
NA AKTUÁLNÍ TÉMA

Čtrnáctideník
Odborového sdružení

železničářů
16. 7. 2018         Cena 5 Kč

Ročník 29
14

Z aktuálních událostí

Hovoříme s Mgr. MARTINEM MALÝM,
předsedou Odborového sdružení železničářů

 „Ve vedení OSŽ se od sjezdu
podařilo zlepšit

týmový charakter práce.“

Unikátní jízdou „Prezidentského vlaku“ připomíná Národní
technické muzeum ve spolupráci s Českými drahami

100. výročí založení Československé republiky

VII. sjezdu OSŽ a také v reakci na změny v obec-
ně závazné legislativě (např. GDPR).

Pokud bych měl hovořit o tom, kde je určitě
před námi ještě mnoho úkolů, tak jsou to napří-
klad záležitosti zlepšení propagace členství
v OSŽ, větší využívání možností elektronické
komunikace a administrativy a další rozšiřová-
ní členských výhod. Posun v těchto oblastech
je však poměrně náročný na komunikaci, nebo
jinak řečeno, je zde třeba absolvovat řadu jed-
nání jak uvnitř OSŽ tak s externími subjekty,
což bude ještě vyžadovat určitý časový prostor.

A pokud bych měl hovořit o rozdílech mezi
představami a realitou, tak ten rozdíl je asi
právě v té časové náročnosti, kterou vyžaduje
úspěšné prosazení nebo zavedení nových věcí
či postupů v podmínkách velké odborové orga-
nizace, která působí u celé řady zaměstnava-
telských subjektů s rozdílnými vnitřními pod-
mínkami.

Mám pocit, že nejvíce výhrad zaznívá od
vaší domovské základny, od členů SŽDC, na
adresu mzdového nárůstu u zaměstnanců
SŽDC. Jak se stavíte k Domažlickým či Vše-
tatským výzvám, které mimo jiné kritizují
nasmlouvaný mzdový nárůst na letošní rok?

Diskuse k Domažlické výzvě či k dopisům
ZV OSŽ Všetaty byla vedena na mnoha jedná-
ních, včetně jednání podnikových výborů OSŽ,

Máte za sebou půl roku ve funkci předse-
dy OSŽ; co se podařilo, co se nepodařilo, jak
moc se lišily vaše představy od reality?

Domnívám se, že na seriózní bilancování je
půl rok ještě krátká doba, nicméně v některých
směrech už je snad určitý posun znatelný. Na
sjezdu jsem například hovořil o potřebě posíle-
ní týmového charakteru práce a vůbec posílení
spolupráce ve vedení OSŽ. Nechtěl bych zde
mluvit za své kolegy, za sebe se však domní-
vám, že v tomto ohledu už jsme se za těch
několik měsíců na úrovni Představenstva, Ústře-
dí a odborného aparátu OS Ž–Ú již citelně
posunuli vpřed.

Podařilo se také dosáhnout dohody, která
byla vyjádřena podpisem memoranda o dalším
pokračování jízdních výhod železničářů. Zave-
dení tzv. časových příplatků na komerční vlaky,
které nově zaměstnavatelé železničářům, je-
jich rodinným příslušníkům a železničním dů-
chodcům poskytují ve formě zdanitelného be-
nefitu k dosavadním režijkám, je kompromisním
řešením, které umožňuje pokračovat v posky-
tování jízdních výhod i v podmínkách postupné
liberalizace osobní železniční dopravy, aniž by
to národního dopravce České dráhy nepřiměře-
ně znevýhodňovalo v konkurenci s ostatními
dopravci. Úspěšně se také posouváme v zále-
žitostech postupné harmonizace vnitřních do-
kumentů OSŽ ve změněných podmínkách po

Ústředí OSŽ či republikových rad řízení provo-
zu a infrastruktury a určitě byla svým způso-
bem prospěšná, minimálně pro lepší vyjasnění
vnímání reálných možností a výsledků kolek-
tivního vyjednávání. Z pozice vedoucího týmu
kolektivních vyjednavačů OSŽ pro jednání
o PKS SŽDC 2018 bych si zde dovolil uvést
několik čísel. U SŽDC aktuálně působí zaměst-
nanci ve více než 130 profesích a průměrná
měsíční hrubá mzda se při srovnání období 1.
čtvrtletí 2018 s 1. čtvrtletím 2017 meziročně
zvýšila o 8,5 % ze 30.137 Kč na 32.688 Kč a to
při poklesu celkového rozsahu přesčasové prá-
ce.

Domus Vitae, což latinsky znamená Dům
života, je název pro neziskovou organizaci,
která se snaží oživit bývalý drážní domek na
okraji pražské Stromovky. Od pondělí 25. červ-
na 2018 zde najdete kavárnu s rodinnou atmos-
férou a komunitní centrum se spoustou zajíma-
vých akcí nejen pro pobavení, ale i poučení.
Romantické zákoutí Stromovky, stranou ruš-
ných dopravních tepen, si přímo říká o poklidné
posezení u dobré kávy. „Rozhodli jsme se

vybudovat v památkově chráněném hrázdě-
ném domku kavárničku s domácí atmosfé-
rou. Věříme, že se stane oázou pohody a že
v ní strávíte příjemné chvíle nad šálkem ob-
líbeného nápoje. Právě vymýšlíme, jak by-
chom nejlépe uspokojili vaše chutě. Slibuje-
me, že naše nabídka bude plná dobrot,“
uvedla na webu Domus Vitae ředitelka Ing.
Tereza Kulhánková.

 –mmč–

Bývalý drážní domek v pražské
Stromovce ožívá

říjnu 1968 cestoval tímto vozem z Bratislavy do
Prahy na oslavy 50. výročí založení republiky
a ustavení federace prezident Ludvík Svoboda).
Připojen bude také vůz Ca 4–5086 z roku 1931
s celokovovou skříní, dokládající snahy o zrychlo-
vání železniční dopravy na meziválečných ČSD.
„Jde o výrobek Ringhofferovy továrny, který
byl v roce 1969 stažen z normálního provozu
a předělán na vůz stavebního vlaku. Tento
vůz jsme získali před několika málo lety do
sbírek a v letošním roce se nám ho podařilo
poměrně velkým nákladem zrekonstruovat
do původního stavu,“ uvedl generální ředitel
NTM Karel Ksandr s tím, že k velkému překva-
pení odborníků i jeho samotného se podařilo
dohledat fotografickou dokumentaci z jízdy pre-
zidenta Edvarda Beneše tímto vozem 16. 5.
1945 z Blanska do Prahy. „Je všeobecně zná-
mo, že Edvard Beneš cestoval z Košic nej-
prve do Brna, kde pobyl několik dní, protože
se čekalo, až situace v Praze bude dostateč-
ně bezpečná, a protože trať mezi Brnem
a Blanskem nebyla průjezdná, vlak na něj
čekal až v Blansku,“ dodal. Právě v tomto voze
(jehož interiér bude společně se salónním vo-
zem z roku 1968 zpřístupněn veřejnosti) je umís-
těna výstava prezentující cestování českoslo-
venských prezidentů po železnici. „Snažili jsme

Ve čtvrtek 28. června 2018 vyrazil na svou
neopakovatelnou jízdu po České a Slovenské
republice speciální „Prezidentský vlak“, který
Národní technické muzeum připravilo ve spolu-
práci s Českými drahami, národním dopravcem,
a se Železnicemi Slovenské republiky. Historic-
ký vlak je složen ze salonních a historických
železničních vozů, které v různých etapách slou-
žily československým prezidentům. Zprovozně-
ním historického „Prezidentského vlaku“ se tak
Národní technické muzeum (NTM) a České drá-
hy připojují k oslavám 100. výročí založení Čes-
koslovenské republiky.

