat změnu. Nic na tom nemění
fakt, že se další dopravce do řízení nakonec
nepřihlásil. Kraj si trval na svém, vyjednávalo se
např. o režijkách do poslední chvíle. Pro kraj
nebylo prolongační období nic limitujícího, proto do posledních chvil nebylo jasno. Odbory
informovaly průběžně jak se dalo (Obzor, web
OSŽ pak téměř denně). Co věděl předseda,
věděli během dne všichni.
Kraj si ovšem trval na svém. Sice dal jednu
alternativu, ale to se ukázalo, že by byla katastrofa: Režijky se uznají, když budou ČD garantovat výši tržeb. Chápu to tak, že by chybějící

„Povolte brzdy mírně“,
začíná se blýskat
na lepší časy
Už druhý měsíc žijeme v divné době, omezuje nás nákaza z Číny, nesmíme ven, věnovat
se svým zálibám, širší rodině a přátelům. Každý
den se děkuje všem v první linii, o tom se nedá
diskutovat.
Ale hned za tou první linií v závěsu je další,
která tento stát udržuje v chodu. Mezi ně patří
i velké množství železničářů a železničních společností. Těm všem bych chtěl poděkovat za
jejich každodenní práci. Bez nich bychom se
nedostávali do práce, nesvítili a někteří se i neohřáli. Chybělo by nám množství zboží, které ke
své potřebě potřebujeme a které nám kamiony
nepřivezou.
I když je omezena osobní i nákladní doprava, železnice funguje naplno. A bylo tomu v podstatě od samého úsvitu železnice. Dráha přeži-

Hotelové „mejdlíčko“ do vlaků ČD nepatří.

Mejdlíčka
„for ever“
Začal bych malým přirovnáním, napadlo by
vás někdy strkat pštrosí vejce do kapsy? Troufám si tvrdit, že taková hloupost člověka, který
má v hlavě i něco jiného než piliny, přece nenapadne. Tak mi, prosím, vysvětlete, jak je možné, že někdo něco, co se jmenuje hotelová
mýdélka a je tedy určeno do jednolůžkového
nebo dvoulůžkového pokoje, dává do vagonu
pro 80 cestujících. A v dnešní době, v době
strachu před koronavirem, si přečtete článek,
že když nemáme nedostatkovou dezinfekci, že
si máme pečlivě mýt ruce mýdlem a dokonce
i doma raději tekutým, protože pevné mýdlo, po
umytí odkládané na umyvadlo, může být semeništěm chorob, které se přenášejí při dalším
užití.
A pak 9. dubna 2020 jedete v Elefantu č.
2514 a poté tentýž den ve vlaku 2527 a vždy na
toaletě, vybavené nádobou na tekuté mýdlo
v souladu s názorem hlavního hygienika naší
republiky, je tato nádobka prázdná a na hraně
umyvadla je položeno „mejdlíčko“ do hotelového pokoje.
Není něco shnilého, když už ne ve státě
dánském, tak u národního dopravce a v jeho
vysoutěžené outsourcingové organizaci? Neukazuje to na něco jako cirkus na kolejích, když
před více než rokem tiskový mluvčí ČD se na
stránkách Obzoru zaručil za odstranění tohoto
nešvaru?
Tento jev dál přetrvává nejen u vlaků nižší
kategorie, ale i např. dne 16. 4. u vlaku 977.
Nechci tvrdit, že k rozšíření obávaného viru
došlo někdy i nedodržováním základního hygienického předpokladu ve vlacích Českých
drah, ale nechápu, že o osobách, odpovědných
za určitou hygienu ve vlacích národního dopravce, si cestující myslí, že se snaží léta nacpat pštrosí vejce do malé kapsy. Je to k smíchu, nebo k pláči?
Petr Rádl

