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Hovoříme s Bc. RENATOU DOUSKOVOU,
novou předsedkyní Nedrážního republikového výboru (NeRV) OSŽ

a novou místopředsedkyní OSŽ

 (Pokračování na straně 2)

votného a spolupracovat s předsedou OSŽ
a dalšími kolegy v Odborovém sdružení želez-
ničářů. Dalším mým neméně důležitým cílem je
udržení členské základny, popřípadě členskou
základnu zvyšovat nejen rozšířením působnos-
ti OSŽ ve společnostech, například tam, kde už
má OSŽ působnost, ale také tam, kam přechá-
zejí zaměstnanci z našich firem. Lze toho do-
sáhnout kvalitní odborářskou prací, která je
spojená s uzavíráním kolektivních smluv. Stej-
ně důležitá a z mého pohledu podstatná, je
i vyšší propagace OSŽ. Myslím si, že OSŽ má
dost důvodů, proč se zviditelnit.

Předmětem kritiky části Nedrážního re-
publikového výboru před VII. sjezdem byl
způsob, jakým jste se do vedení NeRVu
dostala. Chcete nějak oslovit i ty, kteří vás
nevolili, kteří s vaší volbou nesouhlasili?

Především bych velice ráda uvedla, že kriti-
ka, o které hovoříte, nebyla směřována na moji
osobu, o čemž svědčí návrhy z jednotlivých ZO
OSŽ a Výborů OSŽ. Je všeobecně známo, že
„není člověk ten, který by se zalíbil lidem všem“.
Možná by bylo vhodné oslovit delegáty Konfe-

Jste historicky první ženou v nejužším
vedení svazu, konkrétně první ženou na pos-
tu místopředsedkyně OSŽ. S čím, respekti-
ve s jakými představami do této funkce na-
stupujete?

Když se podíváme na zastoupení žen v po-
litice, tak zjistíme, že jejich poměrové zastoupe-
ní je v současnosti vyšší než v letech minulých.
Jsem tedy ráda, že se tomu tak děje i na OSŽ,
které má nejen celorepublikovou, ale přede-
vším mezioborovou působnost. Zvolení do funk-
ce místopředsedkyně OSŽ, za což voličům
děkuji, je pro mě nesmírně zavazující. Zhodno-
cuje moji dosavadní činnost v NeRV OSŽ, kde
jsem v minulém volebním období zastávala funk-
ci tajemnice NeRV OSŽ. Na post místopředse-
dy jsem tedy měla možnost se připravit jak
doplněním vědomostí z odborové činnosti, ze
zákoníku práce, tak i v rámci seznámení se
s fungováním OSŽ. Během návštěv v opravá-
renských závodech a na stavbách jsem získala
i povědomí o činnosti a výrobním zaměření
v jednotlivých společnostech atd.

Mojí základní prioritou je pokračovat v dosa-
vadní činnosti mého předchůdce Miroslava No-

rence nedrážních ZO OSŽ (KNZO), kteří mi dali
svůj hlas. Vše kolem voleb bylo v souladu se
schválenými dokumenty OSŽ a schváleným
jednacím a volebním řádem. Při tajných vol-
bách na KNZO v České Třebové 13. 6. 2017
jsem získala 82.% hlasů, což je pro mne velice
zavazující a vyjadřuje to i názor členské zá-
kladny u nedrážních.

„Zvolení do funkce
místopředsedkyně OSŽ je pro mě

nesmírně zavazující.“
šení pracovního prostředí a možná, že i více
příležitostí pro profesní rozvoj,“ poznamenal.
„Zároveň se ale zvýší nároky na flexibilitu
práce, respektive na větší přizpůsobivost pra-
covníků na pracovním trhu.“

A proč ASO tyto konference připravuje? „Pro-
tože je potřeba připravit se na novou dobu,
kdy nás začne předbíhat digitalizace a dojde
ke změně pracovních míst a pracovních ná-
vyků. My, jako odboráři, se na to musíme
připravit, aby nás to potom nezaskočilo,“
uzavřel Dufek. –mmč–

V Praze, v hotelu Olšanka, uspořádala ve stře-
du 15. 11. 2017 Asociace samostatných odborů
(ASO) Mezinárodní konferenci pod názvem „Do-
pady digitalizace práce na zaměstnanost, kolek-
tivní vyjednávání a sociální zabezpečení zaměst-
nanců“, které se zúčastnila i delegace OSŽ v čele
s Martinem Vavrečkou, tajemníkem ASO a mís-
topředsedou OSŽ pro správu majetku. Zmíněná
konference byla v pořadí již třetí konferencí, kte-
rou ASO na „společensky aktuální témata“ pořá-
dalo. „Před dvěma lety konference upozorňo-
vala na téma minimální mzda zaměstnanců;
dnes má Česká republika historicky nejnižší
nezaměstnanost a můžeme říct, že i nejnižší
nezaměstnanost v rámci EU,“ zmínil hned
v úvodu Bohumír Dufek, předseda ASO, fakt, že
minimální mzda rostla poslední čtyři roky v prů-
měru o deset procent. Loňská konference se
zabývala zaměstnáváním znevýhodněných sku-
pin zaměstnanců, tedy jak tělesně postižených,
tak i těch, kteří se vrátili z výkonu trestu. „Zabý-
vali jsme se i zaměstnáváním cizích státních
příslušníků a jak to dopadlo? Všichni víte,
český pracovní trh trpí chronickým nedostat-
kem pracovníků,“ dodal Dufek.

Digitalizace – letošní téma – podle něj přinese
více možností práce na dálku, což by mělo být
přínosem jak pro dosažení spokojeného pracov-
ního, ale i osobního života. „Digitalizace mimo
jiné usnadní získat práci pro zaměstnance
z okrajových regionů, přinese i možnost zlep-

Mezinárodní konference ASO:
Je potřeba připravit se

na novou dobu

Předseda ASO Bohumír Dufek.

s regionálním jízdním řádem Plzeňského kraje
2018. České dráhy tak novinářům představily
první z Vectronů, které v barvách národního
dopravce budou od prosince v pravidelném pro-
vozu vozit mezistátní vlaky do Drážďan a nej-
později od června příštího roku až do Berlína
a Hamburku. Na boku lokomotivy jsou vyobra-
zeny siluety měst, jimiž vlaky při cestě k Sever-
nímu moři projíždějí. I díky nasazení těchto
lokomotiv se už v roce 2018 zkrátí cestovní čas
mezi Prahou a Berlínem na 4 hodiny, což bude

Ve středu 22. 11. 2017 představily České
dráhy nový jízdní řád na rok 2018. Cestou
z Prahy do Plzně měli novináři příležitost pro-
hlédnout si pendolino s novým interiérem (jed-
notka 005), které bude od 10. 12. 2017 součástí
Západních expresů. Ve zvláštním vlaku z Plz-
ně do Plané u Mariánských Lázní, taženém
lokomotivou Vectron 193.295 v novém designu
ČD, byl pak Českými dráhami představen Zá-
padní expres a novinky jízdního řádu 2018;
cestou zpět do Plzně byli novináři seznámeni

České dráhy novinářům představily první
z Vectronů v barvách národního dopravce

nejrychlejší čas v historii přímého spojení obou
metropolí. Připomeňme tedy, že v neděli 10.
12. 2017 vstoupí v platnost nový jízdní řád,
který přinese 8925 vlaků pod hlavičkou ČD
(denně pojede v průměru 7041 vlaků, o 25 vla-
ků více než letos).

Necelou třetinu těchto výkonů tvoří objednáv-
ka státu, objednávka krajů (vlaky spěšné a osob-
ní) se pak pohybuje kolem 84 milionů vlkm. Co se
týká (dálkové) dopravy, pojede v novém JŘ 609
dálkových vlaků ČD (v tomto počtu je i 276
komfortních vlaků dálkové dopravy od kategorie
SC Pendolino přes railjet, InterCity až po rychlíky
vyšší kvality, což je o 26 komfortních vlaků více
než v současném grafikonu) a 6432 regionál-
ních spojů. V Plzeňském kraji je jízdní řád tradič-
ně připravován ve spolupráci s organizátorem
a koordinátorem veřejné dopravy POVED Plzeň
a zahrnuje celkem 544 vlaků v působnosti Re-
gionálního obchodního centra Plzeň, z toho v pra-
covní dny jezdí 460 vlaků, o sobotách a nedělích
226 vlaků. „Rozsah regionální dopravy je
v podstatě stejný jako v současném jízdním
řádu,“ uvedl ředitel ROC Plzeň Ing. Vladimír
Kostelný. Nejvýznamnější změnou v regionální
dopravě v Plzeňském kraji je rozšíření platnosti
Integrované dopravy Plzeňska (od 1. 1. 2018) na
tratích 160 (z Horního Hradiště až po Blatno
u Jesenice) a 162 (z Kralovic až po Čistou),
cestující z Domažlic jistě uvítají, že většina vlaků
z Domažlic do Plzně bude nově začínat na za-
stávce Domažlice město. Michael Mareš

seniorů při Radě seniorů ČR, kterého se v Praze
účastnil. Diskutovalo se tady nejen o další mož-
né valorizaci důchodů, ale i o postoji politických
stran, které se nově dostaly do Parlamentu ČR,
k seniorům.

Posledním hostem jednání byl pak bývalý
předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša, který mimo
jiné hovořil o svých dalších plánech. Uvedl, že se
chce nyní více angažovat v místě svého bydliště
v Olomouci a hodlá se více věnovat i aktivitám
v seniorském hnutí.

n n n n n Ve čtvrtek 23. listopadu jednal Podnikový
výbor (PV) OSŽ SŽDC v Praze v sídle OSŽ. Ve
dvojí roli, jako nový předseda OSŽ a zároveň
ještě jako předseda podnikového výboru, řídil
jednání Mgr. Martin Malý. Už jen jako host se
účastnil Adolf Hradílek, který na sjezdu ukončil
své dlouholeté působení ve funkci tajemníka PV
a kterého nahradí Dušan Richter. Tak jako na
jednání Republikové rady seniorů OSŽ v úterý
21. 11., seznámil Martin Malý členy PV s jedná-
ními, která probíhají o jízdních výhodách za-
městnanců, rodinných příslušníků a důchodců.

