Čtrnáctideník
Odborového sdružení
železničářů
14. 9. 2020
Cena 5 Kč
Ročník 31

18
Z aktuálních událostí
n ZasedáníPodnikového výboru (PV) OSŽ
při Správě železnic (SŽ) se konalo ve čtvrtek
27. 8. 2020 v sídle OSŽ.
Úvod informací ze zásadních jednání patřil
předsedovi OSŽ, Mgr. Martinovi Malému, který
referoval o jednáních týkajících se režijních jízdenek.„V krátkodobém horizontu stále preferujeme především dosažení dohody mezi ČD
a Jihomoravským krajem za součinnosti MD
ČR a Správy železnic o takovém způsobu stanovení kompenzací za užívání režijek, aby si
od příštího roku držitelé režijek nemuseli
pořizovat doplatky 1500 Kč. Jednání na různých úrovních už proběhla, ale bohužel zatím k žádné dohodě nedošlo. Nedohoda
z konce minulého roku se znovu opakovala,“ řekl Martin Malý s tím, že k dalšímu posunu
v jednání zatím nedošlo, neboť dosud není hotová právní analýza k možnostem stanovení kompenzací mezi ČD a Jihomoravským krajem, která byla v dohodě ČD, Správy železnic (dále SŽ)
a OSŽ zadaná u renomované advokátní kanceláře, která se dlouhodobě zabývá železniční
problematikou. „Je třeba se dohodnout do
krajských voleb, jsem středním optimistou,“
dodal. OSŽ diskutuje s partnery i možnosti případného zřízení zcela nově konstruovaných slev
pro železničáře ve vazbě na zavádění jednotného státního tarifu. Informativně se poté předseda
OSŽ zmínil i o přípravě VIII. sjezdu OSŽ v roce
2021 a oslav 30 let OSŽ.
Poté předseda PVPetr Štěpánek informoval
o dění u Správy železnic mezi mimořádným jednáním PV (14. 7. 2020) a řádným zasedáním PV
(27. 8. 2020), zejména ve vazbě na kolektivní
vyjednávání, které u SŽ bude zahájeno v úterý
1. 9. 2020 v Berouně. Zdůraznil, že třecích ploch
je tentokrát mnohem více než v minulosti.„Shodli
jsme se s odborovými centrálami na společném stanovisku k PKS 2021 a směrnici č. 29.
Nedohodli jsme se na jednotném stanovisku
k zásadám FKSP. Došlo k dohodě a podepsání 3. změny PKS 2020, která řeší poskytování KOP do konce roku 2020 a případné
náhrady při odřeknutí zaměstnancem z důvodu obavy z nákazynemocíCOVID-19,“poznamenal. „Pokud zaměstnanec z důvodu
obavy z nemoci COVID–19 odmítne na KOP
nastoupit, neztrácí na KOP nárok a může být
12 dní doma,“ dodal Petr Štěpánek s tím, že
dvanáct dní volna dostanou zpětně i ti, kteří
pobyt z důvodu obavy z nemociodmítli již dříve.
V rámci organizačních záležitostí se probíraly
detaily výjezdního zasedání PV do Prudké (23.
až 25. 9.) či zasedání republikových rad. Závěr
pak mimo jiné patřil přípravám sjezdu a výběru
zástupců PV OSŽ při SŽ do jednotlivých sjezdových komisí (přípravný výbor byl již schválen
Představenstvem OSŽ v srpnu).
n Představenstvo OSŽ zasedalo dne 8. 9.
v sídle OSŽ. V rámci informací ze zásadních
jednání hovořil Vladislav Vokoun, I. místopřed-

seda OSŽ a předseda Podnikového výboru (PV)
OSŽ při ČD, mimo jiné o tom, že se odborové
centrály přihlásily ke stanovisku OSŽ, kterým
odmítly navržená opatření Českých drah (snížení počtu dnů dovolené, krácení příspěvků na
penzijní připojištění, apod.) a dodal, že OSŽ je
ochotno přistoupit na oboustranně přijatelnou
dohodu s tím, že PKS na rok 2021 by byla plus
mínus podobná té letošní, minimálně v oblasti
pokrytí inflace.
Radek Nekola, místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ ČD Cargo, informoval o jednání
zástupců týmů kolektivních vyjednávačů PV OSŽ
ČD Cargo a PV OZŽ ZSSK Cargo za účasti
předsedů představenstva obou společností 17.
až 19. 8. 2020 v Rajeckých Teplicích, kde se
hovořilo mj. o dopadech COVIDu na obě společnosti. Dále hovořil o přípravěkolektivního vyjednávání, či o Nadaci Železnice srdcem, která má
pomáhat řešit následky mimořádných událostí.
Petr Štěpánek, místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ při Správě železnic, informoval
o zahájení kolektivního vyjednávání u SŽ (více
v samostatném článku na této straně).
O dění u nedrážních referovala Bc. Renata
Dousková, místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně Nedrážního republikového výboru (NeRV):
konkrétně o podpisu PKS na Drážním úřadě,
o jednání o úpravě tarifních mezd v Dopravním
zdravotnictví či o dění u společnosti Nymvag
a TSS Louny.
Předseda OSŽ Mgr. Martin Malý informoval
o zpracování právního posudku na způsob řešení situace v JMK advokátní kanceláří, o odvolacím řízení ve sporu s bývalým předsedou OSŽ
Jaromírem Duškem (Dušek žaluje OSŽ za neoprávněné odvolání z funkce), o jednání předsednictva ASO (ASO mj. podporuje 15% daň).
Dále Představenstvo OSŽ projednalo a schválilo tři dávky z Podpůrného fondu OSŽ, čtyři žádosti o poskytnutí právní pomoci zastoupením
v řízení před soudem v příčinné souvislosti s mimořádnou událostí. Rozsáhlá diskuse byla kolem přípravy sjezdu v roce 2021 (Představenstvo OSŽ souhlasilo s předloženým klíčem pro
stanovení počtu a výběru delegátů VIII. sjezdu
OSŽ v roce 2021). Dále Představenstvo OSŽ
potvrdilo termín konání oslav 30 let OSŽ (29. 10.
2020 v hotelu Olšanka v Praze) a projednalo
dokumenty předložené Organizačním výborem
pro přípravu oslav 30 let OSŽ.
Podrobné informace najdete na www.osz.org.
n Podnikový výbor OSŽ při ČD, a. s.,
zasedal v době uzávěrky tohoto čísla, ve středu
9. 9. Jednání se jako hosté zúčastnili za České
dráhy Mgr. Michal Kraus, MSc., místopředseda
představenstva GŘ ČD, a. s., Ing. Jiří Ješeta,
člen představenstva GŘ ČD, a. s., atřizástupkyně
O10 GŘ ČD v čele s Ing. Monikou Horákovou,
ředitelkou odboru.
Bližší informace najdete na webu OSŽ a v
příštím čísle Obzoru.
-red-

Lysá nad Labem bude prvním
městem v republice, které bude
mít dvě cyklověže
Nádraží v Lysé nad Labem se v těchto dnech
obléká do nového hávu. „Už se to konečně
rýsuje,“ chválí starosta Lysé nad Labem Karel
Otava Správu železnic za to, že opravuje budovu
nádraží v Lysé nad Labem, právě v těchto dnech
totiž nádraží dostává finální podobu (opravovaly
se krovy, dávala se nová střešní krytina, repasovala se okna, opravovala se fasáda). „Je to
s tříletým zpožděním, slíbili mi to už do minulých voleb, takže volby jsem nakonec musel
vyhrát i bez toho,“ směje se.
Opravené nádraží v Lysé nad Labem není
jedinou významnou investicí na železnici ve městě. Lysá nad Labem bude prvním městem v republice, které bude mít dvě cyklověže. Připomeňme, že první cyklověž byla postavena
v Hradci Králové před nádražím u hotelu Černigov v roce 2013. „V našem městě máme od
roku 2017 u nádraží věž číslo 5. Mezitím se to
docela rozjelo, takže naše druhá cyklověž má

číslo 18,“ konstatuje. Například v sousedních
Čelákovicích vyrostla v roce 2019 v rámci modernizace stanice a úseku Čelákovice – Lysá
nad Labem také cyklověž, která byla financovaná Správou železnic. „Což je i moje představa,
že by Správa železnic měla stavět jak parkoviště P+R, tak i parkoviště B+R (cyklověž).
Mojí snahou už léta je, aby se to dostávalo do
projektů už v rámci projektové přípravy modernizace železničních stanic,“ říká Karel Otava s tím, že s novelizací Zákona 266 je to nyní
snazší, neboť výstavbu parkovišť P+R a B+R lze
financovat ze SFDI. „Ale Správa železnic není
nadšená z toho, že by se měla starat o tyto
doprovodné věci, ale podle mne to slouží
cestujícím a je to součástí infrastruktury.“
Za úschovu jednoho kola na 24 hodin zaplatí
cestující pětikorunu, kdo má In–kartu Českých
drah, tak to za něj městu hradí České dráhy.
(Pokračování na str. 2)

„Naše druhá cyklověž má číslo 18,“ konstatuje Karel Otava.

Ke zlepšení propojení jednotlivých forem dopravy prostřednictvím dopravního terminálu pro přestup mezi osobní vlakovou a městskou
hromadnou dopravou došlo vloni v Jihlavě. Dopravní terminál u vlakové zastávky Jihlava – Staré Hory (225) je vzorovou ukázkou propojení
vlakové a městské hromadné dopravy, v tomto případě vlaku s trolejbusem. Na snímku M. Mareše osobní vlak 18417 z Jihlavy do Tábora.