Vyjádření Českých drah

ČD zavazují úklidové firmy používat ve vozidlech vybavených příslušnými zásobníky tekuté mýdlo. Tzv. hotelová mýdla je možné použít pouze výjimečně, např. při závadě
mýdelníku. Takové mýdlo musí být při každém
úklidu vyměněno. Pokud se zjistí, že bylo hotelové mýdlo použito neoprávněně místo tekutého mýdla, pak úklidové firmy sankcionujeme.
Tiskové oddělení ČD

la války, poválečné chaosy, povodně a jiné
přírodní katastrofy. Vždy naplno plnila svojí
úlohu. Jediné, co dokázalo dráhu zastavit, byla
stávka.
Doufám, že vládě dojde, že tu má organizaci,
která má i pro tyto účely předpis. A že nás
nespasí těch pár čínských letadel a mnohakilometrové kolony kamiónů na hranici. Nyní se
pomalu začíná blýskat na lepší časy a to bych
přirovnal k návěsti „povolte brzdy mírně“ (jeden
dlouhý a jeden krátký zvuk), ta už se nepoužívá. Obracím se proto na všechny strojvedoucí,
aby alespoň jednou denně tuto návěst dali
všem kolegům, jako úctu za jejich práci a obráceně, ostatní personál, aby jim pozdrav vrátil,
třeba zasalutováním (jako kdysi). Třeba.
A jestli to po 8. červnu vyjde, a většina opatření zmizí, tak to by si zasloužilo zaznít ze
všech houkaček a píšťal návěst: „Povolte brzdy
úplně“. A následně se rozjedou všechny osobní, nákladní, pracovní, turistické a nostalgické
vlaky. Mělo by nám být lépe. Uvidíme.
Stanislav Falta,
občasný strojvedoucí

Bourání
ve stínu
koronaviru
Aktuálně prožíváme jedno z nejkomplikovanějších období v naší novodobé historii. Tento
stav odkrývá u řady občanů skutečné morální
hodnoty. Zatímco jedni pochopili, že stát není
schopen a popravdě ani nemůže udělat okamžitě všechno, a začali sobě i ostatním nezištně pomáhat – šijí a distribuují roušky, pomáhají
s péčí o děti nebo seniory těch, kteří slouží
v první linii, či vymýšlejí rychlá řešení, jak nahradit světově nedostupné ochranné prostředky, jsou i tací, kteří se pokoušejí tuto situaci
řekněme „mírně“ využít. A tím nemám na mysli
bezskrupulozní šmelináře, kteří si opět „odkloní“ nějakou veřejnou korunu spojenou s bojem
s koronavirem na svůj účet. Jde mi o jiné, ale
neméně vychytralé počínání. Uvedu jeden příklad ze železniční branže a dnešních dnů.
Jistě se shodneme, že problematika, kterou
teď řeší většina starostů – ochranné prostředky
pro seniory v obci, zajistit chod místních prodejen a donášku zboží potřebným, reagovat na
stále se měnící situaci a informace – je nejen
velmi důležitá, ale také urgentní. Může se tedy
stát, že pokud v této chvíli přistane na jejich
stole dopis, který není z této problematiky, ale
který by jinak měl stejnou důležitost, v současné hektické době může poněkud zapadnout
a projít tak bez povšimnutí.
Co mám konkrétně na mysli? V těchto dnech
přistál na stole většiny starostů obcí nacházejících se podél trati Rakovník – Mladotice dopis,
který je informuje o plánu Správy železnic zbourat většinu (!!!) nádražních budov podél této
malebné a tak zkoušené regionální trati. I když
se jedná o naprosto unikátní soubor nádražních budov lokálkového typu hned několika
architektonických řad a nedaleko v Plasích je
unikátní muzeum architektury patřící Národnímu technickému muzeu, které zde ročně navštíví tisíce zájemců a tuto blízkost a unikátnost
by tedy bylo lehce možné využít pro propagaci
železnice a její architektury, rozhodnutí je jiné.
Vše draze zbourat a ideálně bez povšimnutí
veřejnosti. Klasické konání „řádného hospodáře“ tak, jak to z této instituce často slyšíme. Až
se akce rozběhne a místo architektonicky krásných železničních budov se budeme kochat
vpravdě odpornými stavbami Vandal I a Vandal II, možná zazní otázka, proč se obcí nikdo
nezeptal na jejich stanovisko a v zájmu propagace železnice s nimi nehledal lepší řešení než
demoliční bagr. Jak vidíte, tak odpověď už je
připravena: „My jsme se přece ptali, ale nebyl
zájem“. Možná i takto jde „využít“ koronavirus.
Ale doufám, že se mýlím a určitě to není takto
myšleno a načasováno…
–pt–