O vypořádání připomínek k předpisu, který
předložil podnikovému výboru zaměstnavatel,
hovořil tajemník PV Petr Štěpánek. Místo za-
městnavatele, který nebyl na jednání přítomen,
informoval Martin Malý o tom, že všechny náleži-
tosti, týkající se FKSP, by měly být od roku 2018
řešeny přes systém STKR (Speciální techno-
logické komunikační rozhraní), tedy i na organi-
začních jednotkách, to znamená zejména orga-
nizování kulturních a sportovních akcí pro
zaměstnance. Tady zazněla řada výhrad k to-
muto způsobu a všeobecný nesouhlas členů
PV. Podnikový výbor se ztotožnil s názorem
Adolfa Hradílka, aby tuto informaci vzal PV pou-
ze na vědomí a ponechal prostor na vysvětlení
tohoto záměru zaměstnavatelem. Stejný závěr
byl přijat i v případě školení předpisu Bp–1, aby
podnikový výbor reagoval v čase, kdy to bude
aktuální.

Tajemník PV Miloš Paleček se věnoval pří-
pravě mimořádné konference 6. prosince v Pra-
ze, která je svolána v důsledku výsledku voleb
na VII. sjezdu OSŽ, kdy se stal Martin Malý
předsedou OSŽ a je potřebné zvolit nového před-
sedu PV a také dalšího tajemníka PV za řízení
provozu. Po diskusi a potřebné úpravě byly před-
ložené dokumenty PV schváleny. Na závěr byl
členům podnikového výboru předložen návrh
termínů jednání PV v příštím roce, který byl rov-
něž po úpravě schválen. -red-

n n n n n Na prvním zasedání Ústředí OSŽ po
sjezdu, které se uskutečnilo v Praze 22. listopa-
du, předseda OSŽ Mgr. Martin Malý oficiálně
zahájil nové volební období. V bloku věnovaném
informacím ze zásadních jednání informovali
Radek Nekola, Vladislav Vokoun, Mgr. Martin
Malý a Bc. Renata Dousková především o ak-
tuálním stavu kolektivního vyjednávání v podni-
cích ČD, a. s., ČD Cargo, a. s., SŽDC, s. o.,
a některých nedrážních organizacích.

Předseda OSŽ Mgr. Martin Malý poté zreka-
pituloval vývoj ve věci jízdních výhod, kde pano-
val rozpor ve vymezení pojmu komerčních vlaků,
(kde by zaměstnanecké jízdné nebylo stanove-
no tarifem ministerstva dopravy), respektive ne-
souhlas s návrhem MD na rozšíření této skupiny
vlaků také o vlaky zajišťované v režimu veřejné
služby na základě nabídkového řízení. Předse-
da OSŽ uvedl, že se situace vyvíjí tak, že minis-
terstvo dopravy i vedení ČD a SŽDC námitku
odborových centrál vzaly v úvahu a lze očekávat
návrh úpravy memoranda v tom smyslu, že režij-
ní výhody budou poskytovány i v těchto vlacích
na základě časového příplatku na komerční vla-
ky, který zaměstnancům, rodinným příslušníkům
i důchodcům, uhradí na základě jejich požadav-
ku příslušný zaměstnavatel. Toto řešení zaměst-
naneckých jízdních výhod nebude do budoucna
znevýhodňovat ČD v nabídkových řízeních na
zajišťování osobní dopravy vlaky v závazku ve-
řejné služby. Ústředí poté schválilo usnesení,
v němž potvrdilo mandát Představenstva OSŽ
ohledně jízdních výhod pro příští období.

Dalším bodem jednání byla informace o prů-
běhu a vyhodnocení prověrek BOZP v roce 2017,
přednesená JUDr. Petrem Kožmínem (bližší in-
formaci najdete na str. 2 tohoto čísla), předsedky-
ně Revizní komise OSŽ Barunka Balážová infor-
movala o kontrole hospodaření v ZO OSŽ u SDC
Jihlava, kde nebyly zjištěny nedostatky, a také
o tom, že v první polovině prosince provede RK
kontrolu u devíti organizací OSŽ.

V rámci bodu „různé“ mimo jiné přednesl mís-
topředseda OSŽ pro správu majetku Martin
Vavrečka návrh na uskutečnění výjezdního za-
sedání Ústředí OSŽ v hotelu Skalka v Rajec-
kých Teplicích a v závěru jednání Bc. Petr To-
man, BA (Hons) informoval o zasedání Správní
rady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra,
které se uskutečnilo 20. 11. a které schválilo
zdravotně pojistný plán. Bližší informace uvede-
me v některém z příštích čísel Obzoru.

n n n n n Stoprocentní účast byla na jednání Re-
publikové rady seniorů (RRS) OSŽ v Praze 21.
listopadu. Prvním hostem, kterého předseda RRS
Kurt Mužík na jednání uvítal, byl nově zvolený
předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. Členy rady
informoval o jednáních, která probíhají jak ve
věci jízdních výhod zaměstnanců na železnici,
tak i důchodců a rodinných příslušníků. Kurt Mu-
žík vyslovil přesvědčení, že spolupráce s Marti-
nem Malým bude stále tak dobrá jako dosud
a ten poděkoval za pozvání a slíbil, že se bude
snažit podle svých možností jednání rady na-
vštěvovat a že věří, že oboustranná komunikace
bude i nadále tak dobrá.

Členové rady pak hodnotili průběh VII. sjezdu
OSŽ. Předseda RRS Kurt Mužík vyzval členy
rady, aby navrhli, jakými tématy by se měla
jednání RRS v příštím roce zabývat.

Místopředseda RRS Alois Malý informoval
o dvoudenním jednání předsedů krajských rad

Z aktuálních událostí

OSŽ vyhrálo
další soud

Ve čtvrtek 16. 11. 2017 proběhlo u Okresní-
ho soudu v Pardubicích hlavní líčení ve věci
mimořádné události, která se stala 17. listopadu
2011 a při které došlo k vykolejení osobního
vlaku mezi železničními stanicemi Pardubice–
Rosice nad Labem a Stéblová. Na základě
znaleckého posudku, vypracovaného Vysokým
učením technickým (VUT) v Brně, soudce oba
obžalované – Jiřího Slavíka a Karla Peka –
zprostil obžaloby a za svůj předchozí výrok se
oběma omluvil. Rozsudek je pravomocný; jak
státní zástupce, tak zástupce žalující strany, tak
i obhájce obžalovaných se na místě vzdali prá-
va odvolání. Podrobnější informace najdete na
webu OSŽ. -r-

Snímek z tiskové konference, konané ve vlaku na trati Plzeň - Planá u Mariánských Lázní.

Jako na výstavě se při objíždění nové lokomotivy Vectron (193.295) v Plané u Mariánských Lázní na chvilku seřadily lokomotivy
363.051–4, 240 021–6 a 193.295.         Snímek Michael Mareš



ZE SVĚTA

VŠIMLI JSME SI

NAVŠTÍVILI JSME

PŘEDSTAVUJEME

(Pokračování ze str. 1)

lllll V ŽELEZNIČNÍ STANICI Ústí
nad Labem západ nyní probíhá částečná rekon-
strukce tamního trakčního vedení (km 1,0 – 1,5).
Tyto stavební práce spočívají v náhradě stávají-
cích zastaralých příhradových stožárů trakčního
vedení s převěsy z konce 50. let minulého století
s novými bránami, díky čemuž tu došlo k redukci
části kolejiště, jež muselo ustoupit novým slou-
pům trakčního vedení. Naopak jako náhrada
budou zprovozněny vyloučené koleje č. 17, 19,
23, 25, 27. Součástí stavby je dotrolejování kole-
je č. 17 v celé délce. Snímek Tomáš Martínek.

V poslední době usiluje Pavel Horna o zá-
chranu sousední hlásky Jívová a také o samot-
nou budovu železniční stanice Domašov nad
Bystřicí, která je navržena k částečné demolici.
Jak Pavel Horna dále dodává, vedení ZV OSŽ
Olomouc v čele s předsedou Milanem Blažkem
má pro řešení všech problémů jednotlivých dí-
lenských úseků pochopení a snaží se, aby se
problematické věci pohnuly z místa a nezůstá-
valy neřešené. „Myslím si, že sloučení men-
ších ZO OSŽ do jedné větší organizace je
určitá výhoda, neboť ty by někdy jen těžko
prosazovaly nápravu určitých věcí,“ kvituje.

Téměř veškerý svůj volný čas věnuje Pavel
Horna své životní zálibě, jíž je železnice. Proces-
toval téměř celou Evropu, byl i na Bajkale a v Čí-
ně se projel vlakem na vzduchovém polštáři. Pod
hlavičkou Opavského železničního klubu, který
vznikl v roce 2002, uspořádal se svými kolegy
celou řadu výstav, spolupracoval při zabezpečo-
vání jízd historických vlaků, pracoval na tvorbě
brožurek k železničním výročím a historii jednot-
livých železničních tratí, zejména na Opavsku
(nedávno vydal Pavel Horna knížečku veselých
příhod na železnici, sepsanou podle skutečných
událostí). „Opavský železniční klub bohužel
letos zanikl, ale i tak se dále věnuji historii,
v poslední době zvláště úzkokolejné trati Tře-
mešná ve Slezsku – Osoblaha, kde působím
v obecně prospěšné společnosti Slezské zem-
ské dráhy, která zde (mimo pravidelně jezdící
vlaky Českých drah) provozuje výletní vlaky
tažené parní lokomotivou.“

Dnešní železnici by Pavel Horna přál hodně
spokojených zákazníků a jejich dostatek, kvalit-
ní tratě a vozidla. „Škoda ale je ubývajícího
starého zařízení (dřevěné závory, mechanická
návěstidla, řídící přístroje, atd. atd.). Mnoha li-
dem to trhá srdce, ale je to holt nutná daň
modernizaci. Alespoň na některých tratích je
však přece jen možno ještě zažít atmosféru
doby, kdy vše bylo o umu lidských rukou
a detailních provozních znalostech,“ dodává
závěrem.