Ve sbírce NTM i ve vozovém parku Českých
drah je dochováno celkem pět železničních sa-
lónních vozů, které v různých etapách sloužily
československým prezidentům pro jejich jízdy
po republice i do zahraničí. Z této pětice salón-
ních vozů jsou tři provozuschopné. Souprava
„Prezidentského vlaku“, vedená parní lokomoti-
vou 464.202 „Rosnička“, je složena ze salónního
vozu T. G. Masaryka (Aza 1–0080, v květnu
1945 se tímto vozem vracel do Prahy prezident
Beneš s chotí) z roku 1930, salónního vozu Fran-
tiška Ferdinanda d’Este z roku 1909 (Aza 1–
0086), používaného i československými prezi-
denty,  i ze salonního vozu Salon 001, vyrobeného
pro československé prezidenty v roce 1968 (v

se výstavou zachytit to, co ty vagony zažily
během své historie,“ řekl dále Karel Ksandr.
Návštěvníci se tak například dozví, že nejstarší
salónní vůz z roku 1909 byl používaný i v éře
Emila Háchy. „Dokonce máme zdokumento-
vanou jeho cestu na Slovensko v lednu 1939.
Je zajímavé, že stejným vlakem s ním cesto-
val i pozdější první slovenský prezident Ti-
so,“ doplnil Karel Ksandr.

„Prezidentský vlak“ bude prezentován veřej-
nosti v České republice i na Slovensku od konce
června do počátku září 2018. Souprava  zavítá
mimo jiné do Zlína (16. až 17. 7., Zlín střed),
Olomouce (19. až 20. 7., hlavní nádraží), Pardu-
bic (22. až 23. 7. hlavní nádraží), Plzně (7. až 8.
8., Plzeň–Jižní Předměstí), Plas (10. až 12. 8.,
vlakové nádraží), Lužné u Rakovníka (14. až 19.
8., ČD Muzeum) a Chomutova (21. až 26. 8.,
Železniční depozitář NTM). Svoje putování po
síti bývalých ČSD zakončí v areálu historického
depa a dílen na Masarykově nádraží v Praze
v prostorách plánovaného Muzea železnice
a elektrotechniky Národního technického mu-
zea (28. 8. až 2. 9. 2018). Veřejnosti budou
určeny prohlídky během pobytu vlaku na nádra-
žích. Přesuny vlaku mezi jednotlivými zastávka-
mi budou neveřejné, na jízdy proto nebude mož-
né zakoupit jízdenky. Michael Mareš

n n n n n Republiková rada seniorů (RRS) OSŽ
bude mít k dispozici také prostory v sídle OSŽ
- to byla jedna z pozitivních informací, které
zazněly na jednání RRS OSŽ ve dnech 25. - 26.
června v Železné Rudě, v hotelu Ostrý, který
provozuje OSŽ. K úvodní informaci je třeba do-
dat, že se uvolní jen část jedné z kanceláří, kde
budou uloženy dokumenty RRS, které je nutné
archivovat, takže tam nebude sedět žádný z je-
jích funkcionářů.

Při kontrole plnění úkolů zaznělo mimo jiné,
že kromě Karlovarského kraje jsou zřízeny a ob-
sazeny všechny Regionální Rady seniorů ČR,
ve kterých má RRS své zástupce. Vzhledem
k blížícímu se termínu II. Sportovních her seniorů
OSŽ v Rajeckých Teplicích se diskutovalo o tom,
kdo by měl být pozván jako host. Předseda RRS
Kurt Mužík dále informoval o posledním jednání
Ústředí OSŽ, o jednání tripartity, či o projednání
Směrnice pro hospodaření OSŽ na jednání Ú–
OSŽ, kde podle jeho slov není žádný bod, který
by se týkal financování činnosti seniorů.

Místopředseda RSS OSŽ Alois Malý informo-
val o dění v Radě seniorů ČR, v níž je rovněž
místopředsedou. Uvedl, že tady vznikla pro
seniory trochu málo přehledná situace tím, že
jako instituce končí Svaz důchodců ČR. Stávající
Rada seniorů ČR proto vydala materiál „Metodi-
ka procesního postupu pro vznik členství v RS
ČR.“ Tímto „návodem“ je dána možnost vstupu
i dalším uskupením, jako jsou Kluby seniorů
v krajích, stát se členy RS ČR v právní formě
pobočného spolku. Větší komplikací podle Malé-
ho je ale to, že RS ČR nemá zatím k dispozici
finanční prostředky a nemůže tak sestavit rozpo-
čet. Členové rady se pak ve večerních hodinách
věnovali organizačním záležitostem.

n n n n n Představenstvo OSŽ zasedalo v Praze,
v sídle OSŽ, dne 10. července.  V  úvodu předse-
da OSŽ Mgr. Martin Malý informoval o výsled-
cích jednání tripartity, jehož se spolu s místo-
předsedou OSŽ a tajemníkem ASO Martinem
Vavrečkou dne 9. 7. zúčastnil. Uvedl, že k před-
loženému programovému prohlášení vlády před-
nesl na tripartitě tři hlavní připomínky OSŽ: je
nutno zvýšit kapacitu stávajících železničních
tratí zvláště tam, kde jsou úzká hrdla, dále upo-
zornil na to, že by vláda měla při tvorbě rozpočtu
SFDI počítat s navýšením mezd u SŽDC (mno-
hé profese mají totiž možnost lépe placeného
uplatnění mimo resort, proto má SŽDC problém
s jejich získáváním či udržením) a třetí připomín-
ka se týkala problematiky zajištění rovných pod-
mínek a zabránění sociálnímu dumpingu v soutě-
žích o závazky veřejné služby na železnici. „Byli
jsme premiérem vyzváni k další diskusi o té-
to problematice,“ řekl předseda OSŽ. Tato
i ostatní připomínky OSŽ byly tedy vzaty v úva-
hu. Místopředseda OSŽ Martin Vavrečka připo-
mněl, že v září se má uskutečnit jednání tripartity,
kde jedním z bodů bude právě problematika
železnice (původně bylo plánováno na říjen) a je
k němu třeba předem připravit podklady. Bylo
rozhodnuto, že se k této záležitosti uskuteční
porada předsedy OSŽ a to v návaznosti na příští
jednání Představenstva OSŽ.