tržby kraji doplácely.
Teď, v době epidemie, kdy počet cestujících
rapidně klesl, by tedy kraj získával peníze od
ČD, které by mu platily za to, že mu nevydělávají
na nejezdících lidech. Stát se chystá kompenzovat dopravcům tržby, ale kompenzoval by
ochotně Českým drahám jejich smluvní kompenzaci vůči kraji? Díky bohu, že na to ČD
nepřistoupily. Takhle je na kraji, získat od státu
kompenzace za ušlé tržby – asi to nebude nic
jednoduchého. Chtěl vydělat svým tarifem i na
režistech, a ztratil na všech. Svůj náhled uzavírám předpokladem, že epidemie dokázala krajům, aby riziko tržeb raději nechaly na dopravcích
– a tím i jejich tarif.
Vít Patrák,
informátor železniční dopravy

Lanovka
na Ještěd není
v jízdním řádu
Lanová dráha Horní Hanychov – Ještěd byla
uvedena do provozu 27. června 1933 pro tehdejší ČSD firmou Wiesner Chrudim. Ještě mám
v živé paměti, jak ve starých obchodech v 70. –
80. letech dožívaly krásné váhy s označením
Wiesner Chrudim. V letech 1971–1975 provedla ta samá firma pod znárodněným názvem
Transporta Chrudim generální rekonstrukci lanovky. V roce 1999 byla Transporta vytunelována. Ještě počátkem 90. let zaměstnávala dle
informace z Wikipedie 4500 pracovníků!
Proč tento článek píšu v časechCOVID-19?
Na stránkách https://www.cd.cz/nase–vlaky/lanovka/–26952/ jsou sice informace o lanovce,
kterou provozují České dráhy, a. s., avšak odkaz na jízdní řád tratě 900 se nikde nezobrazí,
stejně tak trať 900 není uvedena ani v elektronickém jízdním řádu Správy železnic, ani v soukromém papírovém vydání Jízdního řádu 2020
serverem zdopravy.cz! Není bez zajímavosti,
že lanovka dle informací spadá pod DKV (uvádím původní název) Česká Třebová!
Kdo chce nalézt jízdní řád lanovky, prokliká
se až na stránky http://www.lanovka–jested.cz,
kde konečně nalezne jízdní řád, ale není to
oficiální jízdní řád provozovatele a majitele lanovky ČD, a. s. Dotaz míří na ČD, a. s.: Proč se
nezobrazí jízdní řád v elektronické podobě,
když se zadá trať 900, jak ČD uvádí? Docela mě
napadá postranní otázka. Neuvažuje ČD, a. s.,
lanovky se potichu zbavit, jako se již dávno stalo
s jinými lukrativními lanovkami??
Martin Kubík

Reakce Českých drah

Z důvodu vládních opatření a vyhlášení
noouzového stavu je až do odvolání přerušen
provoz lanové dráhy Horní Hanychov - Ještěd.
Jízdní řád byl proto dočasně stažen z webových
stránek Českých drah. Jakmile bude provoz
obnoven, jízdní řád se znovu objeví ve vyhledávačích spojů.
Pozn. V době uzávěrky tohoto čísla vydaly
České dráhy informaci o tom, že se obnovení
provozu lanové dráhy na Ještěd připravuje v
nejbližších dnech.