Rozhovor s Pavlem Hornou o cestování si
můžete přečíst na webu OSŽ v rubrice „Cestu-
jeme s Obzorem“. Miroslav Čáslavský

průmyslovku v Ostravě–Vítkovicích, začal slou-
žit v různých funkcích (dozorce výhybek, signa-
lista, hláskař) na „krnovské“ trati (trať 310 Olo-
mouc – Opava). Na zmíněné trati vystřídal za 15
let služby všechny železniční stanice patřící pod
Provozní obvod (PO) Olomouc, až zakotvil jako
výpravčí v Domašově nad Bystřicí.

Ve zmíněné železniční stanici vykonává také
funkci předsedy dílenského výboru, který spadá
pod ZV OSŽ v Olomouci. V této funkci za pomoci
celého ZV OSŽ řeší kromě pracovních problémů
také problémy provozní. „Přednosta našeho
provozního obvodu je k řešení námi vznese-
ných problému vstřícný, a co je možné, se
pokusí zařídit. Některé větší problémy ovšem
přesáhnou i jeho možnosti a kompetence, ale
nemohu si stěžovat na nezájem o řešení na-
šich provozních záležitostí,“ hodnotí Pavel
Horna spolupráci s vedením PO Olomouc. Jed-
ná se například o změny v pracovní náplni vý-
pravčích, chybějící ohřevy výhybek ve stanici,
nebo i problematika krys, které zde okousávají
zabezpečovací kabely.

Pavel Horna slouží jako výpravčí v železniční
stanici Domašov nad Bystřicí již osmým rokem.
Již od útlého dětství tíhnul k železnici – lásku k ní
v něm vzbudil jeho otec – i když sám neželezni-
čář. Poté co Pavel Horna vystudoval železniční

Pavel Horna:
„Zánik staré železnice

trhá mnoha lidem srdce.“

tisíc zastávek. Kratší budou intervaly rychlodrá-
hy S7 na letiště, vlaky z vídeňského Westbahnhof
do Salcburku, Innsbrucku a Feldkirchenu a nový
ranní spoj z Welsu k vídeňskému letišti budou
jezdit každou hodinu. Jan Hála

Iniciativní ženy
do vedení

– i na německé dráze
Německé hospodářství nezbytně potřebuje,

aby se do vedoucích funkcí v podnicích dostalo
i více žen, usoudili racionálně uvažující kapitáni
průmyslu a založili spolek „iniciativní ženy do
vedení“ (IWIL). Spoluzakladatelkou této iniciativ-
ní akce je Sabine Hansen, ředitelka poradenské
firmy Kienbaum, informoval 23. listopadu ně-
mecký deník Handelsblatt. Úvodní prezentace
IWIL v Düsseldorfu se zúčastnili zástupci 13
významných společností mj. i Deutsche Bahn
(Německé dráhy), Coca Cola Deutschland, dce-
řiné firmy RWE Inorgy, Arag, IKB a dalších. Ke
spolku chce dle listu Handelsblatt brzy přistoupit
i automobilový koncern Volkswagen –jh–

Rekordní zpoždění
vlaků v Německu
způsobily vichřice
Xavier a Herwart

Ještě v žádném měsíci nezaznamenaly dál-
kové vlaky Deutsche Bahn (Německé dráhy)
tolik zpoždění, jako letos v říjnu. Na vině byly
mohutné vichřice, jež zavinily, že každý čtvrtý

Rakouská dráha
zdražuje jen nepatrně
Pro zimní jízdní řád připravila Rakouská spol-

ková dráha (ÖBB) řadu novinek, jejichž cílem je
„vybrzdit“ konkurenci, konstatoval deník Der Stan-
dard v komentáři o nových cenách a dalších změ-
nách od 10. prosince 2017. Po Wiener Linien
zvyšuje sice i ÖBB ceny jízdného, ale jen „mír-
ně“, zdůraznil šéf holdingu Andreas Matthä. V prů-
měru budou lístky dražší o 1,4 procenta, tj. jen
o polovinu odhadované roční inflace pro rok 2018.
Nezměněny však zůstávají tarify týdenních a mě-
síčních karet a dalších zvýhodnění, což je víta-
nou zprávu zejména pro tzv. pendléry a jiné
časté zákazníky. Lístek na frekventované trati
z Vídně do St. Pölten zdraží od 10. prosince
o pouhých 20 centů na 5,50 euro. Úsporné kroky
ÖBB kritizuje konkurenční privátní Westbahn
jako „dumping“.

Rakouská dráha se zaměřila i na novou čes-
ko–rakouskou konkurenci Regiojet, která bude
jezdit od 10. prosince mezi Vídní, Brnem a Pra-
hou  čtyřikrát denně, neboť spoje ÖBB nabízejí
při zakoupení jízdenky přes Internet lístek za 14
namísto dosavadních 10 eur. Také přeprava
automobilů a motocyklů bude rovněž za levný
tarif, uvedl Matthä. K novinkám patří i nový spoj
z Vídně do Benátek, který bude jezdit třikrát
denně. Šéf ÖBB prohlásil, že již letos očekává
nový rekord počtu cestujících v dálkových vla-
cích o čtyři procenta. V rámci změny zimního
jízdního řádu připravuje dráha ještě další zlepše-
ní včetně přestavby prodejních automatů na
nový software. Přestavěno bylo již tisíc automa-
tů, zbytek bude realizován do konce roku. Nový
software, který je lepší, umožní zarezervovat 40

Vzhledem k tomu, že tyto volby byly tajné,
tak ani nevím, kdo z delegátů nesouhlasil s mo-
jí volbou, když veřejné námitky nebyly vznese-
ny. Ještě si dovoluji podotknout, že přítomná
Revizní komise OSŽ nezjistila pochybení a ani
později nevznesla jakoukoliv námitku proti způ-
sobu voleb. Z toho tedy vyplývá, že způsob
voleb byl, jak jsem již uvedla, zcela podle plat-
ných pravidel a jakýkoliv podtext v této oblasti
je nemístný.

A co se týká vašeho druhého dotazu, nebrá-
ním se jakékoliv konstruktivní diskusi, dokáži
přijmout i kritiku, pokud je věcná. Rozhodně si
nechci vyměňovat názory s oponenty přes in-
formační kanály či média. Prostoru je na jedná-
ní v OSŽ a NeRV OSŽ dostatek.

Již delší dobu to v našem svazu skřípe;
od roku 1989 ztrácejí odbory svoji pozici
i své pravomoci; je třeba vrátit se k základní-
mu poslání odborů a tím je hájit práva a zá-
jmy zaměstnanců, pro něž je mzda hlavním
zdrojem obživy, to nejsou slova moje, ale
Pavla Štillera, člena NeRV, předsedy ZO OSŽ
v lounském Legios Loco. Ztotožňujete se
s jeho názory, co děláte pro jednotu OSŽ?

V uvedené citaci od Pavla Štillera, předsedy
ZO OSŽ Legios Loco, se vracíte k anketě, která
se dotýkala VI. sjezdu OSŽ. Připomínám, že
citace je neúplná a vytržená z kontextu. Chybí
zde například i pasáž o nutné vzájemné spolu-
práci, o solidaritě mezi sebou navzájem. Rov-
něž se dotýká možné spolupráce s ostatními
odborovými svazy. Toto jsou základní témata,
která naše odboráře trápila v uplynulém období
a trápí je doposud, jak vyplývá z ankety a vy-
jádření některých delegátů před VII. sjezdem
OSŽ. S těmito názory souhlasím a ztotožňuji
se s nimi.

O celistvost OSŽ se musí snažit všichni ve-
doucí funkcionáři, protože tohoto cíle nemůže

nikdy dosáhnout jednotlivec. Pouze v jednotě
je síla. Takže zde zcela logicky navazuji na
nutnou spolupráci mezi jednotlivými podniko-
vými výbory OSŽ (ČD, ČD Cargo, SŽDC
a NeRV) a především pak s novým předsedou
OSŽ Mgr. Martinem Malým.

Co považujete za největší úspěch NeRV
OSŽ v uplynulých letech a co naopak za
neúspěch? Hodláte něco zásadního v nové
funkci oproti svému předchůdci měnit?

Za největší úspěch NeRV OSŽ považuji jeho
celistvost a jednotu (až na některé výjimky,
která potvrzují pravidlo). Rovněž za úspěch
považuji, že i přes krizi, která panovala v ČR,
došlo k zachování zaměstnanosti, ke stabiliza-
ci členské základny a k jejímu mírnému nárůstu
a především pak k uzavření kvalitních kolektiv-
ních smluv v uplynulém období.

Za neúspěch lze považovat zrušení ZO OSŽ
FEREX Liberec na podkladě zániku firmy a dal-
ších společností (například ŽOS České Veleni-
ce, MOVO Plzeň). Jinak zásadní změny ne-
chystám, NeRV je celistvý a jeho funkčnost
koncepčně vyhovující, není proto důvodu dělat
radikální změny. K určitým drobným změnám
dojde v oblasti řízení NeRVu OSŽ, které jsou
vyvolány především ztrátou pozice tajemníka
a které jsou nutné také z pohledu vývoje a pro-
gramu OSŽ.

Přijala jste zároveň funkci zástupkyně OSŽ
v bytové komisi při Radě seniorů ČR, jaké
jsou tam vaše cíle?

Tuto funkci jsem přijala na základě oslovení
předsedou Republikové rady seniorů OSŽ Kur-
tem Mužíkem. Mým cílem je aktivně se podílet
na tvorbě Zákona o sociálním bydlení ve spolu-
práci se Sdružením nájemníků, vedeným Ing.
Milanem Tarabou, místopředsedou Rady se-
niorů v ČR.

Michael Mareš

ny zdraví při práci na všech pracovištích a zaří-
zeních zaměstnavatele v dohodě s odborovou
organizací a zjištěné nedostatky odstraňovat.
Svazoví inspektoři bezpečnosti práce Odboro-
vého sdružení železničářů v tomto roce pro-
vedli celkem 94 namátkových kontrol nad orga-
nizací prověrek BOZP. V rámci svých kontrol
nezjistili závažnější závady a nedostatky, které
by souvisely s jejich prováděním. Podrobnější
informace o průběhu a vyhodnocení prověrek
v roce 2017 lze zjistit na webové stránce OSŽ,
položka BOZP/ke stažení.

