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Z aktuálních událostí
n Republiková rada seniorů (RRS) OSŽ,
která zasedala v úterý 20. prosince v Praze,
v domě Bohemika, přivítala hosta celého jednání
- předsedu OSŽ Bc. Jaroslava Pejšu. Ten mimo
jiné hovořil o svém setkání s dopisovateli Obzoru (které se konalo v pondělí 19. 12. 2016), kde
zaznělo, že by bylo potřebné, aby se více železničářů stalo nejen poslanci v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, ale aby se dostali i do
zastupitelstev a dopravních komisí v krajích.
Dalším hostem jednání byl výkonný tajemník OSŽ Martin Vavrečka, který mimo jiné mluvil
o probíhajícím výběrovém řízení na poskytování KOP zaměstnanců, problematice ekonomického provozování rekreačních zařízení, zejména hotelu Skalka v Rajeckých Teplicích, a RZ
Orion v Řecku, a potřebě propagace rekreačních zařízení OSŽ. Zmínil se také o Nadaci
„Okřídlené kolo“ a o jejích aktivitách ve spolupráci s Českými drahami.
Jednání se pak účastnil místopředseda OSŽ
a předseda PV OSŽ SŽDC Mgr. Martin Malý,
který hovořil o podmínkách čerpání příspěvků
na akce pořádané pro seniory a kluby OSŽ.
Alois Malý, místopředseda RRS a také Rady seniorů ČR, sdělil, že „Sjezd seniorů ČR“ se
bude konat 12. května 2017 a zúčastní se jej
kromě členů RRS i předseda OSŽ J. Pejša
a další představitelé OSŽ.
Posledním hostem jednání byl první místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun, který seznámil členy s obsahem uzavřené PKS na Českých drahách.
Diskutovalo se až do odpoledních hodin
a došlo i na současné postavení seniorů ve
společnosti a v OSŽ. K tomu předseda Pejša
řekl:„Senioři jsou významnou a akční skupinou v rámci OSŽ a majetek OSŽ se tvořil
právě za této generace aktivních zaměstnanců. Dříve, než bychom se chtěli zbavit
majetku, je naší povinností pokusit se zajistit pro seniory dostupnou sociální rekreaci“.

odpovědných politiků. Jak doplnil, podařilo se
ale uzavřít všechny klíčové dokumenty (např.
Sociální fond v intencích roku 2016) a hlavně
kolektivní smlouvu a katalog prací.
O jednání se španělským majitelem společnosti OHL ŽS Brno (z 20. 12. 2016) poté referoval místopředseda OSŽ Miroslav Novotný. Uvedl
mimo jiné, že majitel odboráře ujistil, že jeho
snahou je dostat OHL ŽS zpět na stejnou pozici
ve stavebnictví, jako v předchozích letech, a vzal
na vědomí i výhrady OSŽ k hospodaření s tím,
že vše nechá prošetřit. Miroslav Novotný se
dále zmínil i o podpisu kolektivní smlouvy ve
společnosti Skanska a o chystaném podpisu
v JLV či o 5% nárůstu mezd v Dopravním zdravotnictví (licituje se ještě o benefitech).
V další části se členové Ústředí OSŽ věnovali přípravě sjezdu OSŽ v roce 2017 (hlasování o novelizaci Stanov OSŽ dle zákona č. 89/
2012 Sb.), rozpočtu OSŽ na měsíce leden
a únor (rámec nákladů kromě jednorázových
položek má být jednou šestinou nákladů skutečnosti roku 2016) či informacím o vzdělávání
funkcionářů v roce 2017.

n Školení k PKS na rok 2017 pro ČD, a. s.
Školení pro funkcionáře ZO OSŽ při ČD, a. s.
jsou zaměřena na změny v PKS, aktuální a
koncepční otázky OSŽ, pracovněprávní předpisy a Sociální fond. Uskuteční se v těchto
termínech:
12. 1. - Kulturní sál Praha hl. n.
13. 1. - zasedací místnost DPOV Přerov
16. 1. - zasedací místnost PO Brno hl. n.
17. 1. - zasedací místnost žst. Pardubice
24. 1. - hotel Malý pivovar, České Budějovice
1. 2. - konfer. místnost, E– centrum ČEZ,Plzeň
Bližší informace na www.osz.org, v rubrice
PV OSŽ při ČD, a. s.

Jízdní řád na letošní rok je naplánovaný. V osobním životě i v dění v OSŽ - stejně tak jako na železnici - se občas stanou mimořádnosti,
které naplánovat nelze. Tak ať je těch mimořádností letos co nejméně. Ilustrační snímek z„plánovaného“ křižování v Milíně Michael Mareš

OSŽ protestovalo a i nadále protestuje proti
výběrovému řízení na provozování dopravy
na třech jihočeských tratích
Osobní dopravu na tratích České Budějovice

2015 na základě výběrového řízení, kde s nej-

tu pro cestující na železnici“. Podle hejtmana

spolupráci O10 GŘ ČD Cargo a OSŽ se v dru-

a Strakonice – Volary (198) bude od 10. prosince

VA Morava a Českými dráhami. Ty se však

dobře hospodařit s veřejnými prostředky „na úkor

ny pro všechny zaměstnance ČD Cargo a členy
všech odborových organizací a uskuteční se v
těchto termínech:
16. 1 . - 17. 1. PJ a SOKV Ústí nad Labem
18. 1 . - 19. 1. PJ a SOKV České Budějovice
20. 1. - PJ Praha
23. 1. - PJČeská Třebová + ŘP Řízení provozu
25. 1. - 26. 1. PJ a SOKV Ostrava
27. 1. - PJ Brno
Bližší informace na www.osz.org, v rubrice
PV OSŽ ČD Cargo, a. s.

podepsali za Jihočeský kraj hejtman Jiří Zimola
a za společnost GW Train Regio (GWTR) předseda představenstva Peter Bosáček. Kraj za to
zaplatí 2,25 miliardy korun, oproti dosavadnímu
provozovateli, kterým jsou České dráhy, údajně
ušetří 20 milionů korun ročně.
„Kontrakt s GW Train Regio nám přinese
za 15 let úsporu 300 milionů korun a dalších
150 milionů korun díku tomu navíc ušetří stát,
který na regionální veřejnou dopravu přispívá,“ citují média Jiřího Zimolu. Společnost GW
Train Regio získala tento kontrakt v březnu roku

i Krajský soud v Brně, ale ani u jedné instituce
nakonec neuspěly a tak 4. 11. 2016 byla všechna předběžná opatření na zákaz uzavření smlouvy mezi Jihočeským krajem a vítěznou firmou
GW Train Regio zrušena. „Je to jasným důkazem toho, že jsme od samého začátku postupovali maximálně transparentně a v souladu
se všemi právními předpisy,“ uvedl Jiří Zimola,
který to považuje za „jednoznačný úspěch a za
důkaz dobrého hospodaření i vzkaz pro další
kraje“ a zároveň i za cestu, „na jejímž konci je
významná finanční úspora a zvýšení komfor-

dopravcem v zemi – s Českými drahami“.
OSŽ protestovalo a i nadále protestuje proti
výběrovému řízení na provozování dopravy na
třech jihočeských tratích. Například předseda
OSŽ Bc. Jaroslav Pejša předloni v létě cestujícím ve vlaku vysvětloval, jaké riziko představuje
nabídkové řízení na provozování drážní dopravy
na Šumavě. „Já si myslím, že se vystupovalo
dost razantně, ale bez výsledku,“ konstatuje
Petr Kubička, předseda ZO OSŽ Protivín.

n Semináře k PKS ČD Cargo 2017. Ve – Černý Kříž (194), Číčenice – Nové Údolí (197) levnější nabídkou zvítězila před společností ARRI- dal kraj navíc tímto krokem jasně najevo, že umí

polovině měsíce ledna budou konat seminá- 2017 zajišťovat společnost GW Train Regio, s výsledkem odmítly smířit. S námitkami se obrá- toho, aby se vydal cestou nejmenšího odporu
n JednáníÚstředí OSŽ, které se konalo ve hé
ře k PKS ČD Cargo 2017. Semináře jsou urče- vyplývá to ze smlouvy, kterou 25. listopadu 2016 tily na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uzavíráním či prodlužováním smluv s největším

středu 21. 12. v sídle OSŽ, muselo v úvodu
odhlasovat některé změny v programu z důvodu souběžně probíhajícího kolektivního vyjednávání u SŽDC, ČD Cargo a u DPOV.
Úvodní blok informací ze zásadních jednání
patřil předsedovi OSŽ Bc. Jaroslavu Pejšovi
a informacím z oblasti legislativy, například
k „otevírání“ zákona o zadávání veřejných zakázek, k němuž by mělo dojít v lednu.
V další části mluvil první místopředseda OSŽ
a předseda Podnikového výboru (PV) OSŽ při
Českých drahách Vladislav Vokoun o situaci
u ČD po podpisu kolektivní smlouvy na rok
2017. „Rok 2017 nebude rozhodně jednoduchý. Samozřejmě realita je taková, že prostředí bude agresivnější a o to složitější bude i řešení,“ uvedl s tím, že svůj podíl na tom
má liberalizace železničního trhu, kterou prosazuje EU a prozatím se nedaří změnit názor

(Pokračování na str. 2)

n Vzhledem k tomu, že v textu Podnikové

kolektivní smlouvy SŽDC 2016-2017 bylo pro
rok 2017 sjednáno jen minimum změn,
Podnikový výbor OSŽ SŽDC v letošním roce
aktivy k PKS 2017 nebude pořádat.
-red-

NA AKTUÁLNÍ TÉMA

„Doufám, že OSŽ bude dále silným
Nejdrsnější televizní show a sebevědomým odborovým svazem,
s Petrem Bazgerem startuje
na který budou jeho členové hrdi.“
16. ledna!