Kolektivní vyjednávání u Správy železnic
Od 1. 9. do 4. 9. probíhalo výjezdní kolektivní
vyjednávání v Berouně, kdy zástupci odborových organizací představili svá stanoviska k materiálům, které zaměstnavatel předložil dne 30. 6.
2020. Konkrétně k Podnikové kolektivní smlouvě
SŽ na rok 2021; Rámcovým zásadám Fondu
kulturních a sociálních potřeb a C–FKSP, Dohodě o kolektivním vyjednávání a ke Směrnici SŽ
č. 29 pro poskytování příspěvku zaměstnavatele
na penzijní spoření a životní pojištění zaměstnanců SŽ. Na začátku jednání došlo ke shodě
nad textem Dohody o kolektivním vyjednávání.
Jednání se zúčastnil generální ředitel Bc. Jiří
Svoboda, MBA, kterýpřítomnéúčastníky seznámil s rozpočtovým výhledem, s informacemi o stavební činnosti a odpověděl na velké množství
otázek přítomných zástupců odborových organizací.
V průběhu výjezdního kolektivního vyjednávání se dostavila i ředitelka cestovní kanceláře
ČD travel, s. r. o., a zhodnotila letošní průběh
v cestovním ruchu.
Výrazně došlo ke sblížení stanovisek v Rám-

cových zásadách Fondu kulturních a sociálních
potřeb, kdy došlo k rozšíření možnosti využití
tohoto fondu i neaktivními zaměstnanci (zejm.
zaměstnanci na mateřské či rodičovské dovolené). V rozporu zůstává výše přídělu do C–FKSP,
minimální množství účastníků a zaměstnanců
na akcích s příspěvkem z C–FKSP, ve finančních limitech pro stravování u sportovních a kulturních akcí, výše příspěvku na činnost odborových organizací, možnost použití prostředků
FKSP na péči o zrak.
U Podnikové kolektivní smlouvy došlo ke shodě nad výší prostředků na odstraňování závad
v oblasti BOZP a zlepšování pracovních podmínek, a to ve výši 70 mil. Kč.
Rozpory přetrvávají zejména u těchto bodů:
– doba platnosti PKS;
– kondiční program vs Kondiční pobyty – možnosti více než dvou po sobě jdoucích nočních
směn;
– některá ustanovení u zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou;

– posouzení pracovišť, kde nelze přerušit práci,
a proto na nich bude čerpána přiměřená doba
na oddech a jídlo;
– výše tarifních mezd;
– příplatek za zaškolování;
– odměňování zaměstnanců HZS;
– výkonová odměna;
– zvláštní odměna;
– příplatek za práci o sobotách a nedělích.
Dále zaměstnavatel předložil nový návrh charakteristik prací připravovaného Katalogu zaměstnání u KZAM 31606 Výpravčí (TS 9–11),
KZAM 81805 Pracovník infrastruktury s licencí
strojvedoucího (podmínky pro TS 10 u zaměstnanců s licencí strojvedoucího, kteří nemají
elektrokvalifikaci).
Mimo zmíněné dokumenty byly projednány
materiály reagující na vývoj situace s onemocněním COVID–19.
Smluvní strany budou dále jednat 15. září
2020 v sídle organizace.
Zdroj: 2. společná informace o kolektivním
vyjednávání o PKS 2021 u SŽ ke dni 4. 9. 2020

NA AKTUÁLNÍ TÉMA

„V současné době není na obzoru
příliv mladých odborníků
do podniků našeho zaměření.“
Hovoříme s MAGDALENOU STRÁNSKOU,
předsedkyní ZO OSŽ CZ LOKO
Nedostatek mladých lidí na pozicích specializovaných profesí je v současné době
v podnicích železničního opravárenství(a nejen tam) neradostnou zkušeností. Jaký je z vašeho pohledu zájem o práci v železničním
opravárenství ze strany mladých lidí?
Podnik v současné době potřebuje nejvíce
profese elektrikářů, zámečníků, svářečů a lakýrníků, kteří by ideálně měli být zaměření na železniční profesi. Protože školy s čistě železničním
zaměřením již v současné době prakticky neexistují, spolupracuje vedení podniku s partnerskými školami prostřednictvím specializovaného programu, který je určen pro žáky a studenty
středních škol, středních odborných učilišť i vysokých škol. Některé z těchto škol mají obory,
které jsou zaměřené alespoň z části na problematiku železnice, a právě s těmi se vedení podniku snaží navázat co nejužší spolupráci. Nedostatek zájmu o železnici se však projevuje již na
základních školách a s tím souvisí i postupný
zánik škol a učilišť s čistě železničním zaměřením.
Jaký je podle vašeho názoru důvod tohoto
stavu? Souvisí to snad s výdělkovými možnostmi?
Pokud se týká našeho podniku, dá se říci, že
pro studenty přímo po škole jsou nástupní podmínky na výše zmíněných pozicích (elektrikáři,
svářeči atd.) velmi dobré. Pokud jsou šikovní
a pracovití, velice rychle se jim naskytne možnost mzdového postupu. Lidem, kteří mají zájem
a chuť se rozvíjet, dokáže podnik vytvořit kariérní
plán s možností postupu na místa technologů či
mistrů, či v oblasti servisu. Kariérní a mzdový

růst je však dnes, bohužel, považován za jakýsi
standard či samozřejmost a zdá se, jakoby mladým lidem trochu vymizela chuť vyniknout a vypracovat se vlastními silami co nejdál. Je to
nicméně záležitost velice individuální a stále naštěstí existuje spousta těch, kteří jsou pracovití,
chtějí ukázat, co v nich je a jsou také loajální
podniku.
Jaká je poptávka po pracovních silách
u vašeho podniku a jak podnik řeší případný
nedostatek pracovníků?
Nedostatek pracovníků podnik řeší mnoha
způsoby a snaží se využít veškerých zdrojů na
trhu, včetně pracovníků z personálních agentur,
přičemž však nezanedbává investice do náboru
a do personálního marketingu. V období prázdnin a dovolených vypomáhají brigádníci, ovšem
zdaleka to nestačí. Kvalifikovaných odborníků je
stále nedostatek a to navzdory tomu, že podnik
mimo jiné nabízí mladým lidem a studentům
seznámení s podnikem za pomoci tzv. trainee
programu, který zahrnuje podrobné seznámení
s prací v podniku.
Co všechno tento program zahrnuje?
Program zahrnuje seznámení s podnikem CZ
LOKO prohlídkami našich provozů v České Třebové a v Jihlavě a prezentaci našich oddělení,
prezentační jízdy na našich lokomotivách u vybraných zákazníků, dny s vybraným zaměstnancem CZ LOKO. Dále mají studenti možnost
zpracování miniprojektu, či workshop zaměřený
na měkké dovednosti s profesionálem v oboru.
Nejlépe hodnocení účastníci programu obdrží
věcnou cenu a také finanční odměnu.

Existuje nějaká možnost, jak by se popsaná situace obrátila k lepšímu?
Obávám se, že v současné době nějaký příliv
mladých odborníků do podniků našeho zaměření není na obzoru. Pomohla by snad větší propagace a podpora technického školství, ale tuto
záležitost podniky samotné příliš neovlivní. Snad
jediná šance pro podniky jako jsme my, je to, že
se při blížící se ekonomické krizi trochu takzvaně
„pročistí vzduch“ na trhu práce a dostane se
k nám více uchazečů z firem, které toto období
nepřežijí. Zatím ale nic takového nijak výrazně
nepociťujeme, a pokud taková situace přijde,
bude jen dočasná.
Děkuji za odpovědi.

Miroslav Čáslavský

Lysá nad Labem bude prvním
městem v republice, které bude mít
dvě cyklověže
(Pokračování ze str. 1)
„Je ale fakt, že provoz cyklověží dotujeme.
Podle mého názoru by se měla platit desetikoruna, ale necháme to na té pětikoruně. Je to
služba našim občanům a takhle jsou nastavené i ostatní cyklověže,“ dodává Karel Otava.
Lysá nad Labem hraje mezi nádražími s parkovišti B+R prim. „Cyklověž u nádraží má kapacitu 118 kol, lidé tam většinou dávají drahá
kola. A pak jsou tady stojany na kola s celkovou kapacitou 200 jízdních kol,“ konstatuje
Karel Otava dále s tím, že dřív bylo zábradlí
u první koleje doslova obsypané jízdními koly.
„A to už teď není, lidé se naučili dávat kola do
cyklověže. Pětikoruna není zase tak velká
položka, ale starší lidé mohou mít obavy z toho, že když to tam dají, že to pak nemusí
dostat zpět. Pro ty tady máme ty stojany.“
Nová cyklověž je typový výrobek, což znamená, že bude stejná jako ta první, tedy s kapacitou
118 jízdních kol. „Ale budeme tady mít i něco
navíc – dobíječky elektrokol. A protože víme,
že parkoviště aut kolem velkých nádraží nestačí, což mohu doložit na příkladu Českého
Brodu, kde jsou parkoviště tři a všechna jsou
plná, tak vedle nové cyklověže vzniknou ještě
letos další parkovací místa. Letos v létě jsme
vybudovali parkoviště P+R pro 156 aut za 41
milionů Kč. Na všechny tyto dopravní investice jsme získali 90% dotaci z EU. Kdo se
stará, ten má,“ říká s uspokojením Karel Otava.
Další parkoviště vznikne právě u nové cyklověže. „Vloni jsme od ČD vykoupili pozemky
v prostoru od podchodu až k nadjezdu nad
tratí a projektujeme zde další parkoviště P+R,
které by znamenalo navýšení kapacity o dalších 120 stání na celkem 500 míst. Lidé přijedou autem na vlak, a když je kvalitní příměstská doprava, tak dál pokračují vlakem. A my
děláme všechno pro to, aby kvalitní byla,“
dodává.
Trať z Lysé nad Labem do Prahy má podle
Karla Otavy obrovský potenciál.„Lidí ve vlacích
přibývá a je potřeba něco pro ně dělat. Modernizace tratě směrem do Prahy přinese zvýšení rychlosti z 90 až 100 km/h na rychlost až
160 km/h. Na trati bude nově vybudováno
automatické traťové zabezpečovací zařízení, takže se zvýší propustnost, což znamená,
že budeme moci nasadit interval 15 minut.
Dnes máme interval 30 minut s tím, že ranní
a odpolední špička je posílena na interval 20
minut. Ve špičkách jezdí zdvojené soupravy
CityElefant a konkrétně nádražím v Lysé nad
Labem projde denně až 11 000 cestujících!
Vlaky jezdí plné a je to tak dobře.“
V roce 2002 bylo podepsáno první memorandum o spolupráci mezi Středočeským krajem, hlavním městem Prahou, Českými drahami a ministerstvem dopravy s cílem plné
integrace všech druhů doprav. „A musím říct,
že i když to šlo pomaleji, tak letos konečně
po osmnácti letech by to bylo dokončeno,
kdyby nezasáhl koronavirus. Takže příští
rok už bude dokončena plná integrace Prahy a Středočeského kraje,“ říká dále Karel
Otava a dodává, že po dokončenímodernizace
úseku Lysá nad Labem – Čelákovice, včetně
nového mostu přes řeku Labe, přijde na řadu