JUDr. Petr Kožmín,
  vedoucí oddělení BOZP

Prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci probíhají každým rokem na všech praco-
vištích u zaměstnavatelů a na jejich organizaci
se zpravidla podílejí spolu se zaměstnavateli
i místně příslušné odborové organizace. Povin-
nost organizovat prověrky BOZP vychází ze
zákoníku práce a i z mezinárodních dokumen-
tů. Někdy bývají ze strany zaměstnavatele ne-
bo odborů podceňovány, ale svůj význam mají,
když se neprovádějí formálně. Podle ustanove-
ní § 108 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., záko-
ník práce, ve znění pozdějších předpisů, je
zaměstnavatel mj. povinen organizovat nejmé-
ně jednou v roce prověrky bezpečnosti a ochra-

Prověrky BOZP i v roce 2017
většinou splnily svůj účel

„Zvolení do funkce
místopředsedkyně OSŽ

je pro mě nesmírně
zavazující.“

autobusy,“ obává se. Jak dále dodává, zájem
o jízdu vlakem je zde poměrně vysoký, přede-
vším z řad turistů, mířících v létě i v zimě na
nedaleký Králický Sněžník (1424 m n. m.) a do
přilehlého okolí. V době uzavření pokladny pro-
dávají jízdenky strojvedoucí, stejně jako v při-
lehlých třech zastávkách na trati do Hanušovic.
Vlaky zde totiž jezdí bez obsluhy.

A jak popsanou situaci hodnotí České dráhy
a SŽDC? Podle sdělení Petra Šťáhlavského,
tiskového mluvčího ČD, zůstane výdejna jízde-
nek ve Starém Městě pod Sněžníkem zachová-
na i v GVD pro rok 2018, bude však upravena
pracovní doba pokladních. „Prodej jízdenek
bude omezen o víkendech a uprostřed pra-
covního týdne, což kopíruje poptávku po
prodeji jízdních dokladů,“ uvádí ve své odpo-
vědi Petr Šťáhlavský. Jak dále dodává, tržby
v této železniční stanici patří k nejnižším v Olo-
mouckém kraji. Bude-li zachována vlaková do-
prava na trati 294, závisí podle vyjádření mluv-
čího na objednavateli (Olomoucký kraj).
„Nejméně do roku 2019 by měl být provoz na
trati zachován, pro jízdní řád 2018 je pláno-
váno až 15 párů vlaků denně,“ dodává.

Podle vyjádření tiskové mluvčí SŽDC Kate-
řiny Šubové je aktuální stav objektu zcela vyho-
vující, neboť ubouraná část byla ve špatném
stavu, navíc nevyužívaná. „Rekonstrukce té-
to části by byla s ohledem na další využití
velmi nákladná,“ připomíná mluvčí. Jak dále
dodává, dosud chybějící označení stanice bylo
odstraněno během úprav budovy, v současné
době je objednáno nové, které bude instalová-
no počátkem příštího roku.

Miroslav Čáslavský

Železné koleje se do Starého Města pod
Sněžníkem dostaly v roce 1905, kdy zde byla
dokončena stavba tratě z 11 km vzdálených
Hanušovic (nyní trať SŽDC č. 294). V té době
zde bylo postaveno také malé nádraží, jakož
i nákladní skladiště. Budova, stejně jako skladiš-
tě, ovšem postupem času chátrala a tak bylo
někdy v roce 2005 (v době stého výročí tratě)
přistoupeno k její opravě. V té době byla však
Českými drahami (tehdejším majitelem) oprave-
na pouze jedna jeho polovina, sloužící dnes jako
čekárna a výdejna jízdenek, druhá část (původně
byt) dále chátrala, stejně jako vedlejší skladiště.

V roce 2015 se proto nový majitel budovy,
SŽDC, rozhodl zchátralou část nádraží zbou-
rat. Zbylá část budovy byla upravena, nádraží
tak zůstalo pro provoz zachováno. Co však
dosud chybí, je označení nádraží tabulí s jeho
názvem. Nedostatečný je rovněž upravený pří-
stup k vlakům, neboť nástupiště je vysypáno
šotolinou, která ztěžuje přístup k soupravě pře-
devším maminkám s kočárky.

„Zasloužilo by si vydláždit,“ říká jeden ze
zdejších strojvedoucích, kteří sem s motoráč-
kem řady 810 několikrát denně zajíždějí. Podle
dalších slov strojvedoucího je další osud zdejší-
ho nádraží značně nejistý, neboť tržby ve zdejší
výdejně jízdenek neustále klesají. Do tržeb se
totiž započítávají i jízdenky IDSOK (Integrova-
ný dopravní systém Olomouckého kraje), který
zde využívá značná část cestujících, protože
umožňuje i jízdu navazujícími autobusy. „Trž-
by v pokladně jsou nižší, neboť jízdenky lze
zakoupit i jinde než na nádraží,“ konstatuje
strojvedoucí. „Půjde-li to tak dále, může se
stát, že nám zdejší trať zruší a nahradí ji

Staré Město pod Sněžníkem

Pohled na současnou podobu nádraží se zbouranou částí budovy a zbouraným skladiš-
těm. Označení stanice dosud chybí.

Na archivním snímku z roku 2014 je zachycena budova nádraží s jeho opravenou polovi-
nou a zachovanou budovou skladiště.

spoj ICE nebo IC dojel pozdě do cíle, konstatoval
15. listopadu deník Handelsblatt. Odstraňování
spadlých stromů a jiných poškození kolejové
infrastruktury trvalo i několik dní. Ukazatel do-
chvilnosti tak klesl ze 78,9 v září na 74,3 procenta
v říjnu, vyplývá z nejnovější statistiky DB. Ještě
v prvním pololetí letošního roku byl ukazatel přes-
nosti všech dálkových vlaků 81,0 %, což byl cíl,
jehož si koncern přál dosáhnout v celém roce
2017. Jak připomněl list, za dochvilný čas se
považuje dojezd s menším zpožděním, než 5.59
min. Jan Hála

Zavedení ERTMS
se protahuje

Včasné zavedení systému, který se požadu-
je pro řízení železnice, systému ERTMS, se
protahuje, jak říkají experti Evropské unie ve
svém dopise. Na konci roku 2016 bylo v SRN
touto technikou vybaveno pouze 80 km želez-
ničních tratí, když v EU to bylo celkem asi 4000
km. Do konce roku 2030 by to přitom mělo být
66 700 km. To ztěžuje přepravu překračující
hranice, kde existuje více než 30 různých sys-
témů zabezpečení, které ztěžují mezinárodní
dopravu. Právě změna na jednotný systém má
podpořit železniční nákladní dopravu. Jako pří-
činu pomalého zavádění ERTMS uvádějí ex-
perti malou politickou vůli pro projekt, když
často nejsou známy náklady na jeho zavádění,
jakož i nezahrnutí plánovaných nákladů do roz-
počtů států. Železniční podniky pak nevidí dů-
vody pro investice do těchto dalších nákladů,
sdělují experti EU.

Z BizTravel, 4. 10. 2017, zpracoval –sh–

l l l l l ŽELEZNIČNÍ TRAŤ z Prahy–Smí-
chova do Hostivice prochází od letošního září
rekonstrukcí zaměřenou především na náhradu
stávajícího mechanického zařízení moderní elek-
tronickou zabezpečovací a sdělovací technikou.
To spolu s obnovou neprovozovaných železnič-
ních výhyben Praha–Žvahov, Praha–Jinonice
a Praha–Stodůlky přinese výrazné zvýšení ply-
nulosti provozu na takzvaném „Pražském Sem-
meringu“. Dálkové ovládání zabezpečovacího
zařízení z dispečerského stanoviště v žst. Hosti-
vice zajistí zvýšení kvality řízení provozu. Právě
po této trati totiž povede objízdná trasa vlaků při
celkové modernizaci důležité spojnice hlavního
města s Kladnem a při výstavbě železničního
spojení na pražské letiště. Pozitivem pro cestu-
jící v Praze–Zličíně je výstavba dvou zvýšených
nástupišť s nástupní hranou 550 milimetrů nad
kolejnicí a délkou 90 metrů. Stejné nástupiště
vznikne i na nové zastávce Praha–Jinonice umís-
těné u silničního mostu přes železniční trať v Rad-
lické ulici tak, aby se zlepšily přestupní vazby na
pražskou integrovanou dopravu. Dosavadní ji-
nonická stanice ponese název Praha–Waltrovka.

l l l l l V KUŘIMSKÉ železniční stanici pro-
bíhají dokončovací práce na její generální obno-
vě. Opravy kolejí, trolejového vedení, výhybek
a dalšího zařízení se v průběhu listopadu chýlily
ke konci. Nově byly mimo jiné postaveny také
protihlukové stěny, přičemž část z nich sahá
pouze do takové výše, která nezabraňuje pohled
z vlaku na okolí. Součástí stavby je i vybudování
bezbariérového přístupu na nádraží. Rok trvající
oprava kuřimského nádraží je součástí oprav
trati z Brna do Havlíčkova Brodu.

l l l l l OBAVY ze zrušení tratě z Hanušovic do
Starého Města pod Sněžníkem jsou zřejmě li-
ché. Svědčí o tom plán SŽDC na opravu této
tratě, jakož i samotného nádraží. V roce 2018
a 2019 je plánována oprava kolejí č. 3 a 5 a při-
lehlých výhybek, včetně přejezdu před vjezdem
do dopravny. Na všech zastávkách plánuje SŽDC
výstavbu nových nástupišť s výškou 550 mm
nad temenem kolejnice. V plánu je i oprava ná-
stupiště ve stanici, které je nyní sypané. Na trati
se budou svařovat koleje a bude se pokračovat
ve zpevňování skalních stěn, které v minulosti
několikrát ohrozily bezpečnost vlakové dopravy
sesunem kamenů.



NÁZORY
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PRÁVNÍ PORADNA

Psali jsme před 25 lety
státu Čechů a Slováků ke dni 31. 12. 1992.
Zhodnocení významu tohoto okamžiku po-
nechme historikům a věřme, že se naše tak
blízké národy nikdy nestanou skutečnými
cizinci,“ uvádí se v textu.