Radek Nekola, místopředseda OSŽ a před-
seda PV OSŽ ČD Cargo, informoval o výjezd-
ním zasedání PV OSŽ ČD Cargo, které bylo
společné se slovenským odborovým protějškem
(PV OZŽ ZSSK Cargo). Zasedání proběhlo za

Prezidentský vlak v rámci malé okružní jízdy Prahou zastavil i na hlavním nádraží. Odtud vlak vyrazil do Brna, kde měla veřejnost možnost
si ho poprvé prohlédnout. Na snímku Michaela Mareše je Miroslav Lacko, člen vlakového doprovodu.

Bývalý drážní domek krášlí romantické zákoutí Stromovky.

účasti vrcholových manažerů českého i sloven-
ského Carga. Debatovalo se mimo jiné o vedení
sociálního dialogu či o preferenci jednotlivých
povolání v rámci kolektivního vyjednávání. Na
program se dostalo i jedno ožehavé téma –
mimořádné události na železnici způsobené se-
bevrahy. „Nástrojem k ukončení života by ne-
měla být železnice,“ poznamenal Radek Neko-
la a dodal, že by na toto téma bylo vhodné zahájit
celospolečenskou informativní kampaň. K dal-
ším událostem na ČD Cargo Radek Nekola
uvedl, že probíhají finální debaty k volbám do
Dozorčí rady ČD Cargo, a. s. (zaměstnanci zde
budou mít tři zástupce); zmínil se i o hospodaře-
ní firmy s tím, že se podnikatelský plán plní.
„Společnosti se daří,“ dodal Nekola.

O situaci na Českých drahách hovořila při
nepřítomnosti předsedy PV OSŽ při ČD Vladisla-
va Vokouna tajemnice PV Věra Nečasová. Vě-
novala se především oddělení provozu a údržby
v depech na úseku techniky a správy majetku
Českých drah, k němuž došlo od 1. 7. 2018.
„Vyčerpali jsme všechny možnosti, jak tomu
zabránit, ale požadavky odborů nebyly akcep-
továny,“ řekla Věra Nečasová. Uvedla, že na
18. 7. bude svolán Výbor DKV, kde by měli
představitelé Českých drah (Ing. Miroslav Kupec
a Ing. Pavel Rešl) poskytnout informace o situa-
ci po reorganizaci dep a odpovědět na dotazy
odborářů. „V letních měsících vyjedu do ně-
kterých bývalých dep (nyní OCÚ), abych mlu-
vila s lidmi a abych zjistila, jak se reorganiza-
ce osvědčila,“ dodala Věra Nečasová.

Bc. Renata Dousková, místopředsedkyně
OSŽ a předsedkyně NeRV OSŽ (Nedrážní re-
publikový výbor), informovala o návštěvě ve spo-
lečnosti Trilex, Hrádek nad Nisou. „Nabídli jsme
závodnímu výboru pomoc při řešení sídla
firmy,“ poznamenala a dále se zmínila o vol-
bách do Dozorčí rady v OHL ŽS, a. s., kam byl
zvolen zástupce z OSŽ, a také o chystaných
volbách do DR v Dopravním zdravotnictví (zde
budou tři zástupci zaměstnanců). Poznamenala,
že zástupci NeRV navštíví některé stavby podni-
ku Skanska, aby dohlédli na dodržování zásad
bezpečnosti práce.

O situaci v SŽDC referoval místopředseda
OSŽ a předseda PV OSŽ SŽDC Petr Štěpánek.
Informoval mimo jiné o jednání odborových cent-
rál s představiteli SŽDC z 21. 6., kde se hovořilo
o investicích, o personálních změnách a o sni-
žování počtu vedoucích zaměstnanců. Uvedl, že
ve stadiu analýz je připravovaná centralizace
finančních účtáren, k níž má dojít od 1. 1. 2019
(hlavní sídlo má být v Pardubicích, pobočka v Olo-
mouci). Dále uvedl, že má vzniknout nová kon-
cepce řízení provozu. Zmínil se i o problematice
úklidu nádraží a uvedl, že na tuto práci jsou časté
stížnosti, proto se hledá lépe fungující řešení.

Představenstvo OSŽ dále schválilo přiznání
dávky z Podpůrného fondu OSŽ, projednalo po-
skytnutí právní pomoci zastoupením před sou-
dem, vzalo na vědomí Metodický pokyn pro
zpracování osobních údajů pro ZO OSŽ, který
předložil a okomentoval vedoucí ESO OSŽ–Ú
JUDr. Petr Večeř, vzalo na vědomí směrnici pro
zabezpečení počítačů a v závěru projednalo
a schválilo návrhy zahraničních pracovních cest,
seznámilo se s informací Revizní komise OSŽ,
přednesené její předsedkyní Barunkou Balážo-
vou, a v rámci bodu „různé“ mimo jiné vzalo na
vědomí zprávy z několika pracovních cest.  -red-

 (Pokračování na straně 2)
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Průvodčí vlaků
v Korutanech a Štýrsku

dostali bodycams
Průvodčí vlaků Rakouské spolkové dráhy

(ÖBB) v Korutanech a Štýrsku dostanou tzv.
bodycams. Oznámil to koncem května manažer
ÖBB Reinhard Wallner, podle něhož tyto kamery
„posilují subjektivní pocit bezpečí cestujících“.
Poté, co se tato opatření osvědčila po pilotních
zkouškách loni na hlavních nádražích ve Vídni,
Štýrském Hradci a Linci, rozšířila ÖBB používá-
ní kamer i do Korutan a Štýrska s tím, že postup-
ně budou nasazeny již do konce roku 2018 také
do zbývajících zemí. Po obou uvedených ze-
mích mají přijít na řadu nejprve Vorarlbersko
a Tyrolsko, informoval rakouský deník Der Stan-
dard 31. května na své webové stránce. Perso-
nál smí manuálně aktivovat kameru, umístěnou
na svém těle, již při podezření na trestné počíná-
ní a upozornit dotyčného.

Podle sdělení dráhy bylo v minulém roce re-
gistrováno 225 útoků na průvodčí, což bylo o 37
procent více, než v roce 2016. Poklesl však
počet výpadů na bezpečnostní pracovníky na
nádražích, což bylo zřejmě i zásluhou již do
praxe nasazených bodycams.

Za „zásadně pozitivní“ označil zmíněná bez-
pečnostní opatření Gerhard Tauchner, mluvčí
Platformy železničářů z Odborového svazu Vi-
da. Podle jeho názoru by však bylo rovněž „zapo-

třebí zvýšit počet průvodčích ve vlacích“. Přibývá
totiž spojů, které jezdí již bez průvodčích, dodal
Tauchner.

Jan Hála

Šéf DB Lutz už zase
slibuje přesnost

Téměř čtvrtina vlaků dálkové dopravy je zpož-
děna, šéf DB nyní opět slibuje zlepšení. S vý-
hodnějšími jízdenkami, více vlaky a bezplatnou
wi–fi chce koncern přitáhnout znatelně více
cestujících. Německé dráhy vykázaly navzdory
problémům v provozu rekordní počty přeprave-
ných cestujících.