Borec nebo stařec? Nejdrsnější televizní
show startuje na Nově v pondělí 16. ledna 2017
a mezi osmnácti účinkujícími se představí i „Bazi“, bývalý železničář a místopředseda OSŽ
Petr Bazger. V pátek 23. prosince 2016, těsně
před Vánoci, začala Nova vysílat upoutávky
k soutěži Robinsonův ostrov, začátkem ledna
se pak v ulicích hlavního města objevily plakáty
s účastníky této „nejdrsnější“ televizní show –
mezi nimi je i pětašedesátiletý Petr Bazger.
Osmnáct soutěžících bude bojovat v drsných podmínkách izolovaného ostrova o finanční výhru ve výši dva a půl milionu korun. Na
jejich cestě za vytouženou výhrou bude stát celá řada překážek – hlad, divoká džungle skýtající nebezpečí i psychické
a fyzické vypětí. Na konci největšího televizního dobrodružství bude jmenován poslední Robinson.
Pětašedesátiletý bývalý železničář z Palonína je nejstarším členem celé výpravy putující na Robinsonův ostrov. Rád by
si splnil svůj poslední sen a vyzkoušel drsné podmínky této legendární televizní show. A zdá
se, že je na to připravený. Bazi je
hrdý na svou fyzickou kondici,
rád chodí po horách, potápí se.
Jen koleno ho teď zlobí. A občas Baziho zlobí i velká slabost
pro krásné ženy, to vše je napsáno v anotaci na webových
stránkách k výše zmíněné soutěži.
Robinsonův ostrov je druhou
českou verzí světoznámé soutěže Survivor (u nás byla americká verze vysílána pod názvem
Kdo přežije). Poprvé byla tato

soutěž vysílána na TV Prima pod názvem Trosečník a moderoval ji Marek Vašut. Moderátorem Robinsonova ostrova je Ondřej Novotný.
Hlavním principem této soutěže je vysazení
vybraných soutěžících na pustém ostrově, kde
musí soupeřit o odměny a o to, aby setrvali
v soutěži co nejdéle a mohli tak vyhrát hlavní
výhru společně s titulem „poslední přeživší“.
Soutěž je obrovským sociálním a psychologickým experimentem, kdy je možné pozorovat
různé typy lidí, jak se k sobě navzájem chovají
za různých okolností a v různých extrémních
podmínkách.
Michael Mareš

Hovoříme s Bc. JAROSLAVEM PEJŠOU,
předsedou Odborového sdružení železničářů
Dnešní rozhovor děláme na začátku roku
2017 a první otázka, která se tedy nabízí, je, co
očekáváte od nastávajícího roku a co čeká
OSŽ v tomto roce?
Co nás čeká? To vlastně nikdo nevíme. Jsou
události, které jsou naplánované, ale zároveň
víme, že jak v osobním životě, tak možná i v činnosti OSŽ přijdou události, které vůbec naplánované nejsou a budeme se s nimi muset vyrovnat.
Z těch naplánovaných je především stanoven
datum sjezdu OSŽ ve dnech 10. a 11. listopadu
letošního roku v Ostravě. Listopadové datum
bylo stanoveno, abychom se sešli již po parlamentních volbách a věděli, kdo v nich vyhrál, kdo
bude sestavovat vládu a s kým budeme vyjednávat o budoucnosti železnice. V roce 2013 byl
náš sjezd ještě před parlamentními volbami,
pozvali jsme na sjezdpředpokládaného ministra
dopravy za ČSSD a a po volbách jsme najednou
zjistili, že resort dopravy bude svěřen místo ČSSD
hnutí ANO a všechno je vlastně jinak, než jsme
se připravovali. Tak tomu se letos chceme vyhnout. Možná po volbách nebude ještě jasné,
kdo bude ministrem dopravy, ale budeme vědět,
jaké jsou vyjednávací pozice jednotlivých stran
a hnutí. V současné době víme, jak dopadly
krajské volby, s kým musíme na krajích jednat
a víme, že dvě třetiny dotací pro České dráhy
jdou z krajů a jenom jedna třetina z ministerstva
dopravy na dálkovou dopravu. Tím, že hovořím
o Českých drahách, nechci tvrdit, že to je jediná
oblast naší činnosti, vždyť OSŽ působí celkem
u třiceti podniků, ale to, co se stane u Českých
drah, ovlivní i všechny ostatní podniky, kde působíme.
Ano, to je jasné a v roce 2017 budou právě
další tratě v závazku veřejné služby předány
alternativním dopravcům, jak se s touto situací bude OSŽ vyrovnávat?

Možná, že tak trochu zapadlo do zapomnění
usnesení sjezdu OSŽ z roku 2013, že budeme
rozvíjet svou činnost i mimo podniky, kde dosud
působíme. Proto jsem rád, že v oblasti nákladní
dopravy OSŽ začalo působit i u alternativních
dopravců, konkrétně jsme uzavřeli kolektivní
smlouvu v Unipetrolu. Pokud budeme dojednávat kolektivní smlouvy u alternativních dopravců,
aby i tam měli zaměstnanci důstojné pracovní
a sociální podmínky, tak samozřejmě snížíme
možnost dumpingových nabídek těchto dopravců a zachráníme tím i podmínky pro naše členy
v podnicích, kde dosud působíme. Unipetrol je
první vlaštovkou a nyní nás totéž čeká i v osobní
dopravě. Ovšem to vyžaduje osobní nasazení
našich funkcionářů i v této oblasti a my nemůžeme jen setrvávat v dosavadních vyježděných
kolejích. Výzvou pro nás je přenést například
naši činnost i do firmy GW Train Regio, kam
bohužel v prosinci letošního přejdou i někteří
naši členové pracující dosud na tzv. Pošumavských linkách. Mnozí z nich nebudou mít jinou
možnost, než začít pracovat u GW Train Regio,
pokud nechtějí odejít pracovat mimo oblast železnice. A pokud k tomu dojde, tak by neměli
přejít jenom naši členové, ale i naše činnost.
OSŽ by mělo přejít spolu s těmito členy také do
GW Train Regio. Já vím, že až si tohle někteří
funkcionáři přečtou, budou překvapeni, ale o tomhle už rozhodl sjezd OSŽ v roce 2013.
V roce 2017 bude probíhat i jednání o režijních jízdních výhodách pro další období. Jaká je výchozí pozice OSŽ pro toto vyjednávání?
Hlavním sporným bodem budou pravděpodobně jízdní výhody u SŽDC a u důchodců. Naším výchozím stanoviskem je, že pravidla hry by
se neměla měnit během zápasu, tak jako třeba
ve fotbalovém utkání. Těm zaměstnancům, či

bývalým zaměstnancům, kteří před lety uzavřeli
pracovní smlouvu s ČD, někteří možná i s ČSD,
s tím, že budou mít jízdní výhody během zaměstnání a i po odchodu do důchodu, by tato ujednání měla být dodržena. Změna v jízdních výhodách je možná u nově přijímaných zaměstnanců,
ale co bylo u dosud uzavřených pracovních smluv
dojednáno, mělo by být i dodrženo.
Já osobně doufám, že toto mé stanovisko
přijmou i všichni ostatní členové OSŽ a neponechají své bývalé kolegy, dnes důchodce, bez
zastání, protože každý z nás, pokud nezemře
předčasně, tak jednou bude důchodce.
Odborová činnost je založena na solidaritě
a to musíme uplatňovat, to by měl potvrdit i sjezd
OSŽ v listopadu 2017.Nastávající letošní rok
i roky následující nebudou jednoduché, proto
chci popřát všem členům OSŽ hodně sil, zdraví
i osobní pohody do roku 2017 a doufám, že
společně osvědčíme svou vzájemnou solidaritu
a OSŽ bude dále tím silným a sebevědomým
odborovým svazem, na který budou jeho členové hrdi.
Michael Mareš

OSŽ protestovalo a i nadále
protestuje proti výběrovému
řízení na provozování dopravy
na třech jihočeských tratích
(Pokračování ze str. 1)
„A já jsem dokonce osobně předal premiérovi dopis s našimi výhradami,“dodává František Vopátek (předseda ZO OSŽ v Českých
Budějovicích), „na jehož základě jsem dostal
dopis od hejtmana, v němž mě hejtman Zimola ubezpečoval, že je všechno v pořádku a že
se mýlím, že mé závěry jsou nepodložené
a že to neohrozí ty zaměstnance. Že je prostě
vše v pořádku.“
Ač je nyní jasné, že od 10. prosince 2017
začne na výše zmíněných tratích jezdit společnost GW Train Regio, existují podle Františka
Vopátka argumenty, proč jsou ČD lepší než
GWTR, a také spousta neznámých:„Například,
kdo bude pro GW Train Regio zajišťovat opravy vozidel? To dostanou ČD nařízeno, že to
pro GWTR musí dělat? Neslyšel jsem, že by
GWTR měla zajištěné nějaké opravny, ale
naopak jsem slyšel, že by ČD dokonce měly
pro GWTR zajišťovat servis vozidel, které ani
neprovozují. To je ad 1. A ad 2 – budou mít
GWTR nějakou zálohu? Přece nikde není
napsáno, že nemůže dojít k nějaké mimořádné nehodové události. Ale karty už asi byly
dávno rozdané…“
Na prosincovém jednání s manažerem ZAP
Č. Budějovice se František Vopátek dozvěděl,
jaký to bude mít pravděpodobně dopad do zaměstnanosti.„Bylo mi řečeno, že na 36 vlakvedoucích, 11 pokladních a 50 strojvedoucích,
plus ještě nějací správkaři, ale ne všichni
samozřejmě přijdou o práci. České dráhy mají možnost – protože osobních pokladních,
vlakvedoucích, průvodčích i strojvedoucích
je obecně nedostatek – si některé zaměstnance ponechat. Otázka druhá je, kdo bude
například z Volar dojíždět do Českých Budějovic, aby nastoupil třeba na trať Č. Budějovice – Praha? Tu možnost ale asi každý dostane
– ostatně mnozí tu práci mají tak rádi, že jsou
ochotni i dojíždět. Určitě se ale na zaměstnance, kteří opustí řady ČD, nebude vztahovat kolektivní smlouva se všemi benefity.“