Padlo
další stavědlo
Rychle a v tichosti, bez zájmu médií, bylo
v pondělí 20. dubna 2020 zbouráno Stavědlo č.
1 v obvodu bývalého pražského vyšehradského nádraží pod Nuselským mostem. Stavební
suť byla okamžitě odvezena a místo upraveno
tak, že dnes již po bývalém stavědle zde není
ani památka.
–vji–

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

Kladno–Dubí, vážíme si
kulturního dědictví?!

Objekty Správy železnic (nádražní budova, technologické a provozní objekty) byly
v Týnci nad Sázavou opraveny již v uplynulých letech a jsou stále v dobrém stavu. Přestup
z autobusů do vlaků je bezbariérový a téměř hrana/hrana. Autobusový terminál stojí totiž
hned vedle nové budovy s osobní pokladnou, čekárnou a toaletami pro cestující...

Posázavský Pacifik letos slaví
120 let, k narozeninám dostal
nový dopravní terminál
v Týnci nad Sázavou
(Pokračování ze str. 1)
denek propojuje autobusovou i vlakovou do„Požádali jsme o dotaci a získali jsme ji, pravu. „To není úplně přesné, ale je tam
a to právě na to, abychom zrekonstruovali jeden informační panel, na němž jsou zobrastávající autobusové nádraží a postavili no- zeny informace o příjezdech a odjezdech vlavou budovu, která propojí autobusovou a vla- ků a autobusů. A máme tady i prodej jízdekovou dopravu,“ dodává. Mezitím se v roce nek pro IDS, který ve středních Čechách
2016 podařilo Správě železnic zrekonstruovat funguje, takže cestující může na jednu jízželezniční stanici včetně kolejiště.„U všeho na denku jezdit jakoukoliv dopravou,“ říká dále
začátku stál Karel Otava, nyní starosta Lysé starosta Martin Kadrnožka s tím, že město chce
nad Labem, člověk, který se v předchozím u dopravního terminálu vybudovat i parkoviště
zaměstnání pohyboval jak na generálním P+R. „Do budoucna bychom byli rádi, kdyředitelství Českých drah, tak na Správě že- bychom mohli v těsné blízkosti autobusoleznic, s ním jsme projekt koordinovali,“ do- vého nádraží postavit i parkovací plochu,“
Michael Mareš
dává Martin Kadrnožka. Spolupráci s městem uzavírá.
hodnotí jako příkladnou i Petr Pavlík, přednosta Osobní
stanice Praha Smíchov (ČD,
a. s., RP ZAP Praha):„Nové
zázemí osobních pokladních se nedá s tím původním v dopravní budově vůbec srovnat, stačí zmínit
podlahové vytápění, kuchyňku a nové služební
WC. Prostě město nám ve
všem vyšlo vstříc a my na
oplátku můžeme městu nabídnout, že pokladna bude
sloužit i jako informace pro
turisty,“ říká.
Dopravní terminál v Týnci
nad Sázavou byl v médiích
prezentován tak, že jedním
Hned vedle nového zázemí pro cestující vyrostl také box
nástupištěm, jednou čekárnou a jednou prodejnou jíz- na jízdní kola.

Parní lokomotiva z výtopny
Rokytnice v Orlických horách
změnila majitele
V současné době, která bohužel znemožnila pořádání nostalgických jízd, si čtenáři Obzoru moc o nasazení parních lokomotiv nepřečtou.
A tak příznivce a pamětníky parního provozu
může Obzor alespoň potěšit zprávou o změně
majitele parní lokomotivy 328.011, deponované ve výtopně Rokytnice v Orlických horách,
kde provozuje město Rokytnice v Orlických horách ve spolupráci s Letohradským železničním klubem muzeum lokálky.
Po několikaletém úsilí se Letohradský železniční klub stal společně s městem Rokytnice
v Orlických horách spolumajitelem lokomotivy
a tak už mohly být zahájeny práce na její reno-