další etapa modernizace železniční stanice Lysá
nad Labem, v jejímž rámci by mělo dojít i k výstavbě třetího nástupiště. „Protože se ale
v centrální komisi MD ČR podařilo po 22 letech schválit tzv. Všejanskou spojku (studie
číslo 13), tedy propojení Lysé nad Labem přes
Milovice do Mladé Boleslavi a dál na Liberec,
tak projektování přestavby Lysé nad Labem
se prozatím pozastavilo, přestože stavba už
má územní rozhodnutí, a přeprojektovává se
zhlaví na Kostomlaty a na Milovice, kde už
bude zakomponovaná dvoukolejná trať z Lysé nad Labem do Milovic s mimoúrovňovým
křížením (nadjezdem) s tratí na Nymburk. Věřím, že do deseti let by se mohlo začít s výstavbou dvoukolejné elektrizované tratě z Lysé do Mladé Boleslavi, čímž dojde k napojení
významného průmyslového města středních
Čech s Prahou a na hlavní dvoukolejné tratě.
Z mladoboleslavské Škodovky tak budou
moci v budoucnu jezdit přímé nákladní vlaky
třeba až do Hamburku. A příměstské osobní
vlaky CityElefant, které od roku 2009 končí
v Milovicích, budou moci zajíždět až do Mladé
Boleslavi města,“ dodává.
Karel Otava letos kandiduje za ČSSD do
Senátu ve volebním obvodu č. 42 Kolín. Mimo
jiné kandiduje i proto, že doprava a zvlášť železnice nemá v Parlamentu ČR zastoupení.„A to je
potřeba napravit, protože boj o českou železnici nekončí,“ říká s tím, že tento fakt by si měli
uvědomit především voliči z řad železničářů.„Je
potřeba zabojovat za to, aby se co nejvíce
nákladní dopravy dostalo zpět na železnici.
Tím by se silnice staly bezpečnějšími a životní prostředí by nebylo tolik zatěžováno exhalacemi z výfukových plynů automobilů.“
Příští rok bude Karlovi Otavovi sedmdesát,
v roce 2021 oslaví i 50 let na dráze. Jeho rukopis
nese například projekt „Živá nádraží“, který před
lety „rozjížděl“. V této souvislosti jeho jméno padlo kupříkladu letos v únoru při otevírání opraveného nádraží v Týnci nad Sázavou, kde byl ve
spolupráci s městem vybudován ukázkový přestupní terminál. „To je přesně to, o co se léta
snažím: dávám dohromady města a železnici. Napomáhám spolupráci měst se železnicí,
ale nejde to tak, jak bych si sám představoval.
V Týnci to trvalo – od projektu k jeho realizaci
– deset let,“ tvrdí. Do Senátu se ale přesto těší:
„Já bych jim to tam provětral,“uzavírá s úsměvem.
Michael Mareš

VŠIMLI JSME SI

l UNIKÁTNÍ železniční most přes Orlík,
který byl postaven ve stejné době a stejnou
technologií jako Eiffelova věž, má jít k zemi.
Stav historické stavby je nevyhovující a na záchranu nejsou peníze, uvedl server ahaonline.cz. Tomuto rozhodnutí se ale snaží zabránit
petice, vyzývající Jihočeský kraj k tomu, aby
most byl zachován a namísto kolejí na něm byla
zbudována cesta pro turisty a cykloturisty. Jihočeský kraj však převzetí mostu odmítá.

Zásadnější opravy nádraží v Lichkově byly provedeny při elektrizaci tratě před třinácti
lety, v současné době probíhá pouze nutná údržba objektů.

NAVŠTÍVILI JSME

Lichkov

Není v republice mnoho železničních stanic
s přívlastkem pohraniční přechodová, kam ze
sousedního státu zajíždějí osobní vlaky jiných
dopravců, respektive vlaky zahraničních dopravců provozovaných ve spolupráci s ČD, a.
s., nebo prostě vlaky „jiného“ dopravce zajíždějící na síť Správy železnic. A právě Lichkov je
jednou z nich.
Dopravce Koleje Dolnoslaskie nasazuje moderní jednotky Impuls na vlaky do Lichkova již
od jízdního řádu 2017/2018. Paradoxní je, že
jednotky Impuls nejsou pro provoz v České
republice schválené (mají zatím povolení k provozu pouze do Lichkova s vypnutím rekuperace). „Ve spolupráci s Dolnoslezským
vojvodstvím však usilujeme o jejich schválení a nasazení na spěšné vlaky Pardubice –
Wroclaw,“ tvrdí Dominik Barták, tiskový mluvčí
Pardubického kraje. Z vnitrozemí pak do Lichkova (z Ústí nad Orlicí) na základě objednávky
kraje zajíždějí od loňského prosince vlaky společnosti Leo Express Tenders, které na trati
vystřídaly České dráhy. „Osobně si myslím,
že rozhodnutí Pardubického kraje zadat
napřímo bez výběrového řízení provozování
drážní dopravy na tratích Ústí nad Orlicí –
Lichkov/Polsko, Lichkov – Dolní Lipka – Moravský Karlov a Dolní Lipka – Hanušovice,
nebylo šťastným krokem. Několik měsíců
řešila firma Leo Express technické a personální problémy, které se značně promítly do
kvality cestování na těchto tratích,“ říká Vladimír Mach, předseda ZO OSŽ Letohrad, a dodává: „Velice se také podivuji nad tím, že
veškerý osobní provoz na elektrizované trati
z Ústí nad Orlicí do Lichkova je veden zastaralými motorovými soupravami Stadler,
v nichž ještě nedávno nefungoval infosystém
a v zimě topení. Kde je ta hejtmanem slibo-

vaná štika v rybníce, která Českým drahám
ukáže, jak se má provozovat drážní doprava?“
Nicméně kraj služby společnosti Leo Express hodnotí podle svého mluvčího pozitivně:
„Po počátečních problémech došlo ke zlepšení služeb a nyní jsme se službami dopravce Leo Express Tenders spokojeni,“ dodal
Dominik Barták.
U železniční stanice v Lichkově lze přestoupit – jak informuje kraj ve svých propagačních
materiálech – na autobusové linky ve směru
Dolní Morava. Jedná se o jednu linku objednávanou Pardubickým krajem, druhou linku provozuje dopravce Leo Express na své komerční
riziko. A nabídka je to vskutku „neodolatelná“.
Jeden jediný přímý ranní spoj o víkendu ráno od
společnosti Josef Pinkas, Králíky (v 7.25 h)
a jeden ranní komerční spoj od společnosti Leo
Express (8.20 h) s přestupem v Králíkách.
„Osobně si myslím, že kdo cestuje do střediska Dolní Morava na lyže, nejede vlakem
ani autobusem, ale vlastním autem,“
konstatuje Vladimír Mach.
Zásadnější opravy nádraží v Lichkově byly
provedeny při elektrizaci tratě před třinácti lety,
v současné době probíhá pouze nutná údržba
objektů. „Od roku 2007 probíhá na výpravní
budově v Lichkově pouze provozní údržba.
V červenci letošního roku došlo k drobnější
opravě: výměně košů a nátěru laviček,“ uvedla Nela Friebová, tisková mluvčí Správy železnic. Jako perličku na závěr dodejme, že přes
Lichkov před léty jezdily noční vlaky do Varšavy
(252/253), i do Moskvy (6/7), a dlouhá léta i přímý rychlík do Hanušovic. V současnosti do
Lichkova zajíždějí o víkendech dva páry
spěšných vlaků Leo Express Orlice relace
Praha - Lichkov.
Michael Mareš

l JAKO DOBRÝ NÁPAD propa-

gace kolejové dopravy mezi nejmenšími dětmi
mi připadá pouťový vláček na železných kolejničkách (nikoli falešné vláčky na gumokolech)
na pouti svatého Bartoloměje v Herálci (trať H.
Brod – Humpolec). Snímek z deštivého rána
30. 8. Martin Kubík.

l Z DŮVODU VÝLUKYna trati v úse-

ku Praha hl. n. – Praha–Smíchov bude oblíbený
sezonní vlak Cyklohráček o sobotách, nedělích
a svátcích od 12. září do 11. října veden odklonem
dle výlukového jízdního řádu. Cyklohráček bude
v tomto období vyjíždět ze stanice Praha Masarykovo nádraží a zastaví ve stanicích Praha–Bubny, Praha–Dejvice, Praha–Veleslavín a Praha–
Ruzyně, poté již z Hostivice bude dále pokračovat
v obvyklé trase. Po dobu výluky nebude ve vlacích
zajištěna služba minibarového prodeje občerstvení a nápojů.