Mezi zhruba stovkou zaměstnanců, kterých
se dotkne změna dopravce, jsou pochopitelně
i členové OSŽ. „Většina vlakvedoucích, kteří
tam jezdí, jsou Protivíňáci. Vím minimálně
o devíti, desíti lidech, kterých se to týká,“ říká
Petr Kubička. „Lidé to sledují, bojí se o práci,
protože v těch zadávacích podmínkách nikde nebylo, že se tam počítá s přechodem
zaměstnanců,“ dodává s tím, že dokonce i jeden vlakvedoucí, člen Výboru OSŽ (při ZAP
České Budějovice), si šel ze strachu o práci
v jednapadesáti dělat kurz na strojvedoucího.
Podle Květy Sládkové, osobní pokladní v Protivíně, lidé nechtějí přejít ke GW Train Regio
a hledají cestičky, jak zůstat u Českých drah:
„Zatím nikdo z nich neříkal, že by je někdo
oslovil, ani pokladní, ani vlakvedoucí, ale když
budou mít možnost zůstat u ČD, tak by určitě
rádi zůstali. Když je ale České dráhy propustí
a nebudou mít na výběr, tak k nim možná
půjdou,“říká.
Kdyby České dráhy všechny současné zaměstnance oslovily s tím, že pro ně hypoteticky
práci mají, asi by podle Petra Kubičky u Českých
drah zůstali.„Asi ano. Oni stejně mnozí už teď
za prací dojíždějí.“ František Vopátek je rovněž
zvědavý, jak GWTR dodrží zadávací podmínky,
že bude vozit jízdní kola, protože soupravy Regio
Spider nepřepraví sto kol, jako vlaky Českých
drah. „Zvláště teď v posledních letech, po
určitém boomu cykloturistiky na Šumavě,
kdy se tady propagují nové cyklotrasy, aby se
oživil kraj, kde je o práci nouze,“ říká a závěrem dodává:„Ale zřejmě počítají s cyklobusy,
asi ne náhodou patří GW Train Regio do
Skupiny Jihotrans.“ Média v této souvislosti
citují Roberta Krigara, generálního ředitele Skupiny Jihotrans, do které společnost GW Train
Regio patří, který zmiňuje možnost převzetí zaměstnanců Českých drah: „Pokud bude z jejich strany zájem, budeme se snažit přijmout
co nejvíce současných zaměstnanců Českých drah, kteří tu pracují.“
Michael Mareš

Osobní dopravu na třech jihočeských tratích České Budějovice – Černý Kříž (194),
Číčenice – Nové Údolí (197) a Strakonice – Volary (198) bude od 10. prosince 2017 zajišťovat
společnost GW Train Regio.
Ilustrační snímek z Protivína Michael Mareš

PŘEDSTAVUJEME

Petr Šturc:
„Práce na dráze si vážím
a baví mě!“
U vchodu do budovy traťmistrovského okrsku (TO) v Havlíčkově Brodě je jediný zvonek,
jdete-li za předsedou zdejší základní organizace OSŽ, zároveň vrchním mistrem Traťmistrovského okrsku Havlíčkův Brod 2 Petrem Šturcem,
musíte zvonit čtyřikrát. Počtem zvonění se totiž
rozlišuje, za kým jdete.
Petr Šturc je předsedou zdejší základní organizace už osm let, „jeho“ ZO OSŽ čítá cca 33
aktivních zaměstnanců a dvacet důchodců.

„Teď mi zrovna několik členů odešlo, ale
přišli zase noví zaměstnanci a všechny se
mi je podařilo získat,“ konstatuje Petr Šturc
spokojeně a dodává, že s velkou pravděpodobností předsedou ZO zůstane i po předsjezdové konferenci v březnu letošního roku.
Své členy má Petr Šturc jak v obou
havlíčkobrodských traťmistrovských okrscích,
tak i v brodských dílnách. „A dvě členky máme i na hradě v Jihlavě. Tak se tady říká
jihlavské Správě tratí,“ směje se. Profesně
jsou pak mezi členy zastoupeni nejvíce pochůzkáři (pracovník údržby a oprav tratí) a vozíčkáři
(řidič SHV – speciálního hnacího vozidla).„Názvy těchto profesí se měnily, ale pracovník
údržby a oprav tratí je v podstatě traťový
dělník. Naší snahou bylo, aby se dostali do
šesté tarifní třídy a pokud vím, tak ve čtvrté
už dnes není nikdo, někteří jsou ještě v páté.
A pokud jde o vozíčkáře, tak znalosti řidičů

speciálních hnacích vozidel jsou pomalu
větší, než má strojvedoucí,“ dodává.„A ještě
tady mám členy ze Světlé a z Kostelce u Jihlavy – to jsou naši bývalí zaměstnanci, kteří
za prací dojíždějí, ale rozhodli se, že zůstanou organizováni tady.“
Traťový okrsek v Havlíčkově Brodě má dva
samostatné okrsky (TO – traťový okrsek 1 a 2),
a administrativně spadá pod Oblastní ředitelství Brno, Správu tratí Jihlava. „Traťový okrsek 1 má na starosti celou brodskou
stanici plus Humpolačku (trať z Havlíčkova Brodu do Humpolce)a dvoukolejku směrem na Prahu přes
Okrouhlici až po vjezd do Světlé
nad Sázavou, dvojka, kde jsem
vrchním mistrem, má na starosti
trať do Hlinska(40 km), kde zbývají
už jen dva úseky na opravu(svařování plus výměna pražců), pak ještě
máme dvoukolejku na druhou stranu, za tunelem, směrem do Pohledu, stanici Pohled, do Přibyslavi,
stanici Přibyslav, až ke stanici Sázava,“popisuje Petr Šturc obvod Traťmistrovského okrsku číslo 2.„Hodně
nám teď s výjezdy pomáhají drážní
hasiči, kteří se sem přestěhovali
z Kolína.“
Nakonec přijde zmínka i na typicky železničářské příjmení, pochopitelně si jej kvůli tomu
kolegové v minulosti mockrát dobírali. „Srandičky jsem slýchal pořád, ale na dráze jsem
už třicet let, takže už to přešlo. Ale tady
v Brodě je shodou okolností ještě jeden posunovač téhož jména, ale neznáme se. Do
dneška mi chlapi říkají, že nás musí seznámit, snad se příjmením píše stejně jako já,
ale příbuzní nejsme.“ Petr Šturc je navzdory
svému příjmení prvním nádražákem v rodině.
„Ale v příbuzenstvu už nějací nádražáci byli,“ konstatuje a závěrem dodává: „Zajímavé
je, že když se sejdeme na třídním srazu
maturantů – vloni to bylo třicet let od maturity – tak jsem snad jediný, kdo za těch třicet
let nezměnil zaměstnání. A to někteří už změnili zaměstnání i sedmkrát! Práce na dráze si
vážím a baví mě.“
Michael Mareš

VŠIMLI JSME SI

l PÁR LIDÍ se v sobotu 10. 12. 2016 přišlo

rozloučit s posledním vlakem (motorový osobní
vůz 810 306–1; příjezd 18.15 h/odjezd 18.34 h)
ze zastávky Praha–Smíchov, Na Knížecí. „Někdo dal na vůz balónky, já jsem napsal křídou
na bok NA KNÍŽECÍ – NAPOSLEDY 10. XII.
2016, poslední fotky, video a je konec,“ napsal nám Ing. Jan Šurovský. Zastávka u metra
„B“ Anděl byla svým způsobem unikát. Vznikla
v červnu 2010 jako náhradní zastávka za MHD
(za tehdy opravovanou tramvajovou trať do Řep)
s vizí, že to je na čtyři měsíce. „A nakonec
z toho bylo 78 měsíců a ještě kousek,“ dodává Jan Šurovský.

V Protivíně, v bývalém depu Českých drah, bylo otevřeno nové středisko vlakových čet pro
Zákaznický personál České Budějovice. Budova s novou nocležnou je na snímku vlevo vzadu.

NAVŠTÍVILI JSME

Protivín
V Protivíně, v bývalém depu Českých drah (v
budově DKV Plzeň), bylo vloni na podzim otevřeno nové středisko vlakových čet pro Zákaznický
personál (ZAP) České Budějovice. Nocležna je
vzdálena maximálně deset minut chůze od nádraží. Rekonstrukcí prostor bývalých dílen za
zhruba 870 000 Kč vznikly nové nocležny a šatny včetně moderního sociálního zázemí pro vlakové čety z jihozápadních Čech. „Na tuto akci
bylo původně plánováno 970 000 Kč z centrálního (Sociálního) fondu ČD, ale ve skutečnosti tato rekonstrukce stála zhruba o sto
tisíc méně,“ říká František Vopátek, předseda
ZO OSŽ v Českých Budějovicích a dodává: „U
privátních dopravců, například u GW Train
Regio, určitě zaměstnanci nebudou mít takové pracovní podmínky, jako u Českých drah.
Stačí zmínit čerstvý příklad z Plzně, dopravce
Arriva, kde jízdenky prodávají v trafice. Opravdu, to je prozákaznický servis hodný 21. století! A že kvůli chybějícímu seznání tratě nevyjel strojvedoucí s vlakem? Stát se to
Českým drahám, tak nás média rozcupují.
Takhle je ticho po pěšině.“
Nové nocležny v Protivíně (čtyři nové pokoje,
dámské a pánské toalety, kuchyňka) vznikly jako reakce na problémy s bývalou (protivínskou)
nocležnou. Původní majitel totiž neplnil smluvní
závazky vůči Českým drahám. „Když se to
budovalo, tak se to dělalo s tím, že v původních nocležnách byly ohrožené hygienické
podmínky a mohl nás napadnout inspektorát
bezpečnosti práce. A také jsme nechtěli nechat ty lidi třeba rok bydlet v tak nevyhovujících podmínkách a čekat, jak to dopadne.
Navíc si u té původní nocležny na nádraží
stěžovali vlakvedoucí a strojvedoucí na hluk,“
vysvětluje František Vopátek, a Petr Kubička,
předseda protivínské ZO OSŽ, dodává:„Vlakové čety si stěžovaly, že nemají teplou vodu, že
nemají teplo, že je tam hluk, a ani majitele
nešlo dohnat k nápravě. Tak se České dráhy
rozhodly tento problém vyřešit rekonstrukcí
prostor v depu a od září je nová nocležna
v provozu.“
Oba výše zmiňovaní funkcionáři OSŽ si novou nocležnu přišli prohlédnout ve čtvrtek 29.
prosince 2016.„Chci být v obraze, abych mohl
reagovat na případné stížnosti. Ty ale zatím
žádné nejsou,“konstatoval František Vopátek.