Titulek na první straně tohoto čísla oznamuje
„K dělení železnice připraveni“. Jde o zprávu
z tiskové konference Ústředního ředitelství s. o.
ČSD, na níž ústřední ředitel s. o. ČSD Ing.
Jaromír Kunst vysvětloval novinářům principy
dělení majetku ČSD. V rámci odpovědí na dota-
zy novinářů pak uvedl mimo jiné, že České dráhy
budou pro rok 1993 požadovat dotace ve výši 7,8
mld. Kčs, z toho 4,8 mld. na osobní dopravu a 3
mld. na investice. Připustil ovšem, že i tato dota-
ce postačí jen k tomu, aby bylo zastaveno zhor-
šování technické úrovně Českých drah.

Na první straně se rovněž dočteme, že na
OROS (Oblastní rada odvětvových sekcí OSŽ)
Olomouc byl 13. listopadu 1992 ustaven krizový
štáb. Jak Obzoru sdělil výkonný tajemník OROS
Olomouc Miroslav Kapoun, dělení železnice při-
nese nevyhnutelné změny ve vlakotvorbě, pře-
rozdělování výkonů a celkovou změnu struktury.
To vše podle OROS Olomouc nejvíce dopadne
na železničáře Olomoucké oblasti. Zřízením krizo-
vého štábu proto železničáři chtěli na tento
problém upozornit a účastnit se rozhodování
o nové struktuře a dopadech dělení ČSD na
zaměstnance.

Rubrika „Co se děje v ústředí“ informuje
mimo jiné o probíhajícím jednání na Slovensku
v souvislosti s předloženým návrhem zásad stát-
ního rozpočtu SR na rok 1993. Návrh totiž obsa-
hoval formulaci o tom, že poskytování dosavad-
ních jízdních výhod pro pracovníky a jejich rodinné
příslušníky z podniků, vykonávajících dopravní
činnost, jsou neopodstatněné. Slovenská komo-
ra OSŽ proto upozornila místopředsedu vlády
SR Romana Kováče na možnost vzniku sociál-
ních nepokojů na železnici při neúspěšných jed-
náních v této záležitosti.

Zdeňka Sládková

Železnice se
nemá nechat

tlačit do kouta
Na webu zdopravy.cz vyšel článek, že na

trati Mladá Boleslav – Mšeno – Mělník se musí
až do odvolání dávat rozkazy na sníženou
rychlost kolem PZZ, u nichž je vzrostlá kukuři-
ce. Domnívám se, že by tento stav měli řešit
drážní právníci. Není možné, aby byla železni-
ce neustále tlačena do kouta. Snad by to šlo
legislativně ošetřit, aby v ochranném pásmu
dráhy nebyly plochy osévány plodinami, jako je
kukuřice nebo slunečnice! To je to tak složité?
Asi je, železnice se místo odporu opět přihrbí
a odpovědnost se přenese na provozní pracov-
níky, protože kdyby nebyl rozkaz sepsán a do-
šlo k nehodě, bude to na roky u soudů, jak je
v Česku zvykem. Martin Kubík

Obzor č. 47 – 30. 11. 1992
Rozdělení republiky již bylo na podzim 1992

na dosah – jeho předznamenáním byly i změny
kompetencí v OSŽ platné od 1. 12. 1992, o nichž
rozhodlo Ústředí OSŽ dne 18. 11. 1992. Týkaly
se delegování kompetencí z Ústředí na Českou
a Slovenskou komoru, a to na přechodné obdo-
bí, do konání sjezdu OSŽ.

O blížícím se zániku ČSD a dělení jejich ma-
jetku jsme se v Obzoru č. 47 mohli dočíst i v roz-
hovoru s Antonínem Baudyšem, místopředse-
dou federální vlády ČSFR, na téma zákona
o zániku státní organizace Československé stát-
ní dráhy. Jak je zde uvedeno, majetek ČSD se
dělil podle toho, na území které republiky se
nacházel; majetek, na který nešlo použít územní
princip (například nákladní vozy), se dělil v po-
měru 2:1, lokomotivy se dělily podle příslušnosti
k domovským depům. Antonín Baudyš připustil,
že v prvním návrhu zákona byly určité nedostat-
ky v zajištění pracovněprávních vztahů železni-
čářů, ale při dalším jednání, jak uvedl v rozhovo-
ru, prakticky všechny požadavky odborářů
akceptoval, neboť je shledal jako oprávněné.

V článku na první straně se dále dočítáme, že
OSŽ prosadilo důležitou změnu v železniční le-
gislativě – místo navrhovaného znění zákona
o zrušení s. o. ČSD byla prosazena formulace
„zánik“. „Z tohoto znění zákona vyplývá, že
nástupnické organizace budou přebírat
všechny pracovněprávní záležitosti, tzn. na-
příklad nedojde k rozvázání pracovního po-
měru, jak by tomu bylo při zrušení ČSD, ale
dosavadní pracovní smlouvy budou platit
i nadále,“ uvádí se v článku.

Obzor č. 48 – 7. 12. 1992
V pravém horním rohu první strany Obzoru

číslo 48 najdeme vpravdě historický údaj: „25.
11. 1992, 13 hodin, 21 minut, 43 sekund: v této
chvíli rozhodli poslanci obou sněmoven Fe-
derálního shromáždění o zániku společného

V Domě kultury v Ústí nad Labem proběhlo
ve středu 15. listopadu setkání seniorů, členů ZO
OSŽ při Oblastním ředitelství SŽDC. Sál plný
bývalých zaměstnanců, z nichž velkou část tvo-
řily ženy, přivítal předseda základní organizace
Petr Pilník, který se stal předsedou letos v dub-
nu, a tak jej mnozí viděli poprvé. Představil se
přítomným a seznámil je s aktivitami, které orga-
nizace připravuje pro důchodce, a také s tím, co
se letos všechno uskutečnilo. Zájezdy a výlety si
dnes už senioři navrhují sami, díky tomu, že se
členkou závodního výboru stala nově Soňa Krej-

Člen OSŽ se může v rámci právního pora-
denství obrátit na následující orgány, funkcioná-
ře, zaměstnance OSŽ a smluvní advokáty OSŽ:
– ZV ZO OSŽ,
– Výbor OSŽ,
– Podnikový výbor OSŽ (NeRV OSŽ),
– Představenstvo OSŽ,
– Ústředí OSŽ,
– předsedu ZO OSŽ (popř. členy ZV ZO OSŽ),
– předsedu Výboru OSŽ,
– předsedu PV (NeRV) OSŽ (místopředsedu

OSŽ); tajemníky PV (NeRV) OSŽ,
– předsedu OSŽ,
– odborná oddělení OSŽ–ústředí (zejména ESO

OSŽ – ústředí, BOZP OSŽ – ústředí, KP OSŽ),
– smluvní advokáty OSŽ.

ESO OSŽ – ústředí zdůrazňuje, že členové
OSŽ by měli při svých žádostech o právní pora-
denství zachovávat posloupnost a pravidla
(např. prvotně ZV ZO OSŽ, po možném nevyře-
šení následně Výbor OSŽ nebo ESO OSŽ –
ústředí apod.) ve smyslu ŘPP OSŽ.

Mikuláš Hubicsák,
manager pro kolektivní vyjednávání

JUDr. Petr Večeř,
vedoucí ESO OSŽ – ústředí

1/„Právní pomoc (resp. poradenství) poskytuje
především závodní výbor základní organizace
OSŽ (dále jen „ZV ZO OSŽ“).

Každý člen OSŽ má právo, není-li záležitost
řešena nebo řešitelná na úrovni ZO OSŽ, obrátit se
na kterýkoli odborový orgán v rámci OSŽ, včetně
ekonomicko–sociálního oddělení OSŽ – ústředí ,
kde mu bude poskytnuta porada nebo řešena jeho
stížnost. V této souvislosti je člen OSŽ povinen
informovat o průběhu a stavu řešení své zále-
žitosti vždy další odborový orgán, na který se
obrátí...“

V poslední době dochází k situacím, kdy se
členové OSŽ v rámci právního poradenství při
řešení pracovněprávních otázek prvotně neobra-
cejí na odborový orgán (Závodní výbor ZO OSŽ)
nebo se na něj obrátí, ale poté požadují poraden-
ství i od funkcionářů OSŽ, ESO OSŽ – ústředí
nebo od smluvních advokátů (což je v souladu
s Řádem právní pomoci OSŽ, dále jen ŘPP
OSŽ). Dále ovšem postupují tak, že následně
oslovené subjekty neinformují (někdy i úmyslně
zamlčují) o průběhu a stavu řešení své záleži-
tosti s jinými subjekty nebo odborovými orgány
(rozpor s ŘPP OSŽ /kapitola I. článek 1. 1/).

Na základě neúplné informovanosti (nebo
zdůraznění některé oblasti) jednotlivých subjek-
tů, kteří poskytují bezplatné právní poradenství,
mohou členové OSŽ obdržet různé, i protichůd-
né porady a stanoviska, která ve svém koneč-
ném důsledku ne vždy musí vést k vyřešení věci
a k poskytnutí smysluplné právní porady a ochra-
ny členovi OSŽ.

ESO OSŽ – ústředí konstatuje, že:
l OSŽ poskytuje podporu a ochranu členům

OSŽ v pracovněprávních otázkách a věcech
sociálního zabezpečení, souvisejících s pra-
covněprávními vztahy, s cílem nalézt co nejvý-
hodnější a efektivní způsob řešení pro členy
OSŽ;

l pro poskytnutí smysluplného poradenství čle-
nům OSŽ je potřebné doložit komplexní mate-
riály a úplné, nezkreslené informace o skuteč-
nosti (věci), ve které žádá člen OSŽ
o poradenství;

l subjekty, které poskytují právní poradenství,
nejsou určeny k tomu, aby potvrzovaly názory
a představy členů OSŽ, které jsou v rozporu
s právním řádem České republiky.