Letos bude jistě obtížné dosáhnout v hospo-
daření železniční nákladní dopravy černou nulu
. Šéf DB Lutz je však přesvědčen, že DB Cargo
může být v dlouhodobé perspektivě stejně
úspěšné jako DB Fernverkehr (železniční osobní
dálková doprava).

Ohledně vstupu koncernu DB na burzu je Lutz
zdrženlivý, když říká, že „to je věcí politiků“.
Částečnou privatizaci dceřiných společností
s globálním působením DB Arriva a DB
Schenker však vidí stejně jako v minulosti jako
možnou.

Lutz slibuje zlepšené plnění jízdního řádu.
Aktuálně jsou středobodem pozornosti moder-
ní dispečerská pracoviště v zájmu optimalizace
řízení provozu a vyšší bezpečnosti, stejně jako
lepší údržba kolejových vozidel. Situaci má

zlepšit i dodávka 25 jednotek ICE do konce
letošního roku.Cílový stav, že 85 procent vlaků
dálkové osobní dopravy dojede včas, však DB
dosáhne až v roce 2022.

S klíčovým dilematem přetížené infrastruk-
tury se bude DB potýkat ještě mnoho let, řekl
Lutz. K tomu řeší DB problémy s jídelními vozy,
které již dlouhé týdny neslouží svému účelu na
nové vysokorychlostní trati z Berlína do Mni-
chova. U prvních jednotek se závady postupně
řeší, u starších modelů je však výměna de-
fektních komponentů velmi nákladná.

Z kry/Reuters/dpa/AFP zpracoval –rš–

Opět noční vlak
Wien – Berlin

Rakouské dráhy ÖBB zavedou od nového
jízdního řádu 9. 12. 2018 v relaci Wien – Berlin
nové noční spojení vlakem Nightjet 456/457
a tím po ročním přerušení obdrží obě hlavní
města opět noční spojení. Tento vlak ale na
rozdíl od dřívějších let nepojede přes Prahu
a Dresden, nýbrž přes Ostravu a Wroclaw. Na-
bízí tak poprvé možnost přímého spojení Ostra-
vy s německým hlavním městem. Vlak pojede
z Vídně ve 22.40 h a přijede do Berlína v 9.15
h, v opačném směru z Berlína jede v 18.40 h,
ve Vídni je v 6.49 h. Uvažuje se i o možnosti
integrace přímých vozů Budapest – Berlin.

Z „Eisenbahn Österreich“ přeložil a upravil
J. Zajíček

třídě, což je v základu kolem dvaceti tisíc.
Myslím si, že by nám tu třídu zvednout mohli.
Například já jsem tady čtrnáct let a pořád
mám šestou třídu, přitom někde mají i sed-
mou.“

Když se řekne kladenské depo, mnohému se
vybaví objekt, který už je ale několik let v soukro-
mých rukách. V minulosti v něm měli zázemí
i posunovači. Za posledních deset let se dvakrát
stěhovali, ze stanice do depa a pak v rámci de-
pa. „Teď jsme v prostorách depa, vždycky
nám našli nějaké zázemí,“ nestěžuje si. A stej-
ně tak si Petr Baláž nestěžuje ani na práci, která
je na Kladně opravdu pestrá. „Je to tady poně-
kud složitější. Máme rozdělené šichty na po-
sun ve stanici, noční ve stanici a posun v de-
pu. Přes den jsme ve směně dva, v noci je
tady jen jeden posunovač, který dělá práci
vrchního dozorce,“ popisuje. „Rozvěšují se
tady Regionovy (mimo jiné i jeden kladenský
unikát – čtyři spojené dvouvozové Regionovy,
které jedou z Kladna do Prahy se dvěma strojve-
doucími, kde se na Vltavské rozpojí na dva vlaky)
plus lokomotivy řady 714 s Bixy. Přes noc se
pak nechávají stát před depem, dávají se na
tzv. huťské koleje, kde ale máme problémy se
sprejery,“ dodává Petr Baláž s tím, že posuno-
vači mají určené soupravy, na kterých jezdí
svěšovat/rozvěšovat lokomotivy do Kladna–Dubí
nebo Kladna–Ostrovce.

Na dráhu se Petr Baláž dostal vlastně náho-
dou. „Původně jsem dělal instalatéřinu a pro-
tože na Kladně nebyla práce, tak jsem sháněl
jinou. Otec dělá vedoucího posunu (nyní u ČD
Cargo) a dráhu mi doporučil, tak jsem to zku-
sil. Letos 1. 11. tady budu už 14 let.“

Petr Baláž nepatří k těm, kteří neustále něco
kritizují, a to navzdory tomu, že pracuje v nedo-
ceněné profesi posunovače. „Já si nemám na
co stěžovat,“ vypálí od boku, ale hned vzápětí
jedno přání vysloví: „Chtěl bych se dožít toho,
že pojedu do Rajeckých Teplic na dodatko-
vou dovolenou (KOP). Bohužel je na to nárok
až po dvaceti letech. Myslím si, že by se ta
hranice měla snížit aspoň na deset nebo
patnáct let. A nebo proč nevyužité poukazy
nenabídnou těm, kteří jsou u podniku šest-
náct, sedmnáct let?“ Michael Mareš

OSŽ Kladno a inspektor BOZP. „Na Kladně ale
naštěstí máme plný stav (pět posunovačů plus
střídač), nedostatek posunovačů je ale v Ra-
kovníku, takže naopak z Prahy posílají dva
lidi do Rakovníka, a když je nepotřebují, tak je
zase pošlou zpátky,“ dodává s tím, že jeden
střídač dojíždí do Rakovníka dokonce až z Ost-
rova nad Ohří. „Tam ho propustili a nabídli mu
práci posunovače v Rakovníku. Takže dojíž-
dí, ale já bych do Karlových Varů nešel,“ říká
Petr Baláž s tím, že na druhou stranu ho ale
chápe, protože neměl na vybranou: „Jinou prá-
ci nesehnal, od dráhy se mu jít nechtělo a také
už je po padesátce. Navíc v Ostrově o práci
nezavadíš.“ Petr Baláž se domnívá, že na (sou-
časném) podstavu posunovačů se podepsal i fakt,
že jde o práci nedoceněnou. „Mohlo by to být
lépe ohodnocené, ale zase si nestěžuji. Fi-
nančně to tak hrozné není. Ale všude se
zvedaly třídy a my jsme pořád v šesté tarifní

Podle posledních údajů poptávají České drá-
hy 67 zaměstnanců, mimo jiné i vedoucí posunu
a posunovače; tyto dvě profese momentálně
patří u Českých drah k nedostatkovým profe-
sím. Přitom ještě nedávno byl posunovačů nad-
bytek, České dráhy si ale samy zadělaly na
problém, když mnohé z nich propustily. Teď by
se jim hodili.