„Například jeden nejmenovaný dopravce měl
problémy, když jeho zaměstnanci onemocněli
kožní nemocí. Následně se zjistilo, že na vině
jsou závadné hygienické podmínky. Proto
jsme se snažili – ve spolupráci odborů se
zaměstnavatelem – hledat rychle řešení. To
řešení i finanční prostředky se našly a pro ty
lidi se to udělalo. Nevěřím, že takové zázemí
budou mít vlakové čety u jiných privátních
dopravců,“ říká dále František Vopátek.
Vybudování nových nocležen, od projektu
přes poptávkové řízení až po realizaci, byla
záležitost několika měsíců roku 2016. Téměř
milion korun se podařilo investovat do zlepšení
pracovního zázemí, které využívají zaměstnanci
ZAP České Budějovice. „Je to určeno výhradně pro zaměstnance ZAP České Budějovice,
byť je to v prostorách depa,“ připomíná František Vopátek s tím, že zatím žádné stížnosti na
protivínskou nocležnu nezaznamenal. „Manažer Půta (Bc. Jaromír Půta, manažer ZAP RP
České Budějovice), když to bylo těsně před
dokončením, oslovil zaměstnance, kterých
se to týkalo, aby se k tomu formou připomínek vyjádřili: co tam potřebují, co by doporučili změnit. Není člověk ten, aby se zavděčil
lidem všem, ale ty připomínky skutečně vypořádány byly, takže zatím naprostá spokojenost,“ konstatoval závěrem návštěvy František
Vopátek. „Ve Výboru (Výbor OSŽ při ZAP České Budějovice) máme deset pokladních a deset vlakvedoucích z jihozápadních Čech, máme tam i lidi přímo z Protivína, ale neslyšel
jsem žádný problém, který by musel manažer
Půta řešit.“ Podle posledních informací se má
do Protivína přestěhovat i vedení PO (Provozní
obvod) Strakonice. „Ano, mohu to potvrdit,“
konstatuje František Vopátek. „Mám informaci
od strakonického přednosty, že až ho budu
hledat, tak ho nemám hledat ve Strakonicích,
ale v Protivíně,“ říká s úsměvem a jeho slova
potvrzuje i Petr Kubička: „Objekt, ve kterém
sídlí vedení PO Strakonice, byl prodán a pokud mám správné informace, tak i nádražní
budovu má ve vlastnictví město. A protože
i Cargo má v nádraží pronajaté místnosti, tak
se rovněž bude stěhovat. Do budoucna se
tam totiž plánuje projekt spojeného vlakového a autobusového nádraží – velký dopravní
terminál.“
Michael Mareš

l JEŠTĚ V PÁTEK 9. 12., tedy dva

dny před počátkem platnosti nového grafikonu
vlakové dopravy, probíhaly intenzivní práce na
budování nové pokladny dopravce GW Train
Regio, a.s., v hale nádraží Chomutov. Pokladna
společnosti, která na základě přímého zadání
ministra dopravy bude zajišťovat větší část spojů
na rychlíkové lince R25 mezi Plzní a Mostem, tak
nahradila dosud fungující kiosek s občerstvením. V rozsáhlé výpravní budově tak pro cestující nyní zbývá jediná možnost občerstvení, a to
prostřednictvím automatu v hale. Snímek Robert Koutný.

l PŘED VÁNOCEMI bylo uvedeno

do provozu nové nádraží v České Lípě. Zcela
jistě patří k nejhezčím „moderním“ stavbám na
železnici. Architektonicky zdařilá je nejen odbavovací budova, ale i dvě ostrovní nástupiště s atypickým zastřešením s prvky dřeva. Práce na
modernizaci celého kolejiště budou pokračovat
v průběhu celého tohoto roku.

l KRÁSNÉsilvestrovské počasí vylákalo

mnoho zájemců na výlety. Nejinak tomu bylo
i v oblasti Ždárských vrchů. Ti k přepravě využili
vlaků a tak i poslední vlaky roku 2016 jezdily
pěkně obsazené. Např. vlakem 5356 z Borové
u Poličky do Pardubic cestovalo několik desítek
lidí a do Pardubic jich v 19 h dojelo kolem 35.

l V RÁMCI PROJEKTU Kniha do

vlaku je v nádražní restauraci na litoměřickém
horním nádraží umístěna malá knihovnička, kde
si je možno bez registrace bezplatně zapůjčit
některou z uložených knih a po přečtení vrátit
zpět i v jiné železniční stanici s obdobnou službou. Tato služba jistě zpříjemní chvíle při čekání
na vlak či cestování. Cílem projektu je propagace
literatury, knihoven a v neposlední řadě služeb
cestující veřejnosti. Snímek Tomáš Martínek.

V RUBRICE „VŠIMLI JSME SI“

Ložnice.

Kuchyňka.

v čísle 25/16 došlo k malé nepřesnosti v lokalizaci nádraží Zahrádky u České Lípy. Toto nádraží neleží na trati Česká Lípa – Liberec, ale na
sousední trati Česká Lípa – Lovosice. Obě tyto
trati však leží na trati někdejší Severočeské
transverzálky (Nordböhmische Transversalbahn), která je součástíbývalé Ústecko–teplické
dráhy. Za uvedenou nepřesnost se čtenářům
omlouváme.

ZE SVĚTA

Setkání šéfů ČD a PKP
Dne 16. 12. 2016 se ve Varšavě setkali šéfové
sousedních národních železničních podniků Pavel Krtek (ČD)a Miroslaw Pawlowski (PKP). Po
dlouhých letech tak byl spolupráci mezi oběma
podniky dán opět impuls z nejvyšší úrovně. Na
jednání byla diskutována témata řešená aktuálně v rámci organizace Společenství evropských
železnic (CER) v Bruselu a koordinace zaujímaných postojů obou členských podniků. Klíčový
zájem vyjádřili oba šéfové v diskusi nad prohlubováním kvality mezinárodní železniční osobní
dopravy provozované mezi oběma státy v kooperaci ČD a PKP Intercity. Pavel Krtek se dále
aktivně zajímal i o aktuální stav holdingového
uspořádání PKP, o efektivní synergie holdingu
a o konkurenceschopnost železnice na polském
přepravním trhu. Pavel Krtek zodpověděl otázky
šéfa PKP týkající se úplatného převodu výpravních budov na Správu železniční dopravní cesty
k 1. 7. 2016.
Skupina PKP vykazuje roční konsolidovaný
obrat tržeb v úrovni 75 mld. Kč, loni investovala
65 mld. Kč, z toho infrastrukturní podnik PLK 45
mld. Kč, PKP Intercity 15 mld. Kč a PKP Cargo
940 mil. Kč. V rámci Skupiny PKP pracuje na 70
tisíc zaměstnanců.
–rš–

Šéf Německé dráhy
Grube bude řídit
koncern další tři roky
Rüdiger Grube (65) bude řídit do konce roku

2020 představenstvo Deutsche Bahn (Německé
dráhy). O prodloužení jeho mandátu o tři roky
rozhodla dozorčí rada koncernu, informoval 16.
prosince na své webové stránce německý týdeník WirtschaftsWoche.
V rámci reorganizace představenstva od 1.
ledna 2017 převzal řízení infrastruktury DB Ronald Pofalla (57), bývalý šéf úřadu spolkového
kancléřství, který nahradil Volkera Kefera, jenž
již v červnu oznámil svůj záměr odejít z této
funkce.
Dozorčí rada dále rozhodla, že působnost
personálního vedoucího koncernu Ulricha Webera (66), jehož pověření mělo skončit v březnu
2017, bude prodlouženo do konce roku 2018.
Weber, který má právnické vzdělání, právě 12.
prosince úspěšně vyřešil obtížné vyjednávání
nové kolektivní smlouvy s největším odborovým
svazem zaměstnanců železnice a dopravy
(EVG).
Jan Hála

Rakouské vlaky jsou
přesnější než německé
Osobní vlaky Rakouské spolkové dráhy
(ÖBB), které byly 28. listopadu 2016 oceněny
i jako nejlepší v hodnocení servisu a vyřizování
stížností cestujících v Evropě, docílily v přesnosti 96,3 procenta. Jak informoval koncern na
své webové stránce, ÖBB, které přepraví denně v průměru 1,3 milionu osob, mají přibližně
40.000 zaměstnanců a 1700 učňů. Rakouská
železnice je tak dokonce dochvilnější, než v sousední Spolkové republice Německo, kde vlako-

vé spoje Deutsche Bahn (Německé dráhy),
jimiž cestuje více než pět milionů pasažérů
denně, vykázaly dle zprávy koncernu ve stejném roce 94,6 procenta.
Jan Hála

Čína investuje do pěti
let 480 miliard eur
na rozšíření dráhy
Čínská republika chce do roku 2020 investovat do rozšíření vysokorychlostní železniční
sítě přibližně 3,5 bilionu juanů (tj. cca 480 miliard eur) a prodloužit tak stávající délku tratí ze
současných 11 000 na 30 000 kilometrů. Oznámila to Bílá kniha, zveřejněná 29. prosince 2016
v Pekingu, podle níž již do čtyř let bude 80
procent čínských velkoměst spojeno superrychlými vlaky.
Jak informoval na své webové stránce 29.
prosince německý týdeník WirtschaftsWoche,
právě den předtím byl slavnostně zahájen provoz na jedné z nejdelších tratí expresních vlaků
na světě – ze Šanghaje do 2250 km vzdáleného
Kchun–mingu v jihozápadní Číně, na níž se od
nynějška cesta zkrátí z cca 35 na zhruba 10,5
hodiny.
Čína očekává, že modernizací a rozvojem
své kolejové sítě dodá další impuls pro růst
hospodářství, jehož růst se sice momentálně
snížil na „pouhá“ 6,7 procenta, tedy na nejnižší
úroveň za posledních 25 let, ale i tak je pro
většinu jiných zemí záviděníhodný.
Jan Hála

Psali jsme před 25 lety
Obzor č. 1 – 13. 1. 1992
Informace v rubrice „Co se děje v ústředí“
se vrací k prosincovému jednání Ústředí OSŽ,
na něž byl pozván předseda Federace strojvůdců (FS) pan Slunka. K zamýšlené spolupráci
OSŽ a FS však nedošlo – podle OSŽ z viny
předsedy FS, který podmínil svou spolupráci
jednáním o přidělení finančního vyrovnání strojvůdcům, podle Federace strojvůdců byla vina
na straně OSŽ.
Článek „Opět rozruch kolem tzv. nerentabilních tratí“ rozebírá záměr Ústředního ředitelství ČSD omezit osobní železniční dopravu
o 10 – 15 % a zastavit provoz na dvaceti nerentabilních tratích ČSD, a to od GVD 1992/93.
Autorovi textu se v té době nepodařilo zjistit,
kterých tratí by se mělo zastavení provozu
týkat, a nedostalo se mu ani odpovědi na otázku, co udělalo ÚŘ ČSD pro zvýšení efektivnosti
na těchto tratích.
Na straně 2 Obzor otiskuje dva obsáhlé
rozhovory – s předsedou OSŽ Zdeňkem Škopem a s ústředním ředitelem ČSD Ing. Janem
Hamplem. Ten informoval mimo jiné o tom, že
ztrátu 10 mld. Kčs, s níž skončil rozpočet ČSD za
rok 1991, bude třeba vykompenzovat mimo jiné
zastavením provozu na 135 traťových úsecích,
redukcí seřaďovacích nádraží, úsporami v oblasti opravárenství a snížením počtu pracovníků o cca 20 až 22 tisíc. Předseda OSŽ Zdeněk
Škop v reakci na tyto informace zdůraznil, že
propouštění musí předcházet systemizace pracovních míst na železnici.„Trváme na tom, aby
tato dohoda, která je zakotvena v kolektivní
smlouvě v oblasti zaměstnanosti, byla naplněna,“ uvádí se v rozhovoru. Předseda OSŽ
kritizoval i záměr redukce železniční dopravy
s poukazem na zkušenosti z britských odborů,
o případném odborářském protestu se však
v rozhovoru nezmínil.