Jiří Indrák:
„Starám se o okolí svého
bydliště a tak nějak si tu mezi
směnami blbnu.“

v tomto znění:Vážení cestující, známí a kamarádi. Došlo k celkové renovaci budovy a já
vás prosím s vaší pomocí o udržování pořádku a nepoškozování fasády a jiných prostorů
nádraží. Správa budov instalovala kamerový
systém a opravdu by bylo nemilé, aby pak
v případě vzniku škody, byly tyto škody vymáhány soudní cestou. Děkuje nájemník Jirka Indrák.
Jiří Indrák, vedoucí posunu u společnosti ČD
Cargo v Českých Budějovicích, který se o úklid
a výzdobu stará, bydlí na nádraží deset let.„Když
jsem dostal služební byt na nádraží v Nových
Hradech, byla tato stanice, podobně jako mnohé jiné, zpustlá a okolí neupravené, prostě
hrůza. Tak jsem začal z nudy nádraží upravovat. Místní nádražačky, které tady tehdy sloužily, mi začaly nosit kytky a já jen sázel, kosil
a upravoval,“ vzpomíná.

je
v provozu pěkný elektromechanický hlavní přístroj řídící (HPŘ) typu RANK (na snímku Martina
Kubíka). Dle informací v místním tisku Naše
Noviny (http://www.nasenoviny.net/) zkolaboval
22. 7. v žst. Dobřichovice výpravčí. V poslední
době je vlivem MU, nadměrné výlukové činnosti,
častými poruchami trolejového vedení či nehodami zaviněnými řidiči aut či sebevrahy kladena
na všechny provozní zaměstnance nadměrná
pracovní zátěž. Držme všem provozním pracovníků palce a přejme jim hlavně pevné nervy
a zdraví. Kdo nesloužil, tak to nepochopí.

Karel Otava je železničářem tělem i duší,
což dává najevo při každé příležitosti, v tomto
případě v historické uniformě na Kolínské
řepařské drážce v neděli 6. 9.

PŘEDSTAVUJEME

Nádraží v Nových Hradech (železniční trať č.
199 České Budějovice – České Velenice) je
čisté a udržované: fasáda září novotou, v oknech jsou květiny a okolí připomíná zámecký
park. Pozornosti cestujícího určitě neunikne ani
„upozornění“ za okny v přízemí budovy s textem

l V ŽST. DOBŘICHOVICE

Když pak před třemi lety Správa železniční
dopravní cesty opravila střechu a následně i fasádu, pokračoval Jiří Indrák, jak on sám říká,
v „blbovinkách“ a ve zkrášlování nádraží.„Protože se mi nelíbil nepořádek v okolí budovy,
koupil jsem za 50 korun atrapy kamer
a nainstaloval je tak, aby odrazovaly případné sprejery. Na nádraží jsem pak vyvěsil výzvu a ono to zabralo. Sprejerské nápisy se
tady nakonec neobjevily.“ Oprava nádraží za
3,2 milionu korun proběhla na podzim roku 2017.
„Jednalo se o opravu fasády, výměnu oken,
opravu střechy a přilehlého přístřešku,“ potvrdil mluvčí Správy železnic Marek Illiaš.
Rok nato (2018) se novohradské nádraží díky
nevšední péči Jiřího Indráka umístilo mezi deseti
finalisty soutěže o Nejkrásnější nádraží ČR.„Do
soutěže o Nejkrásnější nádraží mě tehdy nominovaly místní seniorky, kterým se nádraží
líbilo. Nové Hrady se nakonec umístily mezi
deseti vybranými nádražími a já jsem si jel do
Senátu převzít zvláštní cenu,“ říká Jiří Indrák,
ocenění jej potěšilo. Stálá komise Senátu pro
rozvoj venkova tehdy Jiřímu Indrákovi a nádraží
Nové Hrady, coby finalistovi 12. ročníku soutěže
o titul Nejkrásnější nádraží České republiky 2018,
udělila Pamětní list jako zvláštní ocenění za
úpravu prostředí, čistotu, květiny a nevšední sezónní výzdobu. „Ale upřímně řečeno: Mezi
směnami se nudím, takže se starám o okolí
svého bydliště a tak nějak si tu blbnu,“ uzavírá Jiří Indrák.
Jeho posledním aktivitou je klec s papoušky,
ta se na nádraží v Nových Hradech objevila na
konci srpna. Dodejme, že organizátoři soutěže
o Nejkrásnější nádraží s ohledem na pandemii
koronaviru letos upustili od tradiční formy soutěže. Přesto mohl kdokoliv do 9. 9. 2020 navrhnout
jedno nebo i více železničních nádraží, stanic či
zastávek. Organizátoři slibují, že i letos zveřejní
příběhy nejkrásnějších nádraží. Slavnostní udílení cen v Senátu proběhne v úterý 10. 11. 2020.
Michael Mareš

Dopravce Koleje Dolnoslaskie nasazuje moderní jednotky Impuls na vlaky do Lichkova
již od jízdního řádu 2017/2018. Paradoxní je, že jednotky Impuls nejsou pro provoz v České
republice schválené.

l U KRAJSKÉHO SOUDU v Ostravě probíhá po roce a půl odvolací soudní
řízení ve věci nehody v žst. Studénka, při níž v
roce 2008 došlo ke zřícení silničního mostu
před projíždějící rychlík Comenius. Přestože od
této tragédie uplynulo již 12 let, nepodařilo se
dosud označit viníky této nehody.

ZE SVĚTA

Snížení poplatku
za dopravní cestu
v Rakousku
Podle ministryně pro ochranu klimatu a dopravy Leonore Gewessler dojde možná již na
podzim v Rakousku ke snížení poplatku za dopravní cestu pro nákladní dopravce. Rakouské
ministerstvo dopravy to považuje za podporu
železniční dopravy. Kromě toho má dceřiná společnost Rakouských spolkových drah (ÖBB),
společnost ÖBB Rail Cargo, v příštích měsících
získat 61 milionů eur základního kapitálu. Dle
paní ministryně železnice v době koronavirové
krize prokázala svoji spolehlivost.
Snížení poplatku, možná již na podzim, bude
přínosem pro všechny nákladní dopravce. Tento
vstřícný krok musí také schválit EU a musí být
samozřejmě řešen i právně, proto Evropská komise v současné době pracuje i na evropském
právním základu.
Profesní sdružení železnic při Obchodní komoře (WK) oznámené snížení poplatku za dopravní cestu vítá, protože důsledky krize by
dopravce v nákladní železniční dopravě masivně zasáhly. Profesní sdružení však požaduje
snížení jako dlouhodobé opatření a to nejméně
o 50 %; to je jediný způsob, jak se může čelit
pokračujícímu přemísťování přeprav zpět na silnici. Z Transportweb, 10. 8. 2020, zprac. –sh–

Každý den u SBB
nevyjede 125 vlaků
SBB má nedostatek provozních zaměstnanců. Protože Švýcarské spolkové dráhy (SBB)
nemají strojvedoucí, musí každý den odříkat
vlaky. Na vině jsou mimo jiné chyby v plánování
a koronavirová krize. Předpovědi se naplnily:
Sdružení strojvedoucích již na konci roku 2019
varovalo, že situace kolem chybějících strojvedoucích se může ještě zhoršit.
A to se stalo. Průzkum časopisu „K–Tipp“
ukazuje, že SBB každý den odříkají až 125 vlaků
kvůli nedostatku strojvedoucích. Jedná se zejména o spoje v dopoledních a večerních hodinách, nebo je po koronavirové pandemii vůbec
nezavedla. Příklad: Na trase Curych – Regensdorf
– Watt je každý den odřeknuto 10 vlaků, na trase
Curych – Muri je to 14 vlaků. Na lince mezi
Ženevou a Coppet VD pak dokonce 76 chybějících spojení. Mluvčí SBB Rafael Hirt potvrzuje
výzkum „K–Tipp“ pro „SRF“: „Důvodem jsou
chyby v plánování výcviku strojvedoucích,“
vysvětluje. „Každý rok potřebujeme 100 nových strojvedoucích. Toto může trvat až do
poloviny září a někde až do změny jízdního
řádu v prosinci,“ říká Hirt. Ve skutečnosti však
bude nedostatek strojvedoucích až do poloviny
roku 2021, kdy by se stavy měly naplnit.
Na vině je také koronavirová krize. „Korona
stále omezuje výcvik,“ říká Hirt, když není

povolen vstup na stanoviště strojvedoucího s běžným počtem osob. Slova tiskového mluvčího
potvrzuje také prezident Asociace strojvedoucích Hubert Giger: „Koronavirová krize jasně
zpozdila výcvik o jeden až dva měsíce,“ řekl
strojvedoucí SRF.
Z Watson, 19. 8. 2020, zpracoval –sh–

Kombinovaná doprava
– objemy se v Evropě
významně snížily
Objem přepravy v kombinované dopravě (KD)
v Evropě poklesl ve 2. čtvrtletí roku 2020 o téměř
15 procent ve srovnání se stejným obdobím
loňského roku. Oznámila to Mezinárodní unie
pro kombinovanou dopravu silniční a železniční
(UIRR) ve svém aktuálním zpravodaji a odůvodnila to koronavirovou krizí. Pokles intermodální
dopravy zaznamenaný od začátku letošního roku pak překročil hranici 7 %.
Prezident UIRR pan Ralf–Charley Schultze
očekává, že ekonomická omezení způsobená
současnou pandemií budou v budoucnu i nadále představovat pro KD velkou zátěž. Toto odvětví se intenzivně snaží udržet nabízené služby
a přilákat nové zákazníky. Nálada aktérů KD pro
příštích 12 měsíců však zůstává zatím stále
negativní.
Z Transportweb, 20. 8. 2020, zpracoval–sh–

Psali jsme před 25 lety

NÁZORY

Obzor č. 37 – 11. 9. 1995 Obzor č. 38 – 18. 9. 1995

Nehodová událost u Českého Brodu - zajímavý názor

„Do konce roku se možná opět sloučí
železniční stanice“. Titulek z první strany čísla
přináší zpravodajství ze setkání generálního
ředitele ČD Ing. Rudolfa Mládka se zástupci
odborů. Schůzka se uskutečnila 5. 9. 1995.
Odboráři při jednání prosazovali opětné sloučení železničních stanic a dalších článků řízení až
do úrovně divizí. Ohledně obsazování manažerských pozic odbory požadovaly, aby nebyli
ti, kteří způsobili současný stav železnice a jsou
nějak svázáni s minulým transformačním projektem, v budoucím vedení ČD. Dále se jednalo
i o vyrovnání propadu reálných mezd na železnici.
Ze zprávy z jednání celorepublikové sekce
11 OSŽ (doprava a přeprava), konané 5. 9.
1995, se dozvídáme, že sekce doporučila vedení OSŽ setrvat ve stávkové pohotovosti, a to
především proto, že dosud nedošlo k žádnému
skutečnému zastavení transformačních kroků
na železnici, které požadoval stávkový výbor.
Obzor dále informuje o nově přijatém zákonu
o důchodovém pojištění, platném od 1. 1. 1996,
kterým se postupně prodlužuje věk odchodu do
důchodu na 62 let u mužů a na 57 - 61 let u žen
(podle počtu dětí).