„Souhlasím, posunovačů je málo, a je to
navíc nedoceněná profese,“ přikyvuje Petr Ba-
láž, posunovač DKV Plzeň/PJ Kladno, člen ZV

Petr Baláž: „Chtěl bych se
dožít toho, že pojedu
do Rajeckých Teplic

na dodatkovou dovolenou!“

l l l l l V PLZEŇSKÉM KRAJI bude
Správa železniční dopravní cesty realizovat opra-
vy několika výpravních budov za téměř 60 milio-
nů Kč. V současné době zde například probíhá
kompletní oprava nádražní budovy žst. Plasy (na
snímku) na severu Plzeňska v hodnotě téměř
deseti milionů Kč, zahrnující rekonstrukci stře-
chy, fasády, klempířských prvků, technických
zařízení či interiéru. Letos na začátku května
uplynulo 140 let od příjezdu prvního vlaku do
Plas. V té době byla zprovozněna Plzeňsko –
březenská dráha Plzeň – Březno u Chomutova.
Snímek Tomáš Martínek.

l l l l l NA STŘEŠE DEPA pracoviště
(původní výtopny) Bělá nad Radbuzou je po-
škozena střešní krytina, nahoře chybí hřebeno-
vá taška a v rohu padají tašky. Zatím by stačila
malá oprava. Většinou katastrofa objektu začí-
ná pozvolna, proto by majitel objektu neměl
váhat s opravou. Stav 22. června. Snímek Mar-
tin Kubík.

l l l l l PŘÍČINOU POŽÁRU (21. 6. 2018)
u trati poblíž Bzence na Hodonínsku, se škodou
blížící se jednomu milionu korun, byla podle
hasičů jiskra od projíždějícího vlaku. Podle mluv-
čí ČD Moniky Bezuchové to ale neznamená, že
za požárem u Bzence je vlak Českých drah.
„Sami hasiči ve svém vyjádření k zásahu u-
přesňují, že šlo o nákladní vlak. Na trati navíc
jezdí vozidla osobní dopravy, která mají ko-
toučové brzdy, od kterých by jiskry, které by
mohly zapálit okolní porost, odlétat neměly.
Tato událost nebyla vedena ani jako mimo-
řádnost na železnici a České dráhy, ani naši
dceřinou společnost ČD Cargo, kvůli škodě
nikdo nekontaktoval,“ sdělila Obzoru. „Na trati
navíc nejezdíme jako jediný železniční do-
pravce, ale využívá ji řada soukromníků, na-
příklad i nákladní dopravci z Polska, Sloven-
ska nebo Rakouska.“

střednictvím dálkově ovládaného zabezpečo-
vacího zařízení výpravčí železniční stanice Be-
roun. Železniční stanice Nučice není tedy obsa-
zena výpravčím, provoz se řídí dálkově
z Berouna.

Třináct z devětadvaceti vlaků, jedoucích (v
pracovní dny) z Prahy po trati 173, v aktuálním
jízdním řádu „točí“ na zastávce v Nučicích, od-
povídá to zvýšené poptávce na úseku z Prahy
do Nučic a nízké frekvenci cestujících na zby-
lém úseku. „Zastávka Nučice zastávka je
v obvodu stanice Nučice, naše souprava se
tedy po výstupu cestujících vrací zpět do
stanice cestou posunu, výchozí vlak naopak
ze stanice na zastávku najíždí jako posun
pár minut před pravidelným odjezdem smě-
rem na Prahu. Je to běžná technologie pro-
vozu, souprava na zastávce nezůstává ani
ve dnech, kdy nejezdí odklony na trať 173,
ale je odstavena ve stanici Nučice,“ doplnil
Petr Šťáhlavský s tím, že při krátkých obratech
ale Regionova zůstává stát na zastávce: „Lidé
vystoupí a za chvilku už nastupují lidé na
vlak v opačném směru. V tak krátkém obra-
tu by se soupravou posunovalo sem tam
a vlastně by ani nebyla odstavena.“

V opravené zastávce v Nučicích (objekt za-
stávky je v majetku SŽDC, okolní pozemky
však nikoliv) je vyhlášená restaurace, parkoviš-
tě vedle trati je vymezeno pro návštěvníky této
restaurace a je stále plné.

Dodejme, že si letos připomínáme 140. výročí
otevření prvního úseku Kladensko nučické drá-
hy (provoz na úseku Kladno – Nučice byl zahájen
7. ledna 1858), k prodloužení této tratě směrem
na Mořinu došlo v roce 1900. Dodnes se docho-
val a stále se používá 12,5 km dlouhý úsek
z Nučic (přes úvrať v Hořelicích) k vápencovým
lomům na Mořině. Michael Mareš

Na lince S6 z Prahy do Berouna přes Rud-
nou došlo od 9. května 2018 k posílení kapacity
ranních spojů, vlaky na lince S6 totiž začínaly
být v ranní špičce přetížené. Středočeský kraj
společně s Prahou proto objednaly posilu nej-
vytíženějších vlaků na lince S6, od 9. 5. 2018 tak
mají ranní spoje na regionální trati Praha –
Rudná u Prahy – Beroun více míst k sezení. Ve
vlacích z Berouna přes Nučice a Rudnou do
Prahy totiž neustále přibývá cestujících a jedna
regionova na některých spojích nestačí. Podle
ředitele Integrované dopravy Středočeského
kraje Pavla Procházky to souvisí s rozvojem
výstavby ve Středočeském kraji, a to přede-
vším v oblasti směrem na západ od Prahy,
a také se stále ucpanějšími silnicemi. „Cesta
vlakem z Nučic, Rudné, Zbuzan nebo Jino-
čan do centra Prahy je prostě vlakem v ranní
špičce nejrychlejší,“ prohlásil.

Na některých ranních vlacích jezdily už teď
dvě spojené Regionovy, nyní byly vytipovány
další ranní spoje. Nově tedy všechny vlaky,
které mezi 6.30 a 9.00 h přijíždějí od Rudné
u Prahy a Nučic na pražské smíchovské nádra-
ží, tvoří dvě spojené soupravy (dvě dvouvozové
Regionovy). Cestujících obecně v příměstské
dopravě v okolí Prahy přibývá, trať 173 není
výjimkou, spíše naopak. Patří k tratím s největ-
ším nárůstem počtu cestujících. „Počet pře-
pravených cestujících na trati setrvale stou-
pá, za posledních deset let se průměrný
počet přepravených osob za jeden pracovní
den navýšil až pětinásobně,“ potvrdil mluvčí
Českých drah Petr Šťáhlavský.

Nučická zastávka se od roku 2016 stala
konečnou pro část vlaků na trati 173, předchá-
zela tomu pochopitelně modernizace zabezpe-
čovacího zařízení. Řízení provozu na této trati,
včetně jízd odklonových vlaků, zajišťuje pro-

Za posledních deset let se průměrný počet přepravených cestujících za jeden pracovní
den na této trati navýšil pětinásobně.

Třináct z devětadvaceti vlaků jedoucích v pracovních dnech ve směru z Prahy „točí“ na
zastávce v Nučicích, na snímku osobní vlak 19958/19959.