Obzor č. 2 – 20. 1. 1992
„Prvních dvacet odsouzených (další budou následovat)“ – tento článek na první straně informuje ústy tiskového mluvčího ČSD o roz-

hodnutí s. o. ČSD redukovat osobní dopravu
v rozsahu 10 – 15 % a mimo to zastavit provoz
na 20 nejméně efektivních tratích, a to k 31. 5.
1992. Článek obsahuje kompletní seznam těchto
tratí.„Nepřinesou-li tato opatření očekávaný
finanční efekt, bude nutné koncem září 1992
zastavit provoz na dalších cca 120 tratích,
čímž by měly být získány 2 miliardy korun.
Nelze však vyloučit, že při prohloubení platební neschopnosti dojde koncem roku 1992
k další výrazné redukci dopravy,“ uvádí se
v článku.
Informaci tiskového mluvčího doplnil ústřední ředitel ČSD Jiří Hampl ve svém prohlášení,
jímž se snažil toto rozhodnutí obhájit s odkazem
na finanční potíže ČSD i na to, že železnice
dlouhodobě poskytovaly veřejnosti sociální servis na úkor svého hospodářského výsledku.
Podle jeho slov silně zadlužené a technicky
zaostalé ČSD nemohou na přepravním trhu
konkurovat ostatním dopravcům ani kvalitou,
ani cenou. „Vedení ČSD je proto nuceno
velmi drastickým způsobem omezit veškeré
neefektivní činnosti a všechny síly napřít
tam, kde můžeme dosáhnout rentability,“
vysvětluje generální ředitel a prosí všechny občany, které restrikce postihnou, o pochopení.
Na první straně je otištěno i stanovisko Představenstva OSŽ k rozsáhlým restrikcím na ČSD.
„Rozhodnutí ÚŘ ČSD o zastavení provozu
na některých tratích ČSD lze na základě
poznatků ze zahraničních železničních správ
považovat prokazatelně za prvotní krok k cíli zásadním způsobem potlačit podíl železniční dopravy na přepravním trhu,“ uvádí se
v něm s dodatkem, že redukce železniční dopravy je pravděpodobně diktována velmi neuváženými rozhodnutími vládních činitelů a zřejmě i tlaky zvenčí. „Představenstvo Ú OSŽ
proto zásadně nesouhlasí se zastavením
provozu na tzv. nerentabilních tratích a učiní vše, co je v jeho silách a možnostech, aby
toto nanejvýš neuvážené rozhodnutí ÚŘ ČSD
bylo přehodnoceno v zájmu tohoto státu,“
uvedlo Představenstvo OSŽ ve svém usnesení.
Zdeňka Sládková

PŘEČETLI JSME ZA VÁS

Národní slovenský dopravce vytlačil
z provozu soukromé vlaky Regiojetu
Po více než dvou letech ukončil soukromý
železniční dopravce RegioJet Radima Jančury
provoz dálkových vlaků mezi Bratislavou a Košicemi. Své rozhodnutí zdůvodnila firma státními
zásahy do vlakové dopravy na Slovensku. Odchod z nejdůležitější slovenské železniční tratě
oznámil Regiojet necelý měsíc poté, co na lince
mezi dvěma největšími slovenskými městy obnovil provoz vlaků vyšší kategorie InterCity (IC)
slovenský dopravce Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK). Mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj
zdůvodnil toto rozhodnutí nestandardními zásahy státu do dopravní politiky. „Po politickém
rozhodnutí opět zavést InterCity vlaky ZSSK,
není na trhu, bohužel, kvůli jízdnému zdarma

v dotovaných rychlících dostatek platících
cestujících na to, aby se komerční nedotované vlaky ve vnitrostátní dopravě na Slovensku dokázaly uživit,“ uvedl Ondrůj. Své rozhodnutí ohledně odchodu žlutých rychlíků z tratě
Bratislava – Košice by soukromý dopravce přehodnotil v případě, že by stát částečně přispíval
i na přepravu cestujících v komerčních vlakových spojích. Návrat InterCity vlaků na zmiňovanou trať prosazoval nynější šéf slovenského
parlamentu a nacionalistické Slovenské národní
strany Andrej Danko. Před loňskými parlamentními volbami se Danko nechal slyšet, že nesnáší
žluté vlaky a žluté autobusy, protože nejsou slovenské. Zdroj: aktuálně.cz 3. 1. 2017. –čas–

PRÁVNÍ PORADNA

Bianko směnka (blanko směnka)
Bianko směnkaznamená, že některéúdaje
v ní nejsou vyplněny, směnka je cenný papír,
který je vystaven ve formě, kterou definujezákon
č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový, v platném znění a obsahuje slib jejího výstavce –
dlužníka, že zaplatí peníze věřiteli (tj. vlastníkovi
bianko směnky). Nevyplněnými údaji v bianko
směnce může být např. datum splatnosti nebo
i směnečná suma (tj. částka, kterou má výstavce
směnky zaplatit vlastníkovi směnky).
Bianko směnka není platná, pokud není vyplněna, tzn., že se stává platnou a úplnou až
okamžikem jejího vyplnění. Způsob doplnění
směnky si smluvní strany dohodnou v dohodě
o vyplnění bianko směnky, která je podepsána
oběma stranami.
Listina, ve které chybí některá náležitost, není
platná jako vlastní směnka, s některými výjimkami. Důvodem vydání bianko směnky bývá zpravidla uzavření kauzální smlouvy a dohoda o směnečném zabezpečení. Podstatnou podmínkou
bianko směnky je skutečnost, že neúplnost směnky nevyplývá z opomenutí (tj. nekonání) a její
pozdější vyplnění se předpokládá.
Nejčastěji je možné se setkat s bianko
směnkou u úvěrů v bankách.
Bianko směnka jako taková je zabezpečovacím institutem a umožňuje věřiteli domoci se
právě té dlužné částky, která je splatná v určitém
okamžiku. U smluv o úvěru platí, že pokud dlužník hradí svůj dluh v měsíčních splátkách, výše
jistiny se postupně snižuje. Banka tedy nedokáže vystavit směnku v konkrétní částce, protože
není jisté, v jaké výši a kdy bude dluh splatný.
Bianko směnka spolu se smlouvou nebo zplnomocněním k vyplnění bianko směnky bance zaručuje, že do smlouvy doplní vždy aktuální částku a datum podle smlouvy.
Dohoda o vyplnění bianko směnky musí být
dostatečně přesná a určitá, aby nevznikla pochybnost o tom, jak se stanoví výše dluhu, resp.
splatnost dluhu. Pokud by rozsah vyplňovacího
práva byl v dohodě neurčitý, nebo by z dohody
nevyplýval, spravoval by se podmínkami obvyklými ve vztazích mezi stranami kauzálního vztahu, resp. obvyklými v podobných případech. Podmínkou vzniku vyplňovacího práva, je dohoda
o něm. Ten, kdo bianko směnku předal, nemůže
udělené oprávnění na její vyplnění odvolat a ten,
kdo směnku převzal, je oprávněn ji doplnit.
Bianko směnka je směnka neúplná, je to
listina, která je záměrně na základě dohody
vystavena v neúplné podobě a není ještě skutečnou směnkou, tou se stane až po doplnění.

Ustanovení směnečného a šekového zákona
předpokládá, že bude existovat určité ujednání
o tom, jak má být bianko směnka později doplněna a jeho podstatou jsou případy, kdy je bianko
směnka vyplněna v rozporu s vyplňovacím právem, avšak i v případě takového vyplnění je
směnka platná. Dlužníkovi ze směnky dává směnečný a šekový zákon jen možnost namítnout,
že majitel bianko směnky směnku nabyl ve zlé
víře, nebo se při jejím vstupu provinil hrubou
nedbalostí. Vyplňovací právo k bianko směnce
nelze podle ustálené právní teorie odvolat.
Obyčejně vzniká právo majiteli bianko směnky na její vyplnění porušením povinnosti vyplývající ze smlouvy, která je bianko směnkou zajištěna. Osoba, která bianko směnku podepsala, má
právo na námitky, tedy zejména námitky související s vyplňovacím právem, přičemž platí, že
dlužník z takové směnky musí prokázat, že
směnka byla vyplněna odlišně od dohody. Důkazní břemeno je tedy na dlužníkovi. Bianko
směnka, vystavená za účelem zajištění závazku
dlužníka, není zabezpečovacím závazkem, je
jen prostředkem zabezpečení, proto existence
závazku ze směnky, není závislá na existenci
zajištěné pohledávky. Dlužník z takové směnky
se může bránit jen námitkou, že pohledávka
zanikla. V okamžiku podpisu bianko směnky nad
ní ztrácíte jakoukoli kontrolu. Může se tak stát i to,
že sice dluh řádně zaplatíte, ale firma směnku
nezlikviduje a díky chybějícím datům na ni může
vymáhat dluh znovu. Výjimkou nejsou ani případy, kdy nebankovní společnost přeprodá směnku podvodníkům. Pak už není žádná dohoda
možná. Pokud klient ručí nemovitostí, je cílem
těchto podvodníků často získat právě tu. Jindy je
řešením jen osobní bankrot.
V zákonu směnečném platí, že všechny námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu
podléhajíkoncentrační zásadě dle občanského soudního řádu, z čehož vyplývá, že není
možné na později podané námitky přihlédnout. Platí tedy, že pokud některá z námitek
není včas uplatněna (ve lhůtě osmi kalendářních dnů po doručení směnečného platebního rozkazu), nemůže na ni soud prvního stupně, ale ani odvolací přihlédnout.
Závěrem si dovolujeme konstatovat, že
použití směnek v pracovněprávních vztazích
je nepřípustné.
Luděk Šebrle,
analytik rozborář ESO OSŽ–ústředí
JUDr. Petr Večeř,
vedoucí ESO OSŽ–ústředí