Smysluplné poradenství má
zachovávat posloupnost a

pravidla Řádu právní pomoci OSŽ

Ohlas na článek
„Ach, ta koncepce

dopravy a územního
plánování“ (č. 22)

O potřebě převést nákladní přepravu co nej-
více na železnici a rovněž zvýšit roli železnice
i v dopravě osob se stále jen hovoří a skutek
utekl. Je potřeba větší zájem ze strany všech
zodpovědných orgánů, hlavně ministerstva do-
pravy i ministerstva životního prostředí. Vždyť na
silnice a na další úseky dálnic se věnují miliardy
korun. Tím se zhoršuje životní prostředí v naší
krásné republice. Je vidět, že u nás je větší zájem
budovat silnice, než podporovat naši železnici.

Snad tomu nebylo tak vždycky, to jen ta naše
moderní doba kapitalismu nás všechny žene
k tomu napodobovat jiné státy. Ale ne všude
v cizině podporují jen silniční dopravu. Vždyť
u nás stále ubývá zemědělské půdy právě ke
škodě životního prostředí se všemi důsledky.
Proti takovému působení u nás je plno protestů.
Ti, co rozhodují o všem, co zhoršuje životní
prostředí, jsou u mne úplně nemožní a zcela
slepí k tomu, co dělají ne pro zlepšení, ale ke
zhoršení. Těm by se mělo nadávat, ne ochrán-
cům životního prostředí. Ti, co podporují takové
záměry, by měli jít od válu a k čertu.

Jiří Krejčí

nejen pendolina či jen docela obyčejné osobá-
ky, ale ani zvláštní vlaky, jimiž se ministři občas
s oblibou vydávají na tzv. výjezdní zasedání.

Možná, že se tato katastrofická vize může
někomu, hlavně „tam nahoře“, jevit jako příliš
přehnaná, ale dle mého soudu je rozumnější
„malovat čerta na zeď“ ČD a ČD Cargo už teď
a ne, až bude pozdě. Opět dle mého laického
názoru je možno či spíše nevyhnutelné řešit
vyřčený problém dvěma způsoby – a to velmi
rychle. Za prvé zvýšit mzdy posunovačů o tolik
tisíc, aby se dosavadním zaměstnancům na
tomto úseku vyplatilo setrvat v namáhavé práci
a nepoohlížet se jinde po jiné, lehčí a hlavně
lépe honorované. V důsledku nizounké neza-
městnanosti a přetlaku nabídek na jiná a více
odměňovaná místa je prostě nutné reagovat
bez velkého mudrování a otálení. A současně
ale v případě nezbytnosti dovézt z ciziny, asi
nejlépe z Ukrajiny (ale i odjinud z blízké ciziny),
potřebných pár set zájemců o posunovačskou
práci. Aby se předešlo případnému odchodu
takto získaných nových posunovačů do jiných
míst mimo dráhu, bylo by nutno si je zavázat
povinností vykonávat tuto práci na předem sta-
novenou dobu, minimálně na pět let.

Ostatně takový závazek by měli uzavírat
i čeští uchazeči, například o studium lékařství,
s tím, že po absolvování fakulty budou v čes-
kém zdravotnictví pracovat alespoň, dejme to-
mu, na sedm let. A vbrzku by byl vyřešen nedo-
statek lékařů, kteří zatím krátce po získání
diplomu vesele odcházejí za lepším do ciziny.

Takže nastoluji tím kardinální otázku:
odhodlají se kompetentní orgány „posunout“
k nám z Ukrajiny pro naši kolejovou dopravu
tak potřebné posunovače a zároveň zvýšit mzdy
v tomto oboru, aby se zamezilo odlivu těchto
pracovníků? Jan Hála

Tradiční setkání seniorů v Ústí
nad Labem se opět líbilo

čová, která seniory zastupuje. Nechyběl výčet
rekreačních možností pro zaměstnance a sa-
mozřejmě i seniory. Miroslav Gloss, bývalý územ-
ní tajemník OSŽ, seznámil přítomné s průběhem
a výsledky VII. sjezdu OSŽ, ale i s tím, jak probí-
hají jednání o jízdních výhodách.

Po občerstvení už následovala živá hudba
a do tance se hned zkraje pustilo několik párů.
Bohužel se tentokrát setkání neúčastnil nikdo
z hospodářského vedení SŽDC, a tak se o tom,
jak si vede podnik, senioři nic nedozvěděli.

Miroslav Gloss

K seniorům promluvil předseda základní organizace Petr Pilník.

Plným právem si Petr Hájek postěžoval v Ob-
zoru č. 23 z 20. listopadu na podceňovanou
profesi posunovačů, jejichž povážlivě narůsta-
jící úbytek vysvětluje nejen náročností na práci
i v nepříznivém počasí a na směny, ale i nedo-
statečným platovým ohodnocením. Ač nejsem
z tohoto fochu, naprosto chápu jeho rozhořčení
a obavu z vážně hrozící blízké budoucnosti,
kdy by „šíbování“ vlaků v osobní a nákladní
dopravě mohlo v důsledku nedostatku posuno-
vačů skončit kolapsem, ale tím i na mnoha
místech ochromením doposud normálního cho-
du železniční přepravy. Pokud kompetentní mís-
ta nevezmou tento již dnes palčivý problém na
vědomí a nezačnou jej konkrétně a adekvátně
řešit, pak by jednoho dne nemusely vyjet na trať

Vídeň jsem se vyjadřoval v různých interneto-
vých diskusích několikrát. Nikdo to nerozporo-
val.

Propagátoři „pseudorychlodráhy“, která je
jako jedna z možností dopravní obsluhy beze-
sporu potřebná, však předpokládají, že „všich-
ni“ pojedou do centra (míněno na Masarykovo
nádraží – patrně koleje 8 – 10), ačkoli ne všichni
„letečtí“ cestující něco podobného potřebují.
Pro přesun z Masarykova nádraží na hlavní
nádraží se předpokládá například přestup na
metro „C“ ve stanici Vltavská–Bubny (dvojí pře-
stup se zavazadlem je nepochybně geniální
řešení), dále pěší přesun – nějaká moudrá
hlava uvažovala i o pohyblivém chodníku (patr-
ně inspirace z Bukurešti mezi nástupišti Nord
Gr. A a Nord Gr. B), kde „TO“ ovšem moc
nefunguje. A pak je tu pěší přesun – ó jak milé
tahat se s kufrem z konce kolejí 8 – 10 z Masa-
ryčky na sedmé nástupiště na „Wilsonu“. Přes
stávající halu na dobrých 20 minut (v nějaké
daleké budoucnosti bude možná vestibul vyús-
ťující do Opletalovy ulice, takže se pár minut
ušetří). Tramvaj jako dopravní prostředek vylu-
čuji. Ono to vyjde nastejno s pěším přesunem.

K „rychlému“ spojení z letiště do centra je
tedy třeba připočítat dobu na přesun z Masa-
ryčky na hlavák a výsledná doba je delší než
cestovní doba vlakem z letiště přes Zličín a Smí-
chov na hlavní nádraží… A ne všichni „letečtí“
cestující chtějí na „východ“, ale mohou cestovat
i na „západ“, směrem do Plzně. Čili výhodným
přestupním bodem je právě smíchovské nádra-
ží. Plánovači vlaků na letiště uvažují o vlacích
„centrum > letiště > centrum“ (míněno Masary-
kovo nádraží), já bych uvažoval ve smyslu
„centrum (Masarykovo nádraží) > letiště > smí-
chovské nádraží > centrum (HLN) > a někam…“
může to být směr na Lysou a Milovice, na
Smíchově se mohou elektrické jednotky rozdě-
lit a pokračovat do Strančic a Benešova.

Miroslav Zikmund

tiště v Ruzyni (přitom se jedná o běžnou želez-
niční trať, na níž se žádná rychlostní kouzla –
mimo jiné i pro krátkou vzdálenost mezi místy
zastavení – nedají dělat), přijímala se usnesení
zastupitelstev místních částí (ne)souhlasících
s různými uvažovanými variantami, vypraco-
vávaly se studie různé kvality.

Jednu z nich, podle mne velice kvalitní – sic
s drobnými nedostatky provozního charakteru
– z „dílny“ SUDOP Praha, a. s., jsem měl mož-
nost díky velkorysosti jednoho z vedoucích pra-
covníků GŘ v roce 1996 vidět. Počítala se za-
hloubenou stanicí v Dejvicích a tunely pod
Ořechovkou, čili přesně to, co požadovala „Pra-
ha 6“. Nicméně ani tohle kvalitní dílo s „dálko-
vou dopravou“ nepočítalo. To byla jedna z mých
„oponentních“ připomínek. Po dalších dvou de-
setiletích planého politického tlachání na nej-
různějších úrovních, ministerstvem dopravy po-
čínaje (za stejnou dobu byl postaven dvojkolejný
základnový tunel Gotthard o délce 57 km) se
před několika měsíci dospělo k tomu, co uvažo-
vala studie stará dvě desetiletí. Nyní přišla
SŽDC s myšlenkou dálkové dopravy. Ó, jak
objevné.

O nutnosti zapojit letiště Ruzyně do dálkové
dopravy směr Německo, resp. směr Bratislava/

Posuneme k nám posunovače
z Ukrajiny?

Nestačím se divit

Ad: Golčův Jeníkov
V Obzoru č. 22, v článku „Revitalizovaná

malá, s mnoha otazníky“, se autor ptal, co jsou
ta kovová „udělátka“ na nástupištích, např.
v Golčově Jeníkově. Jsou to opěrátka pro krát-
kodobé stání a čekání. Celkem běžně se to už
nějaké desetiletí objevuje, byť v trochu jiné podo-
bě, na Západě, viděl jsem to např. v Německu.

Martin Hájek

Některé deníky přinesly v pátek 22. září krát-
kou, nenápadnou zprávičku „SŽDC zvažuje
napojení letiště na rychlostní tratě“.

Nestačím se divit. Když jsem v první polovi-
ně 90. let minulého století působil na GŘ ČD
(tehdy ještě ne a. s.), na nějaké prezentaci
ohledně „perspektivy české železnice“ mne za-
ujala mapa středních Čech, na níž byla vyzna-
čena trasa železniční tratě „od letiště v Ruzyni“
směrem k Roudnici nad Labem. Vcelku logické
řešení obsluhy letiště dálkovou dopravou, po-
dobně jako v té době byla obsluhována celá
řada evropských letišť.