Účastníte se díky ASO zasedání tripartity,
kde se mimo jiné řeší i minimální mzda. Za-
znamenal jsem výhradu Radka Nekoly, který
tvrdil, že skokový způsob navyšování mini-
mální mzdy je pro sektor dopravy zničující.
Jak vy sám vnímáte tento institut (minimální
mzda)?

 Institut minimální mzdy vnímám jako velice
důležitý nástroj, který by měl zejména bránit
vzniku situace, kdy v některých případech pra-
cují zaměstnanci na plný úvazek a přitom je
výše jejich mzdy de facto nutí přežívat na hrani-
ci chudoby. Navíc zvýšení minimální mzdy urči-
tým způsobem napomáhá i nárůstu vyšších
mezd. Poměrům a trhu práce však určitě nepro-
spívá, když minimální mzda nejprve několik let
stagnuje a potom se naopak skokově zvyšuje.
Proto vnímám velmi pozitivně, že je na půdě
tripartity diskutována možnost takové změny
právní úpravy, která by zavedla nějaký funkční
mechanismus pravidelné valorizace výše mini-
mální mzdy v návaznosti na vývoj průměrné
mzdy v ČR.

OSŽ vede soudní spor s bývalým předse-
dou OSŽ Jaromírem Duškem o neplatnost
jeho odvolání z funkce předsedy, jak se tato
kauza vyvíjí?

V poslední době probíhá komunikace o mož-
nosti smírného ukončení tohoto vleklého soud-
ního sporu, kdy se snažíme dobrat shody na
oboustranně akceptovatelných podmínkách je-
ho ukončení. Prozatím si však ještě netroufám
odhadovat, nakolik je či není dosažení takové
dohody reálné.

V pondělí 9. 7. jste se zúčastnil jednání
velké tripartity, která se zabývala návrhem
textu programového prohlášení vlády a stát-
ního rozpočtu; jak OSŽ uspělo se svými
připomínkami?

K prezentaci našich připomínek ve věci zdů-
raznění potřeby posílení stávající železniční
infrastruktury v místech, kde se už v součas-
nosti v určitých časových polohách její kapacita
zjevně nedostatečná, či ve věci potřeby zajiště-
ní zdrojů pro nárůst mezd u SŽDC ze SFDI tak,
aby byla ve mzdové oblasti konkurenceschop-
ná při odměňování zaměstnanců v profesích,
kde jsou v současné době u jiných zaměstna-
vatelů nabízeny vyšší příjmy, nevyjádřil premiér
Andrej Babiš žádné výhrady. Pokud se týká
našich připomínek v oblasti zajištění férových
podmínek výběrových řízení při další liberaliza-
ci na trhu osobní železniční dopravy včetně
problematiky zamezení sociálnímu dumpingu
při těchto soutěžích, byli jsme vyzváni k aktivní
účasti při další diskusi o této problematice. Ji-
nak problematika železnice by měla být projed-
návána jako samostatný bod na příštím jednání
tripartity, které se uskuteční 24. září.

Michael Mareš

U profese výpravčí, odkud se ozývá nejhla-
sitější kritika, potom došlo při tomto srovnání
k průměrnému nárůstu o 9 % ze 32.622 Kč na
35.553 Kč hrubé měsíční mzdy bez započtení
odměn za střežení pracoviště. Byť se jedná
o vypočtené průměrné hodnoty, které samo-
zřejmě nebyly dosaženy u všech zaměstnanců
a na všech pracovištích, domnívám se, že tato
čísla napovídají něco o tom, že naše práce
odvedená v kolektivním vyjednávání snad ne-
byla zase tak špatná. Tím však samozřejmě
neříkám, že by si zaměstnanci SŽDC nezaslou-
žili vyšší nárůst mezd. Prakticky to však vidím
dosažitelné spíše cestou udržení trendu pravi-
delného slušného navyšování mezd i v příštích
letech, než jednorázového skokového navýše-
ní v jednom roce.

Na jednání Ústředí OSŽ jste uvedl, že
máte připomínky k programovému prohlá-
šení druhé Babišovy vlády a požadujete je-
ho doplnění, v podstatě jde o záruky, že stát
bude dbát na to, aby byly vytvářeny rovné
podmínky pro všechny dopravce, aby byly
zajištěny dostatečné zdroje ze SFDI pro ná-
růst mezd u SŽDC a ŘSD, a aby byl zajištěn
dostatek finančních zdrojů k posílení stáva-
jící infrastruktury. Nebo je ještě něco, co
vám na programovém prohlášení vlády va-
dí?

Především bych chtěl zdůraznit, že tyto při-
pomínky jsou výsledkem diskuse a týmové prá-
ce na úrovni Představenstva a potažmo také
Ústředí OSŽ. Jinak k vašemu shrnutí bych snad
ještě přidal snahu o prosazení ekonomického
zvýhodnění dopravců, kteří využívají elektric-
kou trakci a šetří tak naše životní prostředí, a to
formou osvobození od povinnosti platit při úhra-
dě trakční energie poplatky na podporu obnovi-
telných zdrojů. Asi zde nemusím připomínat, že
České dráhy a ČD Cargo přistupují v tomto
směru k ochraně životního prostředí velice zod-
povědně. Ušetřené prostředky by potom bylo
možné u těchto dopravců použít mimo jiné také
k navýšení mezd.

OSŽ v minulosti vyjádřilo svoji nelibost
nad tím, že Úřad pro přístup k dopravní infra-
struktuře pozastavil na návrh soukromého
dopravce možnost sledovat dobu výkonu
práce u strojvedoucích pomocí čísla licen-
ce, už se to nějak posunulo?

O rozkladu proti rozhodnutí UPDI dosud ne-
bylo rozhodnuto, nicméně se rýsuje možnost
dohody největších dopravců na pilotním projek-
tu, v rámci kterého by čísla licence svých stroj-
vedoucích poskytovaly SŽDC dobrovolně. Sou-
běžně je také v odborných kruzích diskutována
možnost prosadit zapracování povinnosti hlásit
číslo licence strojvedoucího správci infrastruk-
tury do platné legislativy.

l l l l l ČESKÉ DRÁHY objednaly u konsor-
cia Siemens–Škoda 50 supermoderních expres-
ních vozů pro mezistátní linky ČD v hodnotě
necelých 3 miliard Kč. První vozy budou dodány
do 32 měsíců od podpisu kontraktu. Tyto soupra-
vy budou mít velkoprostorový klimatizovaný inte-
riér, ergonomická polohovatelná sedadla umís-
těná v řadě za sebou jako v letadle, bezbariérovou
úpravu, elektrické zdvihací plošiny, dětské kino,
místa pro 8 jízdních kol a další benefity pro
pohodlné cestování.

l l l l l BOJ O ZÁCHRANU lokálky z Tep-
lic do Lovosic pokračuje. Na podporu obnovení
provozu vznikla nová petice. Na části trati už
téměř pět let nejezdí vlaky, protože ji poškodil
sesuv půdy u Dobkoviček. Přestože minister-
stvo dopravy letos na jaře plány na obnovu
lokálky zavrhlo, dal petičníkům ještě určitou na-
ději ministr Dan Ťok při nedávné návštěvě vlády
v Ústeckém kraji, uvedl Týdeník Litoměřicko dne
4. 7. Autoři dokumentu chtějí oslovit širokou
veřejnost v celé republice a získat v průběhu léta
50 tisíc podpisů.