Přehled smluvních advokátů a právníků OSŽ
Vzhledem k tomu, že v poslední době došlo ke změnám (kontaktní telefonní čísla)
u smluvních advokátů a právníků OSŽ, kteří
poskytují právní poradenství, ekonomicko –
sociální oddělení Odborového sdružení železničářů – ústředí Vám poskytuje následující
informaci:
JUDr. Karel BABORÁK, advokát, advokátní kancelář se sídlem na adrese: Palackého 349, 565 01 Choceň,
– e–mail: judr.baborak@seznam.cz
úřední hodiny: dle telefonické domluvy u asistentky advokátní kanceláře paní Stanislavy
Švorcové
– tel.: 491 617 551, 603 535 501,
– tel.: 603 562 677 (i pro případy mimořádných událostí),
n

– OSŽ – ústředí, Dům Bohemika, Na Břehu579/
3, 190 00 Praha 9 – dle telefonické domluvy.
n JUDr. Jarmila POSPÍŠILOVÁ, advokátka,
advokátní kancelář se sídlem na adrese: OSŽ,
Jeremenkova 23, 772 00 Olomouc,
– tel.: 972 742 391,
– e–mail: jar.pospisilova@tiscali.cz
úřední hodiny: každé pondělí a pátek v měsíci
od 9.00 – 12.00 hodin (Jeremenkova 23, Olomouc), jinak dle telefonické domluvy v sídle
advokátky na adrese: Havlíčkova 22, 796 01
Prostějov, (tel.: 582 340 648, sekretářka paní
Ivana Homolová).
n JUDr. Michal VEJLUPEK, advokát, advokátní kancelář se sídlem na adrese: Hradiště
97/4, 400 01 Ústí nad Labem,

– tel.: 475 216 681, 603 289 106, fax: 475 208
162,
– e–mail: m.vejlupek@volny.cz, www: http://
www.advokat–ul.cz
úřední hodiny: dle telefonické domluvy – na
výše uvedených číslech.
n JUDr. Petr VEČEŘ, vedoucí ekonomicko–sociálního oddělení OSŽ – ústředí: Nádražní 1, 659 30 Brno (zasedací místnost ZV
ZO OSŽ žst. Brno hl. n. – 1. poschodí),
– tel.: 972 624 519 (Brno), 972 241 961
(OSŽ–ústředí, Dům Bohemika, Na Břehu
579/3, 190 00 Praha 9), mobil: 737 275 068,
– e–mail: petr.vecer@osz.org,
úřední hodiny: dle telefonické domluvy v termínech: 31. 1.; 13. 2.; 13. 3.; 3. 4.; 22. 5.; 19..6.
2017 vždy od 9.00 – 14.00 hodin.
-pv-

Cestování držitelů In Karet s aplikací
železniční průkazka na Slovensko v roce 2017
Informujeme, že byl podepsán dodatek č. 16
ke Smlouvě o vzájemném uznávání jízdních výhod mezi Českými drahami, a. s., a Železničnou
spoločnosťou Slovensko, a. s., pro rok 2017.
Níže uvedené podmínky jsou platné od 1. ledna
do 31. prosince 2017.
Všechny platné železniční průkazky aktivované v čipových kartách vydávaných ČD opravňují jejich držitele ve vlacích ZSSK k:
- bezplatnému používání všech vlaků osobní
dopravy ve vozové třídě vyznačené na železniční průkazce,
- použití vlaků IC je možné po uhrazení jízdného podle osobního tarifu ZSSK určeného pro
vlaky provozované mimo Smlouvu o dopravních
službách ve veřejném zájmu (Prepravný poriadok ZSSK pre IC vlaky),
- použití vlaku SC 240/241 v rámci vnitrostátní
přepravy ZSSK po zakoupení SC příplatku ve
výši 5 EUR (TK 98),
- bezplatné přepravě na tratích Tatranské
elektrické železnice (TEŽ) a Ozubnicové železnice (OZ).
Všechny platné železniční průkazky aktivo-

vané v čipových kartách vydávaných ČD opravňují jejich držitele v mezinárodní přepravě k:
- bezplatné přepravě ve vlacích SC 240/241
po uhrazení povinné rezervace s příplatkem
(aufpreis) ve výši 8 EUR (TK 98). Držitele volných přenosných mezinárodních jízdenek ČD
poskytovaných v rámci služebních cest v mezinárodní přepravě k:
- bezplatně ve vlacích SC 240/241 s bezplatnou povinnou rezervací (aufpreis) ve výši 0 EUR
(TK 99); cestující nemá v tomto případě nárok na
čerpání bonusových služeb.
Sdělujeme, že při cestování vlakem po Slovensku nejsou uznávány průkazy pro bezplatnou jízdu a služební traťové jízdenky poskytované podle předpisu ČD Ok 9. Před jízdou na
Slovensko doporučujeme ověřit na pokladní přepážce ČD s UNIPOK nebo na příslušném personálním útvaru, kde je držitel In Karty s aplikací
železniční průkazka v evidenci jízdních výhod,
zda po úhradě prolongační částky byla In Karta
s aplikací železniční průkazka aktualizována.
Aktualizaci In Karty stačí provést po úhradě
prolongační částky pouze jednou. Kontrolu ak-

tualizace In Karty lze ověřit na internetových
stránkách http://www.cd.cz. K tomu je nutné požádat o bezplatné přidělení hesla na pokladní
přepážce ČD s UNIPOK nebo na personálním
útvaru dle evidence držitele. Pro přístup na stránku Moje In Karta je nutné uvést číslo In Karty
a heslo.
Upozorňujeme všechny držitele In Karty, že
časový doplatek do 1. třídy vozové zakoupený
dle tarifu TR 10 neplatí pro přepravu v 1. vozové
třídě vlaků cizích železničních správ, včetně
Slovenska. Kompletní informace naleznete v pokynu k Vzájemnému uznávání jízdních výhod
mezi ČD, a. s., a ZSSK, a. s., pro rok 2017
(dokument č.j. 4032/2016–O10), který je k dispozici na personálních útvarech dle evidence
držitele jízdních výhod nebo v prostředí intranetu
ČD, a. s., na adrese: http://albatros.cd.cz/dokumenty/O10Gr/dokum.nsf v kategorii Jízdní výhody a pro uživatele Lotus Notes: Soubor/Databáze/Otevřít/ server: Albatros/České dráhy –
dokumenty – O10 GŘ – dokumenty personální.
Šárka Pupíková,
GŘ ČD, a. s.

NÁZORY

Jaká budoucnost čeká České dráhy?
Vím, že zamýšlet se na prahu nového roku
nad budoucností Českých drah, a.s. je od člověka, který nespojil svůj profesní život se železnicí,
docela troufalé. Nicméně sleduji pozorně vše, co
se děje kolem našich kolejí a k „železnému oři“
jsem si vypěstoval již od mládí vřelý vztah. Od
časů, kdy jsem se jako malý kluk chodil téměř
denně dívat v Teplicích na Zámeckou zahradu
na posun. To byly doby, kdy měli nádražáci ještě
po kolejích co „koulet“, na rozdíl od dnešních dnů.
Leží přede mnou „Časový plán otevírání trhu“ na
naší železnici. Při pohledu na spoustu tratí, na
nichž hodlá stát v budoucnu nabídnout provoz
soukromníkům, je mi docela smutno. Dlužno říci,
že se jedná vesměs o linky kategorie Ex a R.
Nabízí se tudíž otázka, zda nezůstanou Českým
drahám nakonec pouze vlaky osobní a provoz
na nerentabilních tratích, které nejsou pro naše
P.T. soukromé dopravce zajímavé? A na co
budou posléze zaměstnancům ČD režijky (pokud je do té doby někdo nezruší), když je na
spoustě spojů nebudou moci použít? A vyplatí
se nám, ostatnímu obecenstvu, pořizovat si ze
stejného důvodu In Karty, když nám budou slevy
u soukromníků k ničemu? A spočítal někdo, kolik lidí u Českých drah takto může přijít o práci?
Možná, že se jednou ukáže, kdo vlastně stojí za
jedním ze zdejších velkopodnikatelů v dopravě,
velkým křiklounem a kritikem ČD. A nejedná-li
se v jeho případě o tzv. „bílého koníčka“, ve
službách zatím utajovaného skutečného vlastníka?Nechť se na mě nikdo hrubě nehněvá, ale dle
mého názoru si takto ministerstvo dopravy, potažmo stát, podřezává pod sebou větev. Dlouhodobě zastávám názor, že klíčová odvětví (energetika, doprava, bankovnictví) měla i po převratu
zůstat v rukou státu. Rozprodalo se kde co,
a nyní se někteří politici upřímně podivují nad
tím, kolik miliard korun mizí ročně z republiky ve
formě zisků a dividend zahraničních vlastníků
zdejších firem.V případě (nejen) Ministerstva do-