Požadavek sekce 11 OSŽ (doprava a přeprava)zachovat stávkovou pohotovost potvrdilo i Ústředí OSŽ na svém zasedání 6. září 1995,
jak se dozvídáme z obsáhlé zprávy z tohoto
jednání, uveřejněné na str. 1 a 3. Setrvání ve
stávkové pohotovosti zdůvodnilo tím, že není
zajištěn dostatek mzdových prostředků na pokrytí mezd, garantovaných kolektivní smlouvou;
ze strany managementu Českých drah nebyl
učiněn ani jeden krok k faktickému zastavení
neschválené transformace Českých drah, naopak transformační kroky pod rouškou organizačních změn nadále probíhaly; třetím důvodem bylo setrvávání autorů neschválené
transformace ve funkcích.
Obzor se dále zabývá nedostatkem desítek
provozních pracovníků na jihu Čech, informuje
o návštěvě Guentera Luettgeho, místopředsedy Výboru pro dopravu a turistiku Evropského
parlamentu, u nás, celou dvoustranu věnuje
výsledkům projednávání sociálních zákonů
v parlamentu (včetně seznamu poslanců a údaji,
jak kdo hlasoval) a dále informuje mimo jiné
o redukci vlaků osobní regionální dopravy na
Šumpersku a v jižních Čechách.
–zs–

Karlovy Vary se dočkaly
Pendolina
V sobotu 29. srpna prezentační jízda, od
prvního dne následujícího měsíce pak ostrý
provoz. Dlouholeté snahy Karlovarského kraje,
zástupců regionu v parlamentu, Hospodářské
a sociální rady Sokolovska a dalších činitelů se
dočkaly svého naplnění. Večerní spoj SC/IC
504, dosud končící ve 21.26 h v Chebu, tak
bude po 4 minutách pokračovat dále do Sokolova a Karlových Varů, kam dojede osm minut
po desáté hodině. Cestujícím pokračujícím
z Chebu dále po trati č. 140 tak odpadne dosavadní hodinu a půl dlouhé čekání na nejbližší
vlak. V opačném směru pak z výchozí stanice
Pendolino (IC/SC 505) vyjede v 5.52 h, aby na
hlavní ostravské nádraží dorazilo po necelých
sedmi hodinách ve tři čtvrtě na jednu.
Myšlenku prodloužení trasy vlajkové lodi Českých drah až do našeho nejzápadnějšího města podpořil při svých jednáních s bývalou
hejtmankou (a nyní náměstkyní hejtmana) Janou Mračkovou Vildumetzovou i vicepremiér
a ministr dopravy Karel Havlíček. „Pendolino
nebude vyžadovat žádnou úpravu trati, jen
drobnou technickou změnu na soupravě,“
uvádí na stránkách srpnového vydání Krajských listů náměstek hejtmana pro dopravu (a
také pro kulturu) Martin Hurajčík. Je právě jeho
zásluhou, že do rekonstrukce železniční stanice Karlovy Vary, která proběhla před nedávnem, byly zahrnuty také úpravy nutné pro odstavení soupravy.
„Má to ještě drobné vady na kráse, jako

třeba tu, že mezi příjezdem Pendolina do
Sokolova a odjezdem vlaku GW Train Regio
do Kraslic musí cestující strávit hodinu čekání na nástupišti, což je nepříjemné zejména v zimě, protože nádražní hala je v tuto
dobu již uzamčena. Pendolino také nestaví
ve druhém největším městě Sokolovska, tedy v Chodově, kde žije více než 13 tisíc
obyvatel. Přesto je to pozitivní posun a věřím, že i tyto vady se ještě podaří dalšími
jednáními odstranit, nebo alespoň zmenšit,“ říká kraslický starosta Roman Kotilínek.
Jak dále uvádí, je veřejná doprava především
službou veřejnosti, která je navíc v mnoha zemích chápána jako doprava z ekologického
pohledu trvale udržitelná. „Abychom ji my,
cestující veřejnost, preferovali před dopravou individuální, musí být nejen cenově přijatelná a výhodnější, ale musí nabízet m.j.
také komfort v podobě rychlého a pokud
možno navazujícího spojení.“
S těmito slovy nelze než souhlasit. Ostatně
pan starosta jde v tomto i příkladem a sám vlakem často cestuje. Nejen ve svém volném
čase, ale i za služebními povinnostmi. Automobil radnice, na jehož využití má z titulu své
funkce nárok, tak často zůstává v garáži.
Přejme tedy prodlouženému spoji dostatek
spokojených cestujících nejen z řad občanů
našeho nejzápadnějšího (a nejmenšího) kraje,
ale také i mezi návštěvníky tohoto regionu.
Robert Koutný

Signalista se schoval za pult
zabezpečovacího zařízení, což
mu zřejmě zachránilo život
V pátek 14. 8. 2020 dopoledne (v 9.04 h)
ujelo na vlečce ve Mstěticích 32 odstavených
vozů, které při své jízdě projely přes železniční
přejezd zabezpečený světelnou signalizací a závorami bez pozitivní signalizace. Železniční přejezd nebyl v době průjezdu ujetých vagonů ve
výstraze, tedy nevaroval ani řidiče, že se blíží
vlak, a tudíž došlo ke střetnutí s automobilem.
Následně sedm z ujetých vozů přes výkolejku vykolejilo, jeden z nich (vagon společnosti
ČD Cargo) stojí v prostoru vlečky dosud. V důsledku mimořádné události byl poškozen sloup
trakčního vedení a částečně zdemolováno sta-

vědlo. „Stavědlo bude v nebližší době rozebráno a jeho použitelné součásti budou využity pro potřeby OŘ Praha,“ sdělil Obzoru
mluvčí Správy železnic Marek Illiaš s tím, že ke
zranění signalisty naštěstí nedošlo. „V době
události se schoval za pult zabezpečovacího zařízení z druhé strany, což mu zřejmě
zachránilo život či zabránilo zranění,“dodal.
Škoda byla na místě mimořádné události
Drážní inspekcí odhadnuta na 2,2 milionu korun.
Michael Mareš,
s využitím tiskové zprávy Drážní inspekce

PORADNA BOZP

Šaty dělají člověka
Na dráze to platilo a platí, a my holky, co
milujeme uniformy, si i zde přijdeme na své.
I když svět, kdy jsem jako elévka sdělovací
a zabezpečovací distance čekala na svoji první
pecku do výložky, je dávno pryč a ve skutečnosti jsem se jí ani nedočkala, protože nám
zrušili nárokovost. Abych však nelhala, kdybych tenkrát neodmítla ve skladu sukni s tím, že
k bagánům by nešla a u přestavníku by mi táhlo
na zadek, mohla jsem si stejnokroje užít alespoň pár měsíců. Takhle jsem zapadla mezi
chlapy do montérek a oranžové vesty a tyhle
drážní mimikry jsem v různých kreativních sestavách doplněných o triko s mikymyší nebo
žlutým taťkou Houmrem nosila spoustu let. Byly
to prima časy a nikdy mne nenapadlo přemýšlet
o tom, kam všechny ty boty, mycí prostředky,
toaletní papír a pracovní oblečení, kterými nás
zaměstnavatel tak hezky zásobuje, dát.
Ale jak je to doopravdy? Jak se vybavuje
pracoviště, co se týká úschovy oblečení? Podle
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 104
odst. 2, víme, že v prostředí, v němž oděv nebo
obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění, nebo plní ochrannou funkci, přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele jako osobní ochranné pracovní prostředky též
pracovní oděv nebo obuv. Dále si vypomůžeme
nařízením vlády č. 361/2007 Sb., § 54 odst. 2,
podle něhož šatna musí být zřízena pro zaměstnance, který musí nosit pracovní oděv
a nemůže se mj. z hygienických, nebo jiných
důvodů převlékat v jiném prostoru. Pokud tedy

nosím pracovní nebo ochranný oděv, musí mi
zaměstnavatel na pracovišti přidělit šatní skříňku – toto nám zaručuje i norma ČSN 734108
Hygienická zařízení a šatny, kde je též specifikace rozměrů šatní skříňky, prostoru a vybavení šatny, případně požadavek na odvětrání
a udržovatelný povrch skříňky.
Uniformy a stejnokroje sice nepodléhají režimu OOPP, pokud se v nich nepracuje v prostředí, kde znečištění kůže a pracovního oděvu
vzniká, ale z hlediska BOZP i zde nárok na
šatní skříňku vzniká. Jedině administrativní zaměstnanci a jiný kancelářský lid, se dle nařízení
vlády č. 361/2007 Sb., § 54 odst. 2, musí spokojit alespoň s vymezeným místem na odkládání
oděvu (např. věšák) – na pracovištích, kde
zaměstnanci nemusí používat pracovní oděv
nebo obuv, musí být vyčleněn prostor pro ukládání civilního oděvu a obuvi.
Kdybych v tomhle místě ukončila článek,
hodně zaměstnanců by odcházelo od rozečteného Obzoru s pocitem nespravedlnosti. Tolik
věcí a jen jedna skříňka? Naštěstí i tohle řeší
zmiňovaná norma a v tabulce pod článkem si
můžete ověřit, jak by vaše skříňka měla vypadat.
A co na závěr? Možná jen malinká informace o tom, že již brzy vyjde nová úprava normy
ČSN 734108 Hygienická zařízení a šatny, na
které se podíleli i tři zástupci oddělení BOZP
OSŽ Ú, tedy vaši svazoví inspektoři.
Dana Žáková,
svazová inspektorka BOZP