  „Ve vedení OSŽ se od sjezdu
podařilo zlepšit

týmový charakter práce.“



NÁZORY

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

Psali jsme před 25 lety

PRÁVNÍ PORADNA

Dříve pořádek, dnes svinčík aneb „Složitý administrativně–
technologický proces“ (k článku v Obzoru č. 12 / 2018)

O holi MHD a vlakem

cestujícím ani těm, kteří tam pracují, nelíbí a já
se jim ani nedivím. Řečeno slovy SŽDC – opět
jeden úspěšně završený složitý administrativ-
ně–technologický proces. Sláva, rozdělujte fi-
nanční odměny! Když takto zápasí současní
manažeři SŽDC s úklidem, bojím se pomyslet,
jak asi zvládají organizaci dopravní služby, or-
ganizaci provozu a údržby tratí, napájecích sou-
stav a zabezpečovacího zařízení… –jt–

O pražském
experimentu

O pražském experimentu se píše v Obzoru
11/2018, kdyby osobní drážní dopravu na trati
091  (S41) Praha-Hostivař – Roztoky u Prahy
provozoval soukromý dopravce Leo Express.
O tom ještě zdaleka není rozhodnuto. Ale autor
článku už teď jasnovidecky ví, že soukromník
bude nabízet noviny a kávu, ale určitě z automa-
tu. Že nebude chtít ošoupávat nová vozidla úvra-
těmi s 5 minutovými obraty (obraty jsou 8 minut,
v Hostivaři 28 minut). Že nebude nic nového, nic
kvalitnějšího. Že sežene něco dvouvozového.
Že nabízí internet, ale signál wifi autorovi nefun-
guje. Že nebude mít místo k sezení (o prvním
červnovém víkendu postačil motorový vůz 809).
Že objednatel nemá zájem o vlakový doprovod
(správně doprovod vlaku, což je včetně strojve-
doucího! Ale chápu, laik nemusí znát předpis
D1).

To všechno autor článku (nebo spíše tiskový
mluvčí Leo Expressu?) už ví předem. Přitom se
dosud neví, zda se bude denně jezdit až do
Hostivaře. Proti se postavili nákladní dopravci
s tím, že by byla kapacitně omezena nákladní
doprava na koridoru v Libni a na jednokolejném
úseku do Malešic.  Když před lety začal jezdit
soukromý dopravce KŽC do Prahy-Čakovic, ta-
ké různí pisatelé psali katastrofické články, jak to
(ne)bude fungovat. Funguje to k všeobecné spo-
kojenosti cestujících. O osobním dopravci na
trati 091 (městská linka S41) samozřejmě neroz-
hodne nějaký vylekaný článek. Rozhodnou naši
městští zastupitelé. Zcela právem.

Jiří Vlašánek

Wilsona v ten den kupodivu jezdící schody z pro-
středního podchodu na nástupiště jezdily. Po-
slední vchod do jednovozové jednotky v národ-
ní řeči národního dopravce zvané Elefant (česky
patrně slon) byl hned u schodů a kamarád mne
ještě usadil.

V Pyšelích vlak zastavil jako obvykle svými
dveřmi mimo zdejší dva odchody z peronu (i
když vím, že existují 1–2 strojvedoucí, kteří
zastavit u odchodů v souladu s článkem v Že-
lezničáři umějí) a cesta o holi s občas se podla-
mující nohou k výstupu bez schodů (pro vozíč-
káře), ten je konci soupravy blíže (cca 80 metrů)
byla nekonečná, navíc tato půlka peronu je ze
záhadných důvodů, známých asi jen Bohu či
SŽDC, zcela bez laviček, kde bych se byl býval
mohl aspoň opřít. V nakloněné cestě do pod-
chodu této „skvěle“ stavebně vyřešené korido-
rové zastávky jsem si nikdy nevšiml, že je tam
zábradlí, teď jsem ho v duchu uvítal a zachytil
se ho, ale ihned se zase pustil. Už mi je jasné,
proč se ho nikdo ani z hůře se pohybujících
cestujících nikdy nepřidržel, holá ruka se totiž
hned pouhým dotykem slušně umazala. Určitě
zábradlí nikdo nikdy od uvedení koridoru do
provozu nečistil. Ještě že si táta tu hůl nevzal do
hrobu.

Ještě něco, před pár dny jsem na naší za-
stávce vystupoval stejně jako paní vozíčkářka, ta
vystoupila jen proto, že si s sebou vozí dvě
prkénka, po kterých překoná asi 50cm mezeru
mezi vlakem a peronem. Vím, že je tam plošina,
ale paní asi nechce zdržovat včasnost vlakové
dopravy, stejně tak bez plošiny nastupují i ma-
minky s kočárky, někdy v další ruce mající další
dítě. Budu se muset podívat v cizině, jestli všude
je tak velká mezera mezi nízkopodlažním vozem
a peronem. Petr Rádl

Podpůrný fond Odborového sdružení želez-
ničářů (dále jen „PF OSŽ“), který vznikl v průbě-
hu roku 1995, je výrazem solidarity členů OSŽ
a dalších fyzických a právnických osob, které do
něj dobrovolně přispívají. Zástupci zaměstnanců
(členové OSŽ) v dozorčích radách u zaměstna-
vatelských subjektů do něj přispívají pravidelně
v průběhu roku, ostatní většinou jedenkrát roč-
ně, je tedy naplňován průběžně.

Jeho stěžejním úkolem je podpořit členy OSŽ,
respektive jejich rodinné příslušníky, při tíživých
životních a sociálních situacích (např. z důvodů
zdravotních, úmrtí člena rodiny, přírodní kata-
strofy a dále operace smyslových orgánů /očí/
z důvodu zachování specifické zdravotní způso-
bilosti a tím i zaměstnání – pracovněprávního
vztahu apod.), na jejichž zmírnění jejich finanční
a hmotné prostředky nestačí. PF OSŽ je majet-
kem OSŽ, právo hospodaření s ním má Předsta-
venstvo OSŽ.
Žádost o přiznání dávky z PF OSŽ musí být
adresována na OSŽ–ústředí, ekonomicko–soci-
álnímu oddělení OSŽ (dále jen „ESO OSŽ–
ústředí“) prostřednictvím příslušného odborové-
ho orgánu, tj. závodního výboru základní
organizace OSŽ (dále jen „ZV ZO OSŽ“), kde je
nebo byl žadatel členem OSŽ. Žádost o přiznání
dávky z PF OSŽ (včetně přílohy) musí být řádně
a čitelně vyplněná, potvrzená s vyjádřením ZV
ZO OSŽ, včetně stanovení doporučené výše
dávky z PF OSŽ. Uvedenou žádost je třeba
doložit písemnostmi, které ji dokumentují.