Památkově chráněná budova bývalého dru- Mayrau, osobní dopravu do Zvoleněvse již
hého nejstaršího nádraží v Kladně byla zboře- nepamatuji.“ Na vlečce DLT se nachází plno
na v roce 2010. Původně se žst. Kladno–Dubí podniků. Věhlasné Poldi Kladno od roku 2018
jmenovala Staré Kladno a vznikla již v roce nepracuje, zbyl pouze v roce 1992 odčleněný
1855 spolu s Buštěhradskou tratí do Kralup nad podnik Strojírna Kladno, který již od roku 1904
Vltavou. V roce 1872 byla trať do Kladna (dříve vyrábí klikové hřídele.
Martin Kubík
Vejhybky) vedena po nové stopě právě z Kladna–Dubí. Hrázděné budovy pravděpodobně pocházely z doby kolem roku 1872. Ač byla budova s názvem Nákladní nádraží Staré Kladno
v roce 1958 zapsána jako nemovitá kulturní
památka mimořádného místního významu, byla v roce 2010 zbořena a překvapivě vyškrtnuta
ze seznamu památek až v roce 2016, tedy šest
let po zboření! Nechápu, proč nebyla jako náhrada za ni zapsána téměř identická budova, ač prý
mladší, zapsána do seznamu památek, současná výpravní budova (dříve budova přednosty).
Zachovaná hrázděná výpravní budova žst.
Kladno–Dubí je sídlem výpravčího, leží v km
7,460 tratě Kladno – Kralupy nad Vltavou, je
administrativně řízena z Provozního obvodu
Kralupy nad Vltavou. Do stanice jsou zaústěny
významné vlečky, a to DLT Kladno (dříve SONP
Poldi Kladno), provozovatel je PKP Cargo, stavební délky vlečky je dle Seznamu vleček DÚ
úctyhodných 44,919 km!
Další vlečka odbočuje do bývalé dopravny Vinařice, nyní skladu SSHR, z ní odbočuje v km 2,286 vlečka do
Skanzenu Mayrau. Vlečka
do Vinařic byla původně tratí
do Zvoleněvse, ta byla zrušena v roce 1982 z důvodu
havarijního stavu a neochoty ji opravit. V žst. Kladno–
Dubí je zabezpečovací zařízení typu TEST, v provozu
jsou tři výhybkářská stanoviště, šest dopravních kolejí,
12 manipulačních. Výpravčí
mi pravil: „Do hutí se vezly
na rozřezání staré pantografy, na vlečky jezdí AWT
i ČD Cargo, ještě pamatuji,
Interiér dopravní kanceláře Kladno –Dubí s expresně doruže se jezdilo do dolu čeným Obzorem č. 9.

Moudrost
pro tento den
„V životě je třeba se mýlit. Mýlit se totiž
znamená poznávat.“
Romain Rolland,
francouzský spisovatel (1866 - 1944)

Jedinečná hrázděná výpravní budova Kladno–Dubí je citlivě opravena, avšak sousední
budova vpravo, památkově chráněná, byla
v roce 2010 zbořena! V pozadí vlečkové kolejiště DLT, 24. 4. 2020.
Dne 23. 4. 2020, po dlouhé nemoci, ve
věku nedožitých 90 let, zemřel

doc. Ing. Antonín Peltrám, CSc.
Doc. Peltrám se dlouhodobě věnoval
dopravnímu výzkumu, od roku 1990 působil
na ministerstvu dopravy, byl členem výboru pro přidružení k Evropskému společenství, pomáhal také rozvíjet nově založenou
Dopravní fakultu Jana Pernera na Univerzitě Pardubice. Od 23. 7. 1998 do 26. 4. 2000
byl ministrem dopravy.
Čest jeho památce!
-r-