pravy a Českých drah, a. s., by
měli být, dle mého soudu, ve vrcholných funkcích především skuteční odborníci a železniční „srdcaři“, kteří mají k železnici vztah. Poté
by se v jejich hlavách nerodily takové ztřeštěné nápady, jako např.
s půjčovnou vlaků. Jakkoli nechci
zlehčovat například perfektní jazykovou vybavenost a absolvování
rozličných zahraničních stáží a kurzů, přijde mi, že mnozí z vrcholných manažerů si přišli ke drahám
jen prostě vydělat slušné peníze
a poté (se skromnou „výslužkou“)
Stanou se v budoucnosti rychlíky v barvách Českých
jdou zase o dům dál. Připomíná mi
to tak trochu současnou situaci drah na našich kolejích velikou vzácností? Rx č. 755
u České pošty, kdy na požadavek „Klabava“ zachycen naším objektivem dne 23. 3. 2016
odborářů o zvýšení platů zaměst- u zastávky Černošice–Mokropsy.
nanců reagoval její generální ředitel slovy, že si na to musí podnik nejprve vydělat.
Od člověka, který pobírá plat 300 tisíc Kč měsíčně + dalších 300 tisíc jako bonus (viz. Andrej
Babiš Právo 17. 12. 2016), mi to opravdu sedí.
V souvislosti se současnou situací a s vyhlídkami do budoucnosti u ČD mě docela překvapuje, že se nedaří zvyšovat počty zaměstnanců –
odborářů. Když zejména mnohé mladé lidi jejich
Od 11., respektive od 12. prosince 2016 byl
budoucnost v současné době příliš nezajímá.
Proto zde chci připomenout ony pověstné „Sva- ukončen provoz na oblíbené železniční zastávce
toplukovy proutky“. Čím více jich je, tím obtížněji PIDu Praha–Smíchov Na Knížecí. Vypravil jsem
se dají ohnout, natož zlomit. A ruku na srdce, se tam, abych zažil první den změny. Výpravčí
vážení, kde by asi dnes naše železnice byla, na Severním nástupišti mi říká:„Dnešní den byl
nebýt síly odborů? Zvláště po „panování“ minis- naprosto chaotický, prakticky jsem se tady
trů ODS. To by si měli uvědomit zejména ti, kteří nezastavil, kapacita dráhy je nedostatečná,
se pouze „vezou“, využívajíce toho, co pro ně teď do toho neustálý posun RegioJetu, zpožodbory vybojují. Závěrem tohoto zamyšlení po- dění někdy i 35 minut…“ Navíc zde vlaky stojí
přejme všem železničářům a dalším zaměst- z důvodučekání na takt i šest minut, pro cestunancům, podílejících se na železniční dopravě, jícího nepochopitelné stání – nic se neděje a pak
do nového roku vše dobré, zdraví a trvalou per- odjezd. Počítám, že cestujícím brzy dojde trpělispektivu práce u naší železnice. Ing. A. K. Kýzl vost a cestování po Pražském semmeringu se
opět stane neaktraktivní. Navíc nebyly dosud
vybudovány ani „staronové“ zastávky jako Hlubočepy zastávka, Konvářka nebo nová zastávka
mezi Stodůlky a Zličínem. Prostě developer opět
vyhnal dráhu a nikdo „ani nemek“.
Kdy konečně dojde k obratu?! V Praze asi
jeden z organizátorů a k údivu mnoha cestují- těžko. Na řadě je bývalý vršovický ranžír, zbytky
cích začal kontrolovat místenky… O nutnosti Buben a likvidace zbytků Žižkova či zástavba
„rezervace místa k sezení“ nebylo ovšem ani částí Masarykova nádraží. Ustoupit již není kam.
Martin Kubík
v celostátní inzerci, ani na plakátech s jízdními
řády ani písmenko… prý to bylo na internetu
a v místní televizi. Úžasná logika… Několik cestujících s dětmi razantně odmítlo vůz opustit s tím,
že nic takového požadováno „na veřejných pozvánkách“ nebylo a co si někdo napíše na svůj
web, nebo říká v místní TV, není závazné. Nehledě na to, že se nejednalo o „papírové“ místenky, ale o místenku prostřednictvím SMS na „chytrý“ mobil … Navíc vozy nejenže nebyly označeny
jako „místenkové“, ale dokonce na nich chybělo
číselné označení na dveřích (nebo jinde), běžné
z desítek akcí podobného charakteru, resp. různých „Mikulášských“ a podobných vlaků. Organizátoři totiž zvolili další unikátní řešení a to v podobě inventárního čísla vozu napsaného na boku
vozu. Pracovník JHMD se odešel „poradit“ a pak
se vrátil s tím, že ten, kdo nemá rezervaci, vlakem jet může, ale na stání… Nakonec seděli
všichni…
Miroslav Zikmund

Prodloužení vlaků
ze semmeringu
na hlavní nádraží
provází chaos

Když jedna ruka neví,
co dělá druhá
23. prosince 1906 byl zahájen provoz na trati
z Jindřichova Hradce do Obrataně. Ta je v současnosti ve vlastnictví společnosti JHMD, a. s.,
která je rovněž provozovatelem drážní dopravy.
Na termín 23. prosince 2016 tedy připadlo 110.
výročí zahájení provozu. Organizátoři oslav velmi rozumně upustili od oslav „v termínu“ s ohledem na finále předvánočního šílenství připadajícího navíc na pátek a přesunuli je na první
pracovní den – 27. prosinec. Oslavy výročí tratě
byly plošně inzerovány v celostátním denním
tisku distribuovaném od Ašského výběžku po
Hrčavu, na plakátech ve stanicích, takže za
sychravého chladného počasí – sluníčko si dalo
volno – se sešli železniční fandové i ze vzdálených míst. „Domácí“ samozřejmě byli v počtu
hojnějším. Na nástupišti JHMD stála připravená
souprava tažená dvěma slavnostně vyzdobenými parními lokomotivami, za nimi skupina historických (nevytápěných) vozů pro VIP a na konci
dva vozy původního označení Balm/ú, celkem
příjemně vytopené.
S ohledem na nevlídné počasí se souprava
začala rychle plnit. Krátce před odjezdem přišel

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

Oslava 110 let tratě
Jindřichův Hradec – Obrataň
První pracovní den po vánočním prodlouženém víkendu zorganizovala společnost Jindřichohradecké místní dráhy oslavu 110 let tratě
číslo 228, vedoucí z Jindřichova Hradce do
Obrataně. Oslavy byly přeneseny do doby před
110 lety, kdy se odehrávaly první veřejné jízdy
23. prosince 1906. Tehdy jako letos vezly vlak
dvě parní lokomotivy. Tentokrát vezla soupravu
sestavenou z historických vozů a vozů Balm/ú
přípřež parních lokomotiv U 46.101 „Polka“
a U 37.002 „Krausska“.
Jak ráno v Jindřichově Hradci, tak v Kamenici nad Lipou a také v konečné stanici v Černovicích u Tábora probíhal kulturní program spo-

Moudrost
pro tento den
Přestože si to ani neuvědomujeme,
vyplňujeme důležitá místa v životech druhých lidí.
Robert Fulghum

jený s občerstvením a ochutnávkou místních
specialit. Protože v roce 1906 nemohl vlak dojet
do Obrataně kvůli závějím, ukončil i o 110 let
později vlak svoji jízdu v Černovicích u Tábora,
odkud se zhruba po hodinové pauze a dozbrojení lokomotiv vodou vydal na zpáteční cestu
zpět do Jindřichova Hradce. V Kamenici nad
Lipou byly lokomotivy zbrojeny vodou z historických hasičských stříkaček.
Za parním vlakem byl vypraven zvláštní motorový vlak pro účastníky oslav, kteří se nevešli
do parního vlaku, ten vezla motorová lokomotiva TU 47.018 v pěkném retronátěru.
Vít Mareš

Katalog
ČD travel
právě vyšel!

Parní lokomotiva 475.111 plzeňského spolku Iron Monument Club zastavila v Sokolově.

Mikulášská jízda po dvaadvacáté
3047 - to je celkový počet „platících“ účastníků 22. Mikulášské jízdy, která se 3. prosince
uskutečnila na Kraslické dráze.
Hlavní atrakcí akce, kterou připravil Železniční spolek Klub M 131.1 s provozovateli dráhy a drážní dopravy na trati Sokolov – Kraslice,
městy a obcemi regionu, Demokratickou Unií
Odborářů a řadou dalších organizací a institucí, byla parní lokomotiva 475.111 plzeňského
spolku Iron Monument Club, která „pendlovala“
mezi Sokolovem a zastávkou Hřebeny. Na dalších mikulášských vlacích pak byla nasazena
dvojice rekonstruovaných motorových jednotek ř. 628/928 společnosti GW Train Regio,
které týden nato začaly jezdit na rychlíkové
lince R25 mezi Plzní a Mostem. Pokyn k odjezdu druhému z celkem pěti párů parních vlaků
dal, vyzbrojen nezbytnou červenou čepicí a výpravkou, sokolovský starosta Bc. Jan Picka.
Hned po výstupu z vlaku na Hřebenech čekalo malé i velké cestující první z pekel. Nacházelo se ve sklepeních výpravní budovy a připravili jej, stejně jako v předchozích letech, členové
aktivní organizace Českého svazu ochránců
přírody z Chodova, kteří mají na hřebenském

nádraží svou mládežnickou základnu. Poté následoval asi půlkilometrový výstup k hradu
Hartenberg, na jehož nádvoří probíhal po celý
den bohatý kulturní program, k dispozici byla
řada stylových stánků a atrakcí. Po celé trase
bylo několik stanovišť obsazených čerty, anděly a dalšími bytostmi, které představovali žáci
a žákyně Střední živnostenské školy v Sokolově.
Druhým centrem akce byl pak statek zvaný
Cikánský dvůr (pro tento den mimořádně pojmenován jako Pohádkový dvůr). Na návštěvníky zde čekal opět celodenní program a také
mikulášská nadílka.
Ke zdaru a pohodovému průběhu největší
akce svého druhu v České republice přispělo,
kromě obětavé práce desítek pořadatelů, také
pěkné slunečné počasí.
Robert Koutný

Nabídku letní rekreace
pro zaměstnance
- REKREACE S DOTACÍ
2017 najdete na stránkách
www.cdtravel.cz.

Parní lokomotivy U 46 101 „Polka“ a U 37 002 „Krausska“ se svojí soupravou projíždí po
trati 228 hned za zastávkou Rodinov.