Nicméně od té doby byla popsána kila papíru
různými úvahami o „pseudorychlodráze“ na le-

stupce OSŽ DKV Plzeň Tomáš Olšiak z Rakov-
níka (předseda závodního výboru při depu v Ra-
kovníku), ten mluvil například o tzv. Retenčním
programu ČD, který nyní „hýbe světem“. „Prošlo
to usnesením představenstva (ČD), je platný
od 1. 12. 2017, a jde o poskytování stabilizač-
ního příspěvku (60 000 Kč) pro sedm vyjme-
novaných profesí; opět konstatujeme, že jde
o jednostranné rozhodnutí zaměstnavatele,“
uvedl a závěrem omluvil nepřítomnost Josefa
Háka z Klubu seniorů a zástupce seniorů Stře-
dočeského kraje, kterého skolilo nachlazení.
V diskusi se mluvilo o ostraze nádraží, kterou
zajišťuje SON Praha (Proč nemůže být celý den,
ale jen dopoledne?), o chybějících ohřevech v žst.
Unhošť a Brandýsek (Lehner: „Tato zima bude
ošetřena tím, že budou operativně, dle vývoje
povětrnostních podmínek, obsazeny noční
směny dozorců výhybek.“), či o „překážkách“
(v podobě kolejnic) v prostoru železniční stanice
Kladno–Dubí.

V závěru diskuse pak sklidila mohutný po-
tlesk předsedkyně Klubu důchodců paní Vlaďka
Věchetová, která jménem seniorů poděkovala
za to, že odbory „nezapomínají na ty, kteří na
dráze nechali kus života“.

Michael Mareš

Tak by to mělo vždycky být! Konstruktivní,
věcná, podnětná, přesně taková byla konferen-
ce ZO OSŽ Kladno, která se konala v úterý 21.
listopadu v restauraci U mazanýho kojota neda-
leko kladenského hlavního nádraží. Bez zbyteč-
ných slov, stručně a jasně o všem podstatném,
i tak by se ve stručnosti dal popsat program
konference zdejší ZO OSŽ, které se zúčastnilo
38 delegátů. Předseda zdejší (171členné) Zá-
kladní organizace OSŽ Kladno Karel Jungman,
který jednání konference řídil, zbytečně nevyprá-
věl, ani takzvaně nechodil kolem horké kaše, ke
všemu se vyjádřil a na rovinu řekl svůj názor,
třeba i to, jak na nedávném VII. sjezdu OSŽ
v Ostravě hlasoval, koho volil a proč, či s jakými
diskusními příspěvky na sjezdu vystoupil. Jeho
přímost, upřímnost i organizační schopnosti jsou
známé široko daleko, ostatně to potvrdil i jeden
z hostů konference, předseda Výboru OSŽ při
OŘ Praha a předseda ZO OSŽ Mladá Boleslav
Libor Šimůnek: „Jezdím sem rád, ZO OSŽ
Kladno je příkladem dobře fungující základ-
ní organizace, která může být pro ostatní
vzorem,“ řekl s tím, že „příkladné je i její smys-
luplné čerpání FKSP v rámci OŘ Praha“.

Asi ne náhodou byl letos na jaře Karel Jungman
už potřetí v řadě zvolen předsedou zdejší ZO
OSŽ. Ostatně práci ZO OSŽ i jeho předsedy ve
svém úvodním vystoupení ocenil i přednosta
Provozního obvodu Kladno Bc. Jaromír Lehner.
„Základní organizace OSŽ v Kladně je v rámci
Provozního obvodu Kladno jednoznačně jed-
nička, jak co do počtu členů, tak i co do
počtu akcí; jednání (s Karlem Jungmanem)
jsou korektní a vstřícná. Z hlediska organi-
zování kulturních a společenských akcí a po-
znávacích zájezdů patří ZO OSŽ Kladno asi
k nejlepším v OŘ Praha, v položce Kultura
nemá Kladno v celém OŘ Praha konkuren-
ci,“ shrnul.

Přednosta Lehner se také zmínil o provoz-
ních záležitostech (o rušení hlásky Pavlov, o mo-
dernizaci žst. Unhošť, včetně nového traťového
zabezpečovacího zařízení v přilehlých úsecích)
a jejich dopadech do zaměstnanosti. „Všichni
tuší, co je čeká a co nemine; všem zaměst-

nancům v produktivním věku i některým
v důchodovém věku bude umožněna rekvali-
fikace (na výhybkáře). A co se týká ostatních
zaměstnanců, ti budou přeřazeni do jiných
stanic,“ uvedl s tím, že „v příštím roce žádná
racionalizace není v plánu, ale výhledově bu-
de řešena železniční stanice Kamenné Žehro-
vice,“ řekl a dodal: „Víte, že máte ke mně
dveře otevřené. Přeji vám krásné prožití Vá-
noc a pevné zdraví“.

O dění v SŽDC (změny GVD, čerpání FKSP),
v OSŽ i v samotné ZO, a především pak o jed-
nání VII. sjezdu OSŽ, zejména o jízdních výho-
dách, referoval v další části Karel Jungman. „Bý-
valý předseda OSŽ Jaroslav Pejša navrhoval
vyhlásit stávkovou pohotovost za zachování
jízdních výhod, ale stávková pohotovost na-
konec vyhlášena nebyla, protože nový před-
seda OSŽ tento názor nesdílel, respektive
nechtěl mít svázané ruce. Ale já bych býval
podpořil radikálnější návrh pana Pejši,“ při-
znal se Karel Jungman.

O jednáních Výboru OSŽ při OŘ Praha (re-
spektive o sociální výpomoci = přímá a rychlá
pomoc), o jízdních výhodách („Asi jako za-
městnanci jsme nakloněni tomu, že si doká-
žeme mírně připlatit za sebe a své rodinné

Konstruktivní, věcná, podnětná, přesně
taková byla konference ZO OSŽ Kladno

příslušníky, ale zru-
šení režijek je pro
nás nepřijatelné.“),
i o nedávném sjez-
du OSŽ informoval
Libor Šimůnek. „Ce-
ním si toho, že se
váš předseda (Ka-
rel Jungman) nebojí
vyjádřit svůj názor,
díky tomu prospe-
ruje i kladenský ob-
vod. Jste jednou
z nejlepších organi-
zací, které znám.“

Krátce promluvili
i přednostka kladen-
ského ZAP (Magda-
léna Filsaková) a zá-

V restauraci U mazanýho kojota v Kladně se v úterý 21. 11. konala
konference ZO OSŽ Kladno.
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Člověk se má zdokonalovat, i když je
mu osmdesát. Nevážím si lidí, kteří říkají:
„Jsem už takový.“ Ach, starý blázne, buď
tedy jiný!                                     Voltaire

Vychází
Vědeckotechnický

sborník ČD
Koncem listopadu vyšlo nové číslo Vědec-

kotechnického sborníku ČD. Je zveřejněno na
webových stránkách www.ceskedrahy.cz v sek-
ci Tiskové centrum – Magazíny a periodika
a přináší 17 příspěvků z oblasti železniční do-
pravy.

Sborník vychází dvakrát ročně a pravidelně
v něm publikují vědci a odborníci z řad zaměst-
nanců Českých drah, SŽDC, ale i vysokých
škol, veřejných a soukromých výzkumných ústa-
vů. V aktuálním čísle najdete následující pří-
spěvky: Akustická analýza kolejových absorbérů
na pevné jízdní dráze, Architektura komplexní-
ho palubního systému ve vlacích vybavených
vlakovou komunikační sítí Ethernet, Doprav-
ně–psychologické posouzení psychické zátě-
že výpravčích a traťových dispečerů, Elektrická
vozba na železnici a obnovitelné zdroje ener-
gie, Kolejový absorbér hluku s funkcí retence
vody – Ostravská premiéra světové novinky,
Konkurenční pozice železniční osobní dopravy
na přepravním trhu, Možnosti zavedení auto-
matického provozu pražského metra, Němec-
ký pohled na regionální a městské kolejové
systémy jako inspirace pro českou regionální
a příměstskou dopravu, Proces nezávislého po-
suzování technických změn na železničních
subsystémech ve vztahu k procesu řízení rizik,
Projekt Inteligentní vůz v prostředí společnosti
ČD Cargo, a. s., Uplatnění metodik RailTopo-
Model a BIM při prostorovém popisu železniční
sítě, Výstavba a rekonstrukce výpravních bu-
dov s ohledem na interoperabilitu a bezpeč-
nost, Zadávání veřejných zakázek, Zhodnoce-
ní variant úprav traťového úseku Veselí nad
Lužnicí – Jindřichův Hradec,  Zkušenosti z pří-
pravy projektu vysokorychlostní trati „High
Speed Two“ pro Českou republiku, a Zvyšová-
ní životnosti součástí výhybek a výhybkových
konstrukcí v trendu Průmyslu 4.0.

-red-

Budova žst. Ostrava–Vítkovice byla otevřena
před padesáti lety (26. 5. 1967), projektoval ji
architekt Josef Danda (1906–1999) v tehdy su-
permoderním „bruselském stylu,“ nazvaném po
architektonickém stylu světové výstavy Expo 58.

V současné době se budova nachází
v zuboženém stavu, ale má otevřeny osobní
pokladny a ve vestibulu se nacházejí poslední

o čtyři páry vlaků mezi Prahou hlavním nádražím
a Prahou–Zličínem, které byly po dobu výluky
nahrazeny třemi páry vlaků v náhradní trase
z Prahy hl. n. přes Prahu–Smíchov a Rudnou
u Prahy do Hostivice a zpět. Nadšenci železnič-
ní dopravy si nenechali ujít jízdy tzv. „Pražského
motoráčku“ po trati 173, neboť na tyto výkony
jsou dopravcem nasazovány archaické vozy řa-
dy M 262.1 a také vozy řady M 262.0, které byly
pro tuto trať v minulosti typické.

V sobotu 18. 11. se úkolu vozby Pražského
motoráčku zhostil motorový vůz M 262.1183.