Kralupy nad Vltavou předměstí
Žst. Kralupy nad Vltavou předměstí (původně žst. Mikovice) leží v km 2,624 tratě Kralupy
nad Vltavou – Velvary, kterou postavila Společnost státní dráhy (StEG) v roce 1882. Dále v km
0,000 tratě Kralupy nad Vltavou předměstí –
Olovnice – Zvoleněves, kterou otevřela také
společnost StEG, ale až později, v roce 1884,
vlastně jako odbočku.
Nádherná výpravní budova žst. Kralupy předměstí s původním přilehlým skladištěm typickým pro místní dráhy v režii StEG (podobná je
například v Lužci nad Vltavou) odkazuje na
dobu svého vzniku a zapadá do této oblasti.
Doufejme, že ji Správa železnic nezbourá nebo
nezboří (sic). Tento scénář, doufejme, nehrozí,
neboť výpravčí žst. Kralupy předměstí je zárověň dirigujícím dispečerem pro trať D3 do Velvar a navíc dálkově řídí žst. Olovnice na trati na
Zvoleněves – (Louny – Most). Dirigující dispečer má na starosti i kontrolu PZZ na trati na
Velvary, progresivní je kontrola PZS 3 SBI v km
9,210 – kontrola se provádí zvukovou hláskou
15 .4. 2020, 11.28 h: křižování velvarských
motoráků, hodiny na výpravní budově jdou
pouze z opačné strany, motory 809.345–2
a 495–2.

vaci, která bude probíhat postupně, tak jak bude
v možnostech spolku.
Nebude to hned, spíše to bude trvat několik
dlouhých let i s ohledem na to, jak se podaří
využít darů, grantů, sponzoringu nebo jiné podpory. Cílovým stavem renovace lokomotivy má
být její opětovné zprovoznění. U předchozího
majitele ČD, a. s., dojezdila v roce 2000 a další
oprava této původně průmyslové parní lokomotivy již nebyla plánována. Příznivci parního provozu se tak mohou do budoucna těšit na další
neokoukanou parní lokomotivu v čele nostalgických vlaků.
Martin Kalousek

nic nevědělo, vlečka je zatím v Prováděcím
nařízení zmiňována (v mapce dopravny Velvary i v článku 40), ač odpojena.
Na závěr podotýkám, že jsem prvně na trať
na Velvary jel 16. 10. 1982 u příležitosti 100 let
tratě, tehdy vlak vedl arcivévoda Karel 422.025
a na postrku byl čtyřkolák 434.2186. Na trati na
Zvoleněves v 80. letech sloužili známí záložáci
tehdejšího Provozního oddílu Severozápadní
dráhy, a to výpravčí Radvan, Seibot či Urban.
Pan Radvan již zemřel, ostatní jsou již léta
mimo službu. V Kralupech byl tehdy třeba známý školař Arno Kryl. To ještě byla železnice
železnicí lidí s lidmi. No dost, zas mě někdo
obviní se staromilství.
Martin Kubík
16. října 1982 byl v Kralupech předměstí
koncert staré dráhy – výpravčí dirigent, vlakvedoucí se svazkem klíčů a trumpetkou, osožák a patrně náčelník.Fotka jakoze třicátých
let 20. století.

Parní lokomotivu 328.011 získal po několikaletém úsilí Letohradský železniční klub
společně s městem Rokytnice v Orlických horách.
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na dispečerském spoji. Tento přejezd leží mezi
nákladištěm a zastávkou Velká Bučina a dopravnou D3 Velvary.
Na D3 na Velvary se nacházejí dokonce dvě
využívané vlečky AGRO ZZN v nz Velká Bučina (28. 3. 2018 se tam zastavil i premiér Andej
Babiš a jednal o opravě tratě při návštěvě Středočeského kraje) a vlečka Metal Trade Comex
v dopravně Velvary.
Ještě nedávno byla ve Velvarech napojena
i vlečka do bývalého cukrovaru, druhdy knížete
Kinského, ta však byla nesmyslně odpojena od
sítě pravděpodobně počátkem roku 2019. To
se však o změně geopolitiky a možnému velkému návratu zpět k železnici vlivem koranaviru

V žst. Kralupy předměstí využívá část původní tratě na Kralupy (přeložka od 12. 12. 1975)
společnost Skanska jako montážní základnu a vlečku.
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