PŘEDPLATNÉ OBZORU
vyřídíte na telefonu 9722 41909, e-mail: obzor@osz.org

FISAIC – výtvarníci ve Vídni

Literáti na trati IV
aneb
Kola se točí dál
Literární skupina ČZS FISAIC vyhlašuje již
čtvrtý ročník železniční knižní antologie Literáti
na trati, která je příležitostí pro všechny autory,
kterým je námětem, múzou či inspirací prostředí
kolejí, vlaků a cestování. Stejně jako vloni bude
vaším úkolem dodání daného počtu stran textu,
který se dotýká železnice a odkoupení alespoň
jednoho výtisku knihy. Uvítáme ukázky z knih,
články, poezii i prózu, pohádky, povídky, kresby
či fotografie.
Přidat se může každý! Jedinou podmínkou je
naplnění názvu knihy – jsme „Literáti na trati“. Ať
už profesí či láskou k železnici. Je jedno, zda jste
ostřílený autor nebo si píšete jen tak pro radost.
Podělte se o svoje dílo s ostatními. Staňte se
součástí dnes již padesátičlenné party a vytvořme společně další díl antologie známých i neznámých autorů, které spojuje souprava dobře
rozjetého mezinárodního vlaku! Seberte tedy
odvahu a pojďme do toho! Stojí to za to!
Další informace získáte
na webu http://fisaic–l.blog.cz/, na e–mailu:
frantisek.tylsar@seznam.cz nebo na tel. čísle
+420 776 582 331.
František Tylšar,
vedoucí skupiny a tvůrce knihy

Silvestrovská atmosféra Hotelu Skalka.

Silvestr 2016 v Hotelu Skalka
RajeckéTeplice
Rok 2016 byl pro Hotel Skalka výjimečným
rokem. Na začátku roku jsme si připomněli 10.
výročí vzniku hotelu a konec roku přinesl Hotelu
Skalka nový začátek. Hotel Skalka každoročně
připravuje silvestrovský pobyt spojený se zábavou, dobrým jídlem a bohatou tombolou.
Silvestr 2016 se nesl v duchu speciální vizuální laserové show spojené s hudební produkcí
videoklipů na velkoplošných plátnech a TV obrazovkách se speciálními vizuálními efekty
Lights&Laser.
Celý silvestrovský program byl zameřen na
představení naší nové značky – Activity park
Hotel Skalka, Rajecké Teplice, s níž začínáme

Silvestrovské jízdy na Kubovu Huť
V poslední den roku 2016 se již po sedmnácté
konaly jízdy zvláštních silvestrovských vlaků mezi
Vimperkem a Kubovou Hutí, tentokrát na téma
„Cesta kolem světa“. Soupravu, složenou z vozů
Bdt, vezla „Zamračená“ T 478.1146, které na
postrku pomáhal „Velký hektor“ T458.1035. Obě
lokomotivy zajistila společnost Retrolok s. r. o.
Jako v minulých letech i letos si cestující těchto vlaků udělali pěší túru z Kubovy Huti na Boubín a zpět. Tradiční akci opět zorganizoval Stifte-

rův pošumavský železniční spolek, který nezapomněl na funkční vlakovou poštu a ve skladišti
vimperského nádraží zpřístupnil i železniční expozici.
Pěkné slunečné, ale také mrazivé počasí
přilákalo řadu našich i zahraničních příznivců,
kteří přijeli zachytit tento vlak v okolí nejvýše
položené železniční stanice Kubovy Hutě, jejíž
nadmořská výška je 995 metrů nad mořem.
Vít Mareš

„Zamračená“ T478.1146 se soupravou vozů Bdt projíždí po trati 198 mezi Vimperkem
a Vimperk–zastávka.

WWW.OSZ.ORG

Katalog i závazná objednávka jsou
POUZE na internetu, ne v tištěné
formě. Zde najdete jako obvykle ceny
již po odečtení dotace z CSF (respektive z CFSP).
Těšíme se na vaše objednávky.
Vaše ČD travel

psát od 1. 1. 2017 novou etapu Hotelu Skalka.
Do nového roku jsme vstoupili nejen s novou
značkou, ale i s novou tváří našeho Activity
parku – s Dušanem Šimočkem, dvojnásobným
olympijským reprezentantem v biatlonu, mistrem světa v letním biatlonu a v současnosti
viceprezidentem Slovenského biatlonového
svazu. Po úvodním přivítání hostů ředitelkou
hotelu Emíliou Duračinskou a společným přípitkem otevřel Laserový silvestr Dušan Šimočko
mistrovskou střelbou na biatlonový terč. Své
střelecké zdatnosti si mohlo během celého silvestrovského pobytu prověřit více než 100 hostů. Každý host dostal na památku flash disk, na
němž je zachycena celá historie hotelu, ale
hlavně naše nové sportovní aktivity, které chceme nabízet všem, kdo mají rádi pohyb a sport.
Toto video je zveřejněno i na naší facebookové
stránce.
A jaké je naše přání pro všechny do roku
2017? „Buďte aktivní, protože nejšťastnější je
člověk tehdy, kdy nemá čas se nudit!“ –lg–

V říjnu loňského roku se uskutečnila 31.
mezinárodní výstava výtvarného umění FISAIC
ve Vídni, které se zúčastnili i naši výtvarníci
ČZS FISAIC. Všichni účastníci (46 z 9 zemí)
navštívili výstavu, která proběhla ve výstavním
prostoru Domu odborů VIDA ve Vídni, kde bylo
vystaveno asi 200 výtvarných děl (česká kolekce obsahovala 25 obrazů od 12 autorů).
Akce byla zahájena vernisáží, kterou uváděl
Kurt Neuwirth, hlavní pořadatel výstavy. Ta byla
rozdělena do dvou částí – obrazy se železniční
a volnou tématikou.
Organizátoři dále zpestřili program vyhlídkovou jízdou tramvají po Vídni a prohlídkou Mu-

zea historického umění. Na závěr akce byl
uspořádán galavečer, kde byly předány medaile a diplomy za oceněná díla, které vybrala
odborná porota.
Z našich výtvarníků byl oceněn diplomem
Tomáš Sunegha (acryl na volné téma, s názvem „Doma po práci“) a Jarmila Šmerhová
(pastel s železniční tématikou, s názvem „Nostalgie“). Naši delegáti – výtvarníci si z této velice
zdařilé akce FISAIC odváželi domů bohaté
zážitky.
Na 32. výtvarný salón FISAIC se můžeme za
dva roky těšit do Belgie.
Ing. Jarmila Šmerhová

Výstava výtvarného umění FISAIC ve Vídni.

Generálka na soutěž FISAIC v oboru film a video
Nedávno rozhodující orgán federace železničářů (FISAIC) definitivně schválil konání 27.
ročníku soutěže v oboru film a video v roce
2017 v České republice. Český zemský svaz
FISAIC (ČZS) jako místo konání soutěže vybral
město Beroun. Kdysi královské město, jehož
poloha na císařské cestě „Via Carolina“, zvýrazňuje atraktivitu prostředí Českého krasu a naší historie.
Do přípravných prací na tuto vrcholovou
mezinárodní soutěž železničářů–videoamatérů je ovšem nutné se připravit a přípravu ověřovat. K tomu posloužil 10. ročník dvoustranné
česko–slovenské přehlídky amatérské videotvorby železničářů – členů Zemských svazů
FISAIC (dále jen ZS), který se konal v městském kině a Grand hotelu Litava.
Úvodní přednášku přednesl známý filmař
Mgr. Ladislav Munk z Bratislavy. Zaměřil se na
sémantiku filmové řeči. Přednášku doplnil ukázkami z filmové tvorby a rozborem prací přihlášených oběma Zemskými svazy. Těch se sešlo
kolem čtyř desítek, a s nejrůznějším tematickým zaměřením. Při soutěžích FISAIC se práce, přihlášené ZS, třídí do sedmi kategorií,
z nichž kategorie A obsahuje snímky o železnici a ze života železničářů. Dokumenty, reportá-

že a filmy z cest tvoří další dvě kategorie, které
jsou rovněž bohatě obsazovány. Do popředí se
na posledních soutěžích dostávají jednominutové a animované snímky (kategorie C). Jejich
vtipnost dokáže mezinárodní porota většinou
ocenit – i když jejich námět může být vtipný jen
pro určitou národnostní skupinu či národ.
Při kvalitní projekci v městském biografu
i v kongresovém sále hotelu účastníci přehlídky shlédli nevšední „Alpské pohádky“ slovenského autora Ing. Miroslava Kalacha, či milovníka Kysuc, Ing. Pirohy, jehož ztvárněni folklóru
(např. Goralské folklórní slavnosti, ETNOFILM
v Čadci) diváci ocenili dlouhotrvajícím potleskem, stejně tak, jako emocionální Přibylův (CZ)
snímek o škodách dlouhodobě způsobovaných
člověkem v hospodaření s vodou a vodními
zdroji.
V tematické skupině železniční zaujaly záběry ze snímku o opravách a údržbě trakčního
vedení pro závislou trakci (Chlebničan, SK)
nebo o Legiovlaku, jehož jízda po Transsibiřské magistrále dnes patří mezi pojmy (Sojka,
CZ). Autor, za pomoci vyprávění vlakového
průvodce, dosáhl žádoucí autenticity.
Česko–slovenská přehlídka videotvorby železničářů prokázala, že v kategorii jednominu-

tových a animovaných snímků, lze očekávat
silnou konkurenci. Vždyť práce filmařsky vyspělých autorů, přerovského Petra Chmely, ústeckého Eduarda Pecha a slovenských reprezentantů ze Spiše i Zvolena, jsou kandidáty na
ocenění federací FISAIC. I titul soutěžní práce
může být atraktivní a navádět diváky i porotu
k mimořádné pozornosti i ohodnocení. Např.:
„Víte, co se v noci děje ve vlaku?“.
O tvůrčím růstu manželů Kubátových (resp.
studia DAPA) se odborná veřejnost přesvědčuje nejen na regionálních a národních soutěžích. Také v Berouně promítnuté snímky (Babka, Kristýnka, Expedice Kascherbrun 2015)
diváky zaujaly působivě citlivým vnímáním
situace kamerou, hereckým „přerodem“ i jejich dialogy.
Promítnuté snímky přesvědčily o tvůrčím
i uměleckém růstu autorů, jakož i o růstu
filmařského a technického zpracování včetně
střihu a ozvučení. Tento růst umožňují pravidelné odborné semináře spojené s rozborem
každého snímku. Semináře se konají péčí
Odborového sdružení železničářů (OSŽ) a jejich kvalitnímu lektoru. Proto i v Berouně, po
zdařilé generálce, jim zaznělo poděkování.
-Lan-
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