Vít Mareš

Listopadové odklony
na trati 173

Letos v listopadu probíhala výluka na trati 122
mezi železniční stanicí Praha–Smíchov severní
nástupiště a Praha–Zličín. Jedná se o úsek tratě
se značným převýšením, spoustou oblouků
a mostů, který je veřejnosti znám pod přezdívkou
„Pražský Semmering“. V rámci výluky traťové
koleje probíhala obnova dříve zrušených výhy-
ben Praha–Žvahov, Praha–Jinonice, Praha–Sto-
důlky a oprava kolejiště ve stanici Praha–Zličín,
spojená s výstavbou peronů.

Na této trati je o víkendech a státních svátcích
provozován dotovaný nostalgický produkt sou-
kromou společností KŽC Doprava. Jedná se

nástupiště, ale ten je nyní vzdálen od nového
nádraží asi 200 metrů. Buďme rádi i za něj,
v České Lípě totiž v poslední době zmizely ně-
které restaurace nebo mají omezenou otevírací
dobu, naopak vznikají nové kavárny. Vyhledá-
vač na stránkách Českých drah u informací
služeb ve stanici Česká Lípa vás odesílá do
nejbližší nádražní restaurace do Jedlové (25
km) a do nejbližších obchodů do Liberce (59
km). Tomu se říká, „je to platné jak mrtvému
zimník“.

Jinak architektura nové budovy nádraží Čes-
ká Lípa hl. n. je pěkná a vystihuje 21. století, ale
pro město s 37 tisíci obyvatel je v ní trochu
těsno!

Martin Kubík

Po dlouhé nemoci, ve věku 72 let, zemřel
26. 11. 2017 Miroslav Kapoun. V letech 1994
až 1995 byl necelý rok pověřeným předse-
dou Odborového sdružení železničářů. V ro-
ce 1996 byl Miroslav Kapoun zvolen do po-
slanecké sněmovny za ČSSD, svůj mandát
pak obhájil v letech 1998 a 2002. Miroslav
Kapoun zasedal v hospodářském výboru sně-
movny pro veřejnou správu, regionální roz-
voj a životní prostředí, v letech 1998–2006
jako jeho místopředseda a na jaře 2006 krát-
ce jako jeho předseda. V krajských volbách
roku 2012 byl zvolen za ČSSD do zastupitel-
stva Olomouckého kraje, vloni už svůj man-
dát krajského zastupitele neobhajoval.

Čest jeho památce!
                                                  Redakce

finančně i prostějovská radnice. Bohužel se však
lokomotiva stávala cílem vandalů, naposledy
vloni v červenci, kdy do ní někdo hodil zapálený
hadr. Požár se sice podařilo uhasit, České dráhy
se ale poté rozhodly tento technický skvost za-
chránit a zachovat k dalšímu vystavování. Nově
tak najde své místo v muzeu Českých drah
v Lužné u Rakovníka, kde bude opravena a vy-
stavena, aby mohla další roky sloužit pro potě-
chu příznivců železnice a její historie.

-čas-

V podvečer 14. listopadu byla za pomoci jeřá-
bů snesena ze svého podstavce před prostě-
jovským hlavním nádražím historická parní loko-
motiva řady 310.127. Tato malá, původně
lokálková lokomotiva, vyrobená v roce 1889,
stála před prostějovským nádražím od roku 1980.
Po své poslední jízdě v roce 1968, kdy již sloužila
v cukrovaru v nedaleké Bedihošti, byla sice ur-
čena k sešrotování, nadšenci z řad železničářů ji
však zachránili a renovovali jako jediný exem-
plář této řady. V roce 2008 přispěla na její opravu

Prostějovská parní mašinka našla
nový domov v Lužné u Rakovníka

Žst. Česká Lípa byla v rámci revitalizace
uzlu a okolí rekonstruována firmou Skanska
v celkové hodnotě přes jednu miliardu korun.
Občan nejen České Lípy by se domníval, že za
tuto nemalou cenu bude postavena v České
Lípě reprezentativní nová budova nádraží, mís-
to toho zde stojí přízemní budova zastávkového
typu, v níž není kromě pokladen, výtahů a WC
žádná nadstandardní služba pro cestující –
chybí restaurace či bufet rychlého občerstvení,
chybějí obchody, chybí pošta – toto vše bylo
u opuštěné původní výpravní budovy, která se
změnila pouze v technologické centrum řízení
provozu.

U původní výpravní budovy sice zůstal v pro-
vozu bufet s pivnicí u bývalého Lovosického

Trochu malé nádraží
pro město Česká Lípa

Zemřel Miroslav Kapoun,
místopředseda správní rady

a spoluzakladatel Nadace Okřídlené kolo

Motorový vůz KŽC M 262 1183 v zastávce Praha–Holyně.

Budova Česká Lípa hlavní nádraží –10. listopadu, 12.33 h – s vlakem 6108, Regionova 814/
914.066–7 ve směru Úštěk – Postoloprty (ten by původně odjížděl z  „Lovosického–liberecké-
ho nástupiště, původně zastávky A.T.E.“)

Dvě dobré zprávy z Ostravska

Ostravská tramvajová linka č. 11 před žst. Ostrava–Vítkovice,
17. listopadu kolem 8.30 h.

Zbrusu nová zastávka Havířov–střed, 17. 11., má za cíl zatraktivnit
železniční dopravu v průmyslovém regionu Ostravska.

Mšeno – Vrátno
4. 12. 1897 – 120 let

Lipov – Vrbovce
8. 12. 1927 – 90 let

Lovosice – Řetenice
16. 12. 1897 – 120 let

Beroun–Závodí – Rudná u Prahy
18. 12. 1897 – 120 let

Háj u Duchcova – Louka u Litvínova –
Litvínov (– Jirkov)

19. 12. 1872 – 145 let

Břeclav – Hrušovany nad Jevišovkou
30. 12. 1872 – 145 let

rekonstruována. U nádraží Ostrava-Vítkovice
se nachází zastávka ostravských tramvají lin-
ky č. 6 a 11.

Další dobrou zprávou z Ostravska je, že
byla v této aglomeraci otevřena 16. října 2017
nová zastávka Havířov–střed na trati 321 (Opa-
va východ – Ostrava-Svinov – Český Těšín).

Martin Kubík

na národním i mezinárodním esperantském fó-
ru. Součástí akce byla i návštěva Muzea dopra-
vy v Rajeckých Teplicích.

Tvůrčí charakter konference v Rajeckých Tep-
licích byl dobrým startem do příštího roku, ve
kterém polská Wroclaw přivítá účastníky jubilej-
ního 70. kongresu IFEF.

Ivo Laníček, člen ČŽES

Ve dnech15. až 17. září se početná skupina
esperantistů z Česka sešla v hotelu Skalka v Ra-
jeckých Teplicích na konferenci České sekce
Mezinárodní federace železničářů esperantistů
(IFEF) Českého železničářského esperantské-
ho svazu (ČŽES). Konference, jíž se zúčastnili
i zástupci ze Slovenska a Francie, se zabývala
hodnocením aktivit železničářů – esperantistů

Esperantisté na Skalce

ještě fungující obchody. Nad jedním nápisem
„Trafika“ je připsáno bývalá a prodává se zde
již zcela jiný sortiment; vstupy na první nástu-
piště jsou trvale uzavřeny, vstupní dveře z če-
la budovy pro zchátralost nepoužitelné a vstup
do budovy hledají lidé v nenápadných dveřích
z boku budovy. To vše se má změnit po roce
2021, kdy má být tato památná budova zcela

Termín zájezdu: 28.dubna – 8. května
2018, cena 71 200,– Kč zahrnuje letenky
včetně poplatků, vlakové jízdenky, autobu-
sové transfery, ubytování v 3* se snídaní,
česky hovořícího průvodce, cestovní pojiš-
tění včetně pojištění storna zájezdu, vstup-
né a atrakce uvedené v programu.

Zájezdu se mohou zúčastnit nejen členo-
vé OSŽ, ale rovněž jejich rodinní příslušníci,
přátelé a kolegové.

Uzávěrka přihlášek: pátek 22. prosince
2017 nebo po naplnění kapacity zájezdu.

Bližší informace k zájezdu: Helena Ro-
manova, 972 241 907 nebo 777 071917.

ZO OSŽ – ústředí ve spolupráci s cestov-
ní kanceláři America Tours připravily pro
všechny železničáře – cestovatele jarní po-
znávací zájezd po Spojených státech ame-
rických. New York City –  Denver – Royal
Gorge – Santa Fe – Williams – Grand
Canyon národní park –  Los Angeles – San
Francisco.

Letadlem, autobusem, ale především vla-
kem procestujeme USA od východního po-
břeží až k západnímu. Uvidíme ty nejkrás-
nější přírodní scenérie, jako jsou Královská
rokle (Royal Gorge), podhůří Skalistých hor,
Grand Canyon či pobřeží Tichého oceánu.

Od Manhattanu
až po Golden Gate Bridge

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
sedmdesátičlenné party a vytvořme společně
další díl antologie známých i neznámých auto-
rů, které spojuje souprava dobře rozjetého
mezinárodního vlaku!

Seberte tedy odvahu a jděte do toho! Stojí
to za to!

Další informace získáte na webu http://fi-
saic–l.blog.cz/, e–mailové adrese: franti-
sek.tylsar@seznam.cz nebo na tel. čísle +420
776 582 331.

František Tylšar,
 vedoucí skupiny a tvůrce knihy

Motto: „Železnice je nekonečný příběh.“
Literární skupina ČZS FISAIC vyhlašuje již

pátý ročník železniční knižní antologie Literáti
na trati, která je příležitostí pro všechny autory,
kterým je námětem, múzou či inspirací pro-
středí kolejí, vlaků a cestování. A protože au-
torů přibývá, budou letos knihy dvě: „Próza
mezi staničníky“ a „Poezie mezi staničníky“.

Podobně jako vloni bude vaším úkolem
dodání daného počtu stran textu, který se
dotýká železnice, a odkoupení alespoň dvou
výtisků 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

California - Zephyr.

Literáti na trati  V aneb
Próza (Poezie) mezi staničníky