Nehodová událost ze 14. července 2020
u Českého Brodu má „jasného a nezpochybnitelného“ viníka – strojvedoucího vlaku 9359.
Nicméně od jednoho známého, s nímž jsem si
o této události povídal, jsem vyslechl zajímavý
názor. Významným spoluviníkem je „provozovatel dráhy“ = Správa železnic (SŽ), a to prostřednictvím předpisu D1 SŽDC, k čemuž by
mělo být přihlíženo při stanovení odpovědnosti.
S tímto argumentem by – v případě přežití strojvedoucího a jeho postavení před soud – nepochybně přišel obhájce žalovaného a nelze vyloučit, že soud by se s tím, byť jen částečně,
ztotožnil.
Předpis D1 určuje (kromě jiného), že při jízdě
podle rozhledových poměrů smí jet vlak nejvýše rychlostí 100 km/h. V dobách „minulých předpisů“ byla předpisem D2 stanovena rychlost
výrazně nižší. Je známo, že k najetí vlaku 9359
na konec vlaku 60051 došlo při rychlosti 67 km/
h. Vlak 9359 jel od návěstidla 1–3796 v km
379,480, u něhož stál 10 sekund, rychlostí 87
km/h (zdroj: web zdopravy.cz). Můj známý vyslovil poměrně logický závěr. Pokud by byla při
jízdě „podle rozhledových poměrů“ na autobloku stanovena rychlost 30 nebo 40 km/h, tak by
k nehodové události buď nedošlo, nebo by následky nebyly tak tragické. Při nižší rychlosti by
totiž vlaku 9359 trvalo podstatně déle, než by
dojel do místa „konce vlaku 60051“.
Odpovídá-li skutečnosti informace, že v okamžiku najetí na konec vlaku 60051 měl tento
vlak „postaveno“ a strojvedoucí se připravoval
k rozjezdu, pak by v osudném místě vlak (jeho
konec) už nebyl. Pokud by tam stál, tak by
k najetí došlo při rychlosti „jen 30 nebo 40 km/h“,
nepochybně s menšími následky.
S pravděpodobností hraničící s jistotou neboli „nade vší pochybnost“ se s tímto (pozoruhodným) názorem SŽ neztotožní a nedojde ke
změně předpisu, protože „kdyby …se strojvedoucí řídil dalším ustanovením předpisu...“, tak
by k nehodové události nedošlo a „tudíž není
důvod snižovat horní hranici rychlosti při jízdě
podle rozhledových poměrů, protože by to mělo
negativní dopad na provoz…“ Nicméně – vyjádřeno v penězích – by ten (virtuální) negativní
dopad byl zanedbatelný ve srovnání s tím, kolik
„stála“ tato nehodová událost.
Odklony vlaků, zpoždění, odřeknuté vlaky
(včetně mezistátních na části trati), náhradní
doprava… Dopravcům, především ČD, a. s.,
ČD Cargo nevyjímaje, nic nebrání stanovit interním provozním předpisem při jízdě „podle
rozhledových poměrů“ maximální rychlost 30
km/h.
Být na místě generálního ředitele ČD, a. s.,
bych takový pokyn svým spolupracovníkům
bezprostředně po nehodové události vydal. SŽ
se to nemusí líbit, nicméně takový interní pokyn
není v rozporu s ustanovením předpisu D1, pro-

tože jde „o zpřísnění“, neboli „prevenci“ v zájmu
bezpečnosti. Mimo jiné SŽ nedokáže „nade vší
pochybnost“ prokázat, jaký negativní vliv – vy-

Vše pro cestující?
Před časem byl otištěn v Obzoru článek o vý- autobusů bývá informátor, který, pokud není
lukách s ujištěním, že výluky a mimořádnosti na odvolán jinam, neví, co dělat dříve. Zažil jsem
železnici byly, jsou a budou. Že by nejen doprav- případ, že zde informátor prostě nebyl, skupina
ci, ale i provozovatel dráhy měli dbát na to, aby to cestujících chtěla z Brna odjíždět rychlíkem směcestujícím činilo co nejmenší potíže. Psal jsem rem na Jihlavu. Odkud měli informace o tom, že
i o tom, jak by bylo pěkné a účelné nádraží auto- je na Jihlavu výluka, těžko říci, ovšem nebyly
busů pro výluky a mimořádnosti v Brně na místě, zcela správné a netušili nic o tom, že rychlík na
kde dříve stávala pomocná výpravní budova, Jihlavu odjíždí normálně z kusých kolejí. Nebýt
později zde bývalo nákladiště pro poštu. Dnes se tehdy mé přítomnosti, určitě by jim rychlík ujel, na
zde nachází parkoviště, po menších úpravách poslední chvíli pak na něj utíkali do kusých kolejí.
by zde podle odborníků mohlo stát až osm auto- Stačilo by ale jen málo! Téměř nad hlavami
busů. Bylo by přibližně uprostřed
hlavního nádraží, přístup do něho by byl bez
změny nivelety
při chůzi a fyzicky i orientačně
snadný, po úpravách umocněný
vkusným chodníkem v trase
bývalé poštovní
koleje. Brnu by
ho pak mohl ledaskdo závidět.
Nedělal jsem
si iluze o tom, že
Stanoviště výlukových autobusů na ulici Uhelná; za památnou
po otištění mévodárnou začíná čtvrté nástupiště.
ho článku, tohle
bude někdo řešit. Asi stěží by dnes někdo přiznal cestujících u autobusů se nachází čtvrté nástuněkteré chyby z minulosti. Že by takové výlukové piště hlavního nádraží s rozhlasovým zařízením,
autobusové nádraží cestujícím prospělo, o tom pomocí kterého dnes počítač téměř nepřetržitě
není pochyb. Ale zajímají někoho dnes vůbec informuje cestující. Ovšem dole u autobusů na
cestující, zajímá někoho vůbec jejich pohodlí při ulici Uhelné lze hlášení spíš jen tušit než slyšet.
cestování? Dost o tom již roky pochybuji. MocTakže v čem by byl problém? Několik metrů
krát jsem některým vysoce postaveným lidem „drátů“ a nějaký ten reproduktor. Cestující by
připomínal, že to, čiono je špatné. Na odpovědi, jistě z něho přivítali informaci o tom, jakou trasou
které jsem pak často dostával, jen tak asi neza- jede výlukový autobus „A“ a jakou trasou autopomenu. Citace: „To neřeš, vždyť je to mimořád- bus „B“. Naopak při příjezdu a vystoupení z aunost“.
tobusu by byl cestující ihned informován a naPochopitelně se vždy nepodaří problémy řešit směrován tam, odkud mu bude odjíždět vlak pro
tak, aby, jak se říká, vše „klaplo“, ovšem někdy případné pokračování jeho cesty. Zdánlivě snadstačí jen málo. V Brně v současné době probíhá ná záležitost! Ovšem při dnešním hledání probléčástečná výluka trati z Brna do Zastávky a není mů hlavně tam, kde nejsou, to může být obrovský
to záležitost na měsíce. Výlukové autobusy od- problém. Ovšem stačilo by mnohdy jen málo,
jíždějí z ulice Uhelná, kam když se chce cestující vidět v cestujícím především zákazníka, který si
z vlakového nádraží dostat, musí ujít trasu dlou- za pohodlné cestování platí. A ne se na cestujíhou přes 400 metrů. Zdá se to neuvěřitelné, ale cího dívat ve smyslu „zaplať, nastup a nestěžuj
je to tak, ovšem cestující většinou nechodí s ru- si“.
Miroslav Vaněk, Brno
kama v kapsách a nádražní nosiči zavazadel již
dávno nejsou. O to více by bylo stanoviště autobusů u kusých kolejí v Brně vítáno. Na stanovišti

Hodinový interval Os vlaků v relaci
Ústí nad Labem – Litvínov se poněkud
uspěchal
Počínaje současným grafikonem, platným od
15. prosince loňského roku, byl v souvislosti se
zahájením elektrického provozu v traťovém úseku Louka u Litvínova – Litvínov v pracovní dny
zaveden hodinový interval přímých Os vlaků
v relaci Ústí n. L. – Litvínov, což je nyní bezpředmětné, poněvadž železnice ve zdejší oblasti
prochází rozsáhlými stavebními pracemi jak
v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina, tak
i v úseku Oldřichov u Duchcova – Litvínov, do
toho navíc probíhá rekonstrukce žst. Řetenice,
díky níž jsou zde výluky, přičemž v červenci
letošního roku byla započata přestavba traťového úseku Teplice v Čechách – Bohosudov. Teď
tudíž není vhodná doba pro dvacetiminutový,
respektive desetiminutový interval vlaků osobní
dopravy mezi Teplicemi a Ústím n. L., které tak
díky zmiňovaným stavebním pracím nestíhají
jízdní doby a v dopravě nastává neskutečný chaos, kdy často dva vlaky (R, či Sp a Os) jedou ve
stejném směru zpožděné v těsném závěsu za
sebou. Ze žst. Ústí n. L. hl. n. jedou každou sudou
hodinu R do Kolína a Os do Litvínova minutu po
sobě (mají společný traťový úsek Ústí n. L. hl. n.
– Ústí n. L. západ) a dvacet minut poté jede Os
vlak do Kadaně-Prunéřova. A teď litvínovské

jádřeno v penězích – bude mít „zpřísnění předpisu dopravce“ na provoz v konkrétní situaci.
Miroslav Zikmund

osobní vlaky mají v této stanici ostré obraty, které
se v důsledku výluk nezvládají (zde si vlakové
čety tyto vlaky předávají a vlakvedoucí musí
sepsat vlakovou dokumentaci, udělat zkoušku
brzdy) a kolikrát osobák do Litvínova odtud odjíždí necelých deset minut před Os směr KadaňPrunéřov. Tudíž vlaky linky U3 měly být nyní
i v pracovní dny vedeny jen v úseku Teplice v Čechách – Litvínov ve dvouhodinovém intervalu,
jako tomu bylo v uplynulých letech. Mezi těmito
stanicemi je kvůli modernizaci trati 134 zavedena
až do konce listopadu letošního roku náhradní
autobusová doprava, jež potom zanedlouho bude pro změnu v úseku Teplice v Čechách – Ústí
n. L. a vzhledem k přehuštěné osobní dopravě
se dají očekávat komplikace při její organizaci,
neboť tak bude potřeba autobusů navíc. Jedině,
že by se ve výlukovém jízdním řádu ty spoje
jedoucí v této trase brzy po sobě zredukovaly
a sloučily. Z výše uvedených důvodů měly být
přímé elektrické osobní vlaky v relaci Ústí n. L. –
Litvínov a hustá příměstská osobní doprava mezi Teplicemi a Ústím zavedeny po modernizaci
tamní železniční infrastruktury, jež bude potom
kapacitnější.
Tomáš Martínek

V žst. Teplice v Čechách bylo firmou Chládek a Tintěra vybudováno postranní bezbariérové nástupiště 1a (díky tomu zde byly vytrhány již nevyužívané kusé poštovní koleje), čímž je
nyní cestujícím a vlakovému doprovodu při současných dlouhotrvajících výlukách v tamní
oblasti umožněn přestup z vlaků do autobusů náhradní dopravy (jsou přistavovány zpravidla
u zdejší pošty) tzv. „suchou nohou“. Nyní jsou k němu přistavovány Os vlaky linky U3 relace
Ústí n. L. – Litvínov, které v současnosti začínají, respektive končí jízdu v této stanici, neboť
v úseku Teplice v Čechách – Litvínov je zavedena náhradní autobusová doprava.

Patálie
s rouškami

Myslel jsem, že téma roušek na železnici již
opustím, ale to bych se musel zabalit do motýlí
kukly na stromě, abych nezažíval šoky každý
den.
Ještě před začátkem směny ke mně přistoupil mladík se zadýchanou rouškou v ruce, prostrčil mi ji pod sklem přepážky přímo přede mě,
ukázal na vyvléknutou šňůrku a řekl: „Mně se to
tady utrhlo… Nemohl byste mi to pomoct tudy
protáhnout?“ Vytřeštil jsem oči: „Cože? Vždyť
to ve vlacích ještě dnes povinné není.“ Očekával jsem, že usuzuje logikou: když musí být
rouška ve vlaku ČD, pak ji musí zaměstnanec
ČD také opravit. On však ukázal na svou roušku
na stole v mé diskrétní zóně: „Ale u nás na
škole to povinné je.“ Spadla mi brada a blesklo
mi hlavou, jaké lidi to dnes školy produkují –
nesamostatné stroje, které umí vyjmenovat
všechny punské války, milenky středověkých
Ludvíků nebo složení barev etruských fresek
bizonů, místo základních představ o společenských vědách typu etiky, psychologie, filozofie,
politologie. Teď už jsem se zamračil: „Poslyšte,
není to nějaká provokace? Včera jsem byl na
demonstraci proti povinným rouškám – že vy
jste mě zahlédl v médiích?“ Prý ne. V tu chvíli
mě napadlo, jestli není nějak postižený, ale
i kdyby nebyl, zželelo se mi ho. Jistě si nějaký
ubožák na tomto neasertivním znalci letopočtů
úmrtí obrozeneckých básníků vybije vztek, když
mu bude rouška viset jen přes jedno ucho. Vzal
jsem tedy kancelářskou sponku, a snažil se ji
protáhnout úzkým rukávkem plným překážejících nitek. Přes veškerou snahu jsem jen zničil
sponku. Omluvil jsem se mu, že mi právě začíná
směna, a že se za něj postavil muž, který bude
něco chtít k tématu mé práce.
Další zákazník měl roušku také v ruce.
Vytiskl jsem mu spojení s vysvětlivkou o oklice,
která se časově vyplatí víc a finančně míň, a on
netrpělivě popadl výtisk tak, že se ruka s rouškou opět ocitla za sklem, přímo přede mnou na
stole. Netrpělivý pán si skrz sklo prohlížel papír
v té pozici, ve které ho uchopil, takže jeho
zadýchaná rouška se na delší dobu uvelebila ve
stejném místě, jako studentova poškozená. Tam
setrvala až do pánova odchodu.
Takže jak je to s rouškou, která chrání toho
druhého? Možná chrání, ale v rukou nevhodných lidí se stává zbraní stejně jako revolver
amerického občana. Když se dostane do rukou
těm, co s ním neumí zacházet, je zle. Ovšem –
v Americe aspoň není nošení revolveru povinné. Různí armádní vysloužilci si to však přejí.
A tady dosáhli svého, až na krev. Ano, hned
první den povinných roušek ve vlacích se mi
spustila z nosu. Někteří jsme k nošení zbraně
nejen nevhodní, ale ještě si s ní sami ublížíme.
Vít Patrák,
informátor železniční dopravy

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

Borůvková sobota
na Zubačce

„Papoušek“ 477.043 zachycen naším fotografickým objektivem na impozantním viaduktu
u Žampachu.

Posázavský Pacifik – 120 let
U příležitosti letošního 120. výročí od zprovoznění známého „Posázavského Pacifiku“ (trať
č. 210) v celé délce (poslední úsek trati z Vraného nad Vltavou do Jílového u Prahy byl uveden
do provozu 1. 5. 1900), vypravily České dráhy, a.
s., v sobotu 29. 8. zvláštní parní vlak. Vláček,
v čele s „Papouškem“ 477.043 a historickou soupravou vozů „Rybáků“, vyrazil z Prahy-Smíchova přes Vrané nad Vltavou, Jílové u Prahy do
Čerčan. V Týnci nad Sázavou (který máme my,
pamětníci, spojený se slavnou značkou motocyklů Jawa) měli cestující možnost během zhruba 2,5 hodinového pobytu vlaku navštívit zdejší
hrad, nebo městské muzeum. Z Čerčan pokračoval poté vláček po hlavní trati přes Senohraby
a Říčany u Prahy zpět do hlavního města. Na
pražské smíchovské nádraží dorazila souprava
kolem páté hodiny odpolední.

Pantograf
a Hurvínek
vyjedou
26. září na
Českotřebovsku
U příležitosti 75. výročí od založení „železniční“ školy v České Třebové se v rámci doprovodného programu uskuteční jízdy zvláštních
vlaků v uzlu Česká Třebová a po okolních tratích. Historický pantograf EM475.1 doveze ráno návštěvníky z Olomouce a Letohradska,
v 11.50 h pak uskuteční souběžnou jízdu
s R 867 do Svitav, nabídne dvě okružní jízdy po
uzlu Česká Třebová a odpoledne odveze návštěvníky zpět na Letohradsko a do Olomouce.
Motorovým vozem M131.1 Hurvínek se zájemci budou moci svézt z České Třebové do Moravské Třebové nebo do Lanškrouna (a zpět).
A konečně regionova nabídne možnost průjezdu kontejnerovým překladištěm společnosti
Metrans.
Bližší informace k programu, jízdním řádům
a jízdnému je možné najít na stránkách
www.cdnostalgie.cz.
Martin Hájek

Celé akci bohužel nepřálo příliš počasí. Ale na
druhou stranu nebýt pátečního deště, který pokropil a osvěžil krajinu, asi by nebyl odvolán
zákaz provozu parních lokomotiv z důvodu sucha. Takže nakonec něco zlé je na druhou stranu
pro něco dobré: pro „Papouška“ se jednalo o první
jízdu po zhruba roční přestávce, kdy musel být
odstaven pro technickou závadu. A tak k nemalé
radosti mnohých, (nejen) malých příznivců naší
železnice a fotografů – šotoušů, mohli jsme v čele vlaku opět spatřit tento krásný stroj. A všichni
účastníci akce si domů dozajista odnášeli opět
nezapomenutelné zážitky. Děkujeme.
A. K. Kýzl

V sobotu 22. 8. 2020 se uskutečnila na ná- cem a Jabloncem nad Nisou jezdily muzejní
draží v Kořenově akce pod názvem „Borůvko- tramvaje, od nich byl ráno přípoj autobusu „Kavá sobota na Zubačce“, letos okořeněná návra- rosa ŠL“ do Kořenova a v podvečer zpět.
Vít Mareš
tem muzejní ozubnicové lokomotivy T426.003
zvané „Rakušanka“ po generální opravě do provozu.
Kromě představení na
točně se odpoledne ukázala společně s druhou
„Rakušankou“ T426.001
na poledním zvláštním vlaku z Kořenova do Tanvaldu a zpět. Podvečerní poslední pár vlaků Kořenov
–Tanvald a zpět jela „Rakušanka“ T426.003 sama.
Kromě svezení zvláštními
ozubnicovými vlaky měli
účastníci možnost se svést
zvl. vlaky mezi Kořenovem
a Harrachovem borůvkově natřenou „Ponorkou“
730.624 společnosti KDS
s vozy Balm a motorovým
vozem „Singrovka“ M
240.056.
U depa probíhaly ukázky bojů z druhé světové
války. V provozu byla úzkorozchodná důlní železnice a u výpravní budovy
probíhal prodej občerstvení včetně borůvkového piva a borůvkových koláčů
a knedlíků. Samozřejmě
Odpolední zvláštní ozubnicový vlak s přípřeží „Rakušanechyběly ani jízdy historickým autobusem do okonek“T426.001 a T426.003 projíždí po trati 036 mezi zastávkou
lí Kořenova. Mezi LiberDesná a Dolní Polubný.

6810 překvapila nečinnost informačního systému, po „západním“ nádraží následovala zastávka Krupka–Bohosudov, ačkoli se jelo přes
Trmice, systém se přihlásil před zastávkou Bílina–Chudeřice jako Chotějovice. Z Bíliny jsem
se vrátil do Teplic luxusním zájezdovým busem
ve společnosti německy mobilujícího muže (byli
jsme jediní cestující). Zajímavý byl průjezd městem Duchcov „příliš“ vzdáleném od zastávky na
hlavní trati. Ač zastávkový bus, jeli jsme bez
zastavení. Z Teplic do Ústí vlakem „žlutého“
dopravce, souprava po „několikáté“ německé
modernizaci sedaček. Leč bez informačního
systému, s nímž jsem se setkal v jiné soupravě,
v níž jsou dosud původní sedačky. Na západním nádraží přestup na vlak Českých drah
jedoucím na hlavní nádraží po koleji číslo 905 =
zadem za budovami, o nichž nevím, k čemu
v minulosti sloužily. Na manipulačních kolejích
má odstaveny soupravy žlutý dopravce.
Nicméně při sledování nástupní a výstupní
frekvence odklonového osobáku – počet cestujících se dal počítat na prstech – si kladu otázku,
proč Ústecký kraj vybral dopravce nabízejícího
předimenzované soupravy, které by měly být do
dvou let nahrazeny elektrickými jednotkami. Pamatuji dobu, kdy tu pendlovaly M 810 a v Úpořinách se sjížděly čtyři M 810.
Dopravní politika na Ústecku je docela zajímavě organizována, zejména celodenní jízdenka je za lidových 130 Kč, pro seniory 65+ za
pouhé 32 Kč, leč nad něčím zůstává ekonomický rozum stát.
Miroslav Zikmund

WWW.OSZ.ORG

Ve výběrovém řízení
vybráni
noví inspektoři BOZP
Odborové sdružení železničářů v minulém
období vyhlásilo výběrové řízení na dvě uvolněné pozice svazového inspektora BOZP. Výběrové řízení se konalo jako dvoukolové. V prvním
kole bylo na základě došlých přihlášek vybráno
celkem 5 zájemců, kteří postoupili do druhého
kola, které se již konalo za jejich osobní účasti.
Výběrová komise nakonec nové svazové inspektory vybrala a tito k 1. 9. 2020 nastoupili do
svých nových pracovních pozicí.
Jedná se o Moniku Časarovou, profesí vlakvedoucí osobních vlaků ČD, a. s., a předsedkyni
ZO OSŽ ČD žst. Havlíčkův Brod, která bude mít
svoji kontrolní působnost pro Jihomoravský kraj
a Kraj Vysočina.
Druhým vybraným byl Pavel Antolič, který
dosud zastával profesi strojvedoucího ČD Cargo,
a. s., a je členem PV OSŽ ČD Cargo, a. s. Ten
bude vykonávat kontrolní činnost v Libereckém,
Ústeckém a Karlovarském kraji. Novým svazovým inspektorům přejeme v jejich nových pracovních pozicích hodně zdaru. Aktuální přehled
kontaktů na svazové inspektory BOZP Odborového sdružení železničářů lze nalézt na webové
stránce OSŽ.
JUDr. Petr Kožmín, LL.M.,
vedoucí oddělení BOZP

snímku). Jednalo se o dva páry mimořádných
osobních vlaků Dolní Lipka – Štíty, které umožnily zájemcům o svezení se projet úsekem bez
pravidelné osobní dopravy mezi Mlýnickým Dvorem a Štíty. Protože vlaky nakonec zavedl dopravce Leo Express na
vlastní komerční riziko,
nedošlo k nasazení původně uvažované retrosoupravy v motorové
trakci a na vlaky byla
nasazena motorová
jednotka řady 846. Obsazenost tak byla nižší,
než se čekalo, a tak je
otázkou, zda Leo express ještě někdy do Štítů pojede.
Martin Kalousek

Na snímku ze dne 4. 8. 2020 v zastávce Prosetice zastavil Mos vlak 16110 relace Radejčín
– Teplice v Čechách, vedený regionovou 814/914.017 OCÚ Střed, PJ Děčín.

Novinky na trati 097
V loňském roce na přelomu listopadu a prosince byla na regionální trati 097 Teplice v Čechách – Lovosice v km 3,7 – 7,7 (v úseku
Teplice Zámecká zahrada – Úpořiny) zřízena
bezstyková kolej, jež byla strojně podbita do
absolutní polohy koleje, přičemž došlo k doplnění kolejového lože, opravného broušení kolejnic, či výměně vadných pražců (dřevěných
i betonových) za betonové SB5, které byly vy-

s parními lokomotivami řad 475.1 ČSD a 35.1
DR.
Pro návštěvníky je připraven bohatý kulturní
program v Kraslicích, včetně přivítání vlaku ze
SRN. V zastávce a nákladišti Kraslice předměstí bude od 10 do 18 hodin probíhat prezentace kolejových vozidel a techniky hasičů a jízdy na historické drezíně a na kolejovém šlapadle.
Záštitu nad akcí převzali doc. Ing. Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy, a Petr Kubis, hejtman
Karlovarského kraje.
–mmč–

získány ze žst. Řetenice, jež nyní prochází
kompletní rekonstrukcí.
V rámci této investiční akce byla dále v uvedeném traťovém úseku provedena oprava tří
zdejších propustků a na zastávkách Bystřany
v Čechách a Prosetice výstavba bezbariérových nástupišť. Zhotovitelem byly firmy Chládek a Tintěra a GJW Praha.
Tomáš Martínek

SPORT

Úspěch našich reprezentantů
na Regionálním mistrovství USIC
ve sportovní střelbě
Ve dnech 1. – 3. 9. byla Česká republika
pořadatelem Regionálního mistrovství USIC ve
sportovní střelbě, které se konalo v Karlových
Varech, na střelnici Březová. Soutěže se zúčastnilo pouze družstvo Dánska a domácí České
republiky. Z důvodu nákazy Covid–19 se nezúčastnilo družstvo Švýcarska, Německa a Belgie. Pro naše sportovce bylo toto mistrovství, při
neúčasti výše zmíněných států, velice úspěšné.

Získali jsme celkem 9 individuálních medailí ( 2
zlaté, 3 stříbrné a 4 bronzové ) a celkové vítězství v soutěži družstev. Celá akce proběhla v přátelské atmosféře a byla ze strany organizátorů
z MO OSŽ výborně zajištěna.
Děkuji výpravě našich sportovců za vzornou
reprezentaci a přeji mnoho úspěchů v další sportovní kariéře.
Dušan Richter,
tajemník PV OSŽ SŽ Vedoucí výpravy

Železničářské hry
v Prudké u Tišnova

S železnicí po stopách Karla IV.
aneb Párou ze století do století
Železniční spolek Klub M 131.1 ve spolupráci s dalšími organizacemi a institucemi připravil
na sobotu 19. září 2020 na trati 145 Sokolov –
Kraslice – Zwotental na počest 650 let města
Kraslic, 20 let od obnovení železniční dopravy
mezi Kraslicemi a Klingenthalem, 20 let dopravního systému EgroNet a tradičního Dne
železnice, zajímavý program. Každá ze stanic
na trati ze Sokolova do Kraslic se v ten den
promění v jedno století: Sokolov v současnosti,
Svatava v 19. století, Hřebeny v 17. století,
Oloví v 16. století, Rotava v 15. století a Kraslice ve 14. století. Na trať vyjedou i zvláštní vlaky

„Lidé byli stvořeni, aby byli milováni.
Věci byly stvořeny, aby byly používány.
Důvodem, proč je svět v chaosu, je to, že
věci jsou milovány a lidé jsou používáni.“
Ralph Smart,
britský psycholog a spisovatel
(1908 - 2001)

Výluka na Ústecku

Na trati z Ústí nad Labem do Chomutova
proběhla ve dnech 2. až 8. září nepřetržitá výluka
mezi stanicemi Teplice v Čechách – Bílina.
Osobní vlaky a rychlíky ČD, a. s., byly odkloněny
na „uhelnou“ trať přes Úpořiny, v níž rychlíky
zastavovaly. Jízdní doba po odklonové trati stejná jako po trati hlavní. Pro osobní vlaky platil
výlukový jízdní řád, posunující polohy vlaků o cca
30 minut, což mohlo u časných ranních a pozdních nočních spojů způsobit cestujícím problémy. Osobní vlaky společnosti RegioJet byly zrušeny. Mezi Teplicemi a Bílinou byla zavedena
náhradní autobusová doprava, podle mého názoru až předimenzovaná. Organizátoři NAD se
poučili z „nedostatků“ provázejících NAD na některých výlukách, a tak byla za odkloněné rychlíky zavedena „rychlíková“ NAD z Ústí nad Labem do Teplic, řekl bych, že zbytečně… Tyto
spoje mohly být nahrazeny „litvínovskými“ osobními vlaky, z Teplic do Litvínova jsou až do
listopadu nahrazeny všechny vlaky NAD, přičemž autobus má v Litvínově obrat 59 minut…
Prostě by byl „jiný“ výlukový jízdní řád.
Z Teplic do Bíliny byla zavedena „rychlíková“
NAD, stíhající v Bílině kmenový rychlík. Některé
osobní vlaky z Teplic do Ústí nad Labem byly
zajišťovány motorovými jednotkami společnosti
RegioJet řady 628/928 náhradou za výkony na
trati přes Úpořiny. Jízdní doklady ČD, a. s. –
včetně režijek – byly uznávány. Některé spoje
začínaly a končily na západním nádraží, muselo
se přestoupit z/do vlaku ČD.
Já jsem se byl „projet“ třetího září. U vlaku

Leo Express oživil opuštěné Štíty
V dnech 8. a 22. 8. 2020 byl rozšířen doprovodný program k jízdám historického vlaku mezi Českou Třebovou a Hanušovicemi o zvláštní
přípoje v Dolní Lipce na lokálku až do Štítů (na

Moudrost
pro tento den

Na snímku družstvo České republiky na Regionálním mistrovství USIC ve sportovní
střelbě.

I takový terén muselo zdolat všech 112 účastníků 9. ročníku Železničářských her, které
se uskutečnily 31. 8. – 2. 9. 2020 poprvé v Prudké u Tišnova. Unikátní soutěž různých disciplín
letos ovládla olomoucká družstva.
Na první místo se po loňském horším umístění vrátil tým Hanácké folklór, který v historii
soutěže dominuje. Druhým byl výběr DVI Praha, vedený legendárním propagátorem sportu
„Jerry“ Kubeczkou. Třetí místo si vybojovali
olomoučtí ZDEMIHO. Rekordní počet 28 smíšených čtyřčlenných družstev železničářů z celé země se již jistě těší na jubilejní 10. ročník,
který již nyní připravujeme pro rok 2021 na
stejném místě.
Libor Šimůnek
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