Maximální částka je stanovena v souladu se
Statutem Podpůrného fondu OSŽ ve výši 30 000
Kč. Schválené finanční částky se pohybují od
5000 Kč do 20 000 Kč. Nejnižší schválená částka

může být ve výši 1000 Kč a nejvyšší ve výši 30
tisíc Kč (v případech stanovených Statutem Pod-
půrného fondu OSŽ).

Všechny žádosti o dávku z PF OSŽ jsou evi-
dovány na ZV ZO OSŽ a na ESO OSŽ–ústředí,
které předkládá po ověření a zpracování důvo-
dové zprávy žádosti k rozhodnutí Představen-
stvu OSŽ. O přiznání dávky, její výši nebo mož-
né opakovatelnosti nebo i o její nepřiznání
rozhoduje Představenstvo OSŽ na základě žá-
dosti podané žadatelem (členem OSŽ), případ-
ně jeho rodinným příslušníkem. Představenstvo
OSŽ při projednávání a rozhodování o přiznání
dávky přihlíží k vyjádření příslušného ZV ZO
OSŽ. ESO OSŽ–ústředí sdělí písemné stano-
visko Představenstva OSŽ žadateli a přísluš-
nému ZV ZO OSŽ. Hospodářsko–finanční
oddělení OSŽ–ústředí zabezpečuje vyplácení
jednotlivých dávek z PF OSŽ ve spolupráci s funk-
cionáři OSŽ–ústředí a funkcionáři příslušné ZO
OSŽ.

Pro zasílání finančního příspěvku do PF OSŽ
je k dispozici účet číslo:

35–2000264339/0800
Žádáme všechny ZV ZO OSŽ a jejich před-

sedy, aby v rámci možnosti ZO OSŽ přispívali
finanční částkou do PF OSŽ. V případě, že ZV
ZO OSŽ nepřispěje do PF OSŽ, Představen-
stvo OSŽ je připraveno, v souladu se Statutem
PF OSŽ, tuto skutečnost zohlednit při schvalo-
vání žádosti o přiznání dávky z PF OSŽ.

Luděk Šebrle,
analytik rozborář

JUDr. Petr Večeř,
vedoucí ESO OSŽ–ústředí

Podpůrný fond OSŽ

ven na 500,– Kč/osobu. Potvrzení o úhradě
daného poplatku obdrží každý účastník na
místě oproti hotovostní platbě. Na konci se-
mináře každý účastník obdrží potvrzení
o účasti na semináři (možno využít § 203
odst. 2 písm. c) ZP v platném znění. Refun-
dace ze strany OSŽ–Ú se neposkytuje!

Školení probíhá v zasedací místnosti v síd-
le Ústředí OSŽ (Dům Bohemika, Praha 9),
kde je rovněž zajištěno bezplatné ubytování
pro mimopražské účastníky. Obědy jsou za-
jištěny, snídaně a večeře si účastníci zajišťují
sami na své náklady. Podrobné organizační
pokyny obdrží účastníci jednotlivých seminá-
řů společně s pozvánkou.

Přihlášky na jednotlivá školení zasílejte na
e–mail: helena.romanova@osz.org. S případ-
nými dotazy ohledně počítačových kurzů se
obracejte na vedoucí oddělení kanceláře před-
sedy Helenu Romanovou (tel: 972 241 907,
777 071917).
                            PhDr. Helena Romanova,

      vedoucí oddělení kanceláře předsedy

Oddělení kanceláře předsedy OSŽ ozna-
muje všem členům a funkcionářům OSŽ, že
jsou schválené termíny podzimních kurzů
„Práce na PC“.

Kapacita kurzu je 8 účastníků, pokud mají
účastníci své vlastní notebooky vybavené
operačním systémem Windows 8 (8.1), 10
a Microsoft Office 2013 nebo 2016, může se
kurz rozšířit ještě o 2 účastníky. Minimální
počet účastníků pro otevření kurzu je 6 osob.
Díky malému počtu osob ve skupině se lektor
může individuálně věnovat každému účastní-
kovi.

Na druhé pololetí roku 2018 jsou napláno-
vány pouze dva třídenní semináře: jeden pro
začátečníky a jeden pro pokročilé uživatele.

nnnnn     2. října –  4. října (úterý – čtvrtek) –
začátečníci

nnnnn     13 listopadu –  15. listopadu (úterý –
čtvrtek) – pokročilí

Účastnický poplatek za školení je stano-

stavení sekce řídících a technickohospodář-
ských pracovníků v rámci OSŽ.

Obzor č. 28 – 19. 7. 1993
„Zrušení smluvních platů je nesystémo-

vé plošné opatření,“ říká v článku na první
stránce odvětvový tajemník pro službu dopravy
a přepravy Jaromír Dušek. „Nemohu nikoho
obviňovat, ale mám důvod se domnívat, že
jde o záměr, jak proti sobě postavit odboro-
vé organizace a zástupce hospodářského
vedení,“ říká J. Dušek.

Obzor dále informuje o výjezdním zasedání
Hospodářského parlamentu ČR, které se ode-
hrávalo ve vlaku „Hradišťan“ dne 2. června. Při
pobytu v České Třebové se výbor seznámil
mimo jiné s prací na seřaďovacím nádraží. I zpá-
teční cesta se odehrávala vlakem. „Kuriozitou
akce bylo, že předseda výboru, který vlak
v Praze zmeškal, jej nedokázal ani pomocí
auta dohnat a tak musel autem absolvovat
celou cestu,“ uvádí se na závěr článku.

Obzor dále mimo jiné otiskuje stanovisko
Drahstavů k restrukturalizaci budovního hospo-
dářství v rámci Českých drah. V novém organi-
začním uspořádání byly Drahstavy začleněny
do divize dopravní cesty. Připomíná se v něm
mimo jiné, že je potřeba vést jednotnou paspor-
tizaci a technickou evidenci k zadávání, přejí-
mání a kontrole opravných prací. –zs–

Obzor č. 27 – 12. 7. 1993
Prázdninové číslo Obzoru přineslo podrob-

né zpravodajství z tiskové konference z 28. červ-
na 1993, které se zúčastnil ministr dopravy Jan
Stráský a nový vládní zmocněnec pro České
dráhy Emanuel Šíp. Oba se vyjádřili jak k výbě-
ru 25 nejvyšších představitelů Českých drah,
tak ke změnám, které by podle slov Emanuela
Šípa měly nastat od 1. 1. 1994. Do té doby měl
být připraven nový mzdový systém a privatizač-
ní strategie. Jak uvedl Ing. Šíp, mělo by se
přistoupit i ke zvýšení tarifů přepravného, a to
maximálně o 50 %. Na dotaz novináře, zda je
možno železniční provoz plně zprivatizovat,
odpověděl Ing. Šíp: „Privatizace provozu, která
by měla být dalším krokem, by se měla mimo
jiné odehrát i rozštěpením dnešního jednot-
ného provozu drah na více celků. Zabýváme
se tím, že by na úrovni lokomotivních dep
měly vzniknout dopravní společnosti, které
by spolu konkurovaly. To vedle dalších pod-
nikatelů na železnici může vytvořit předpo-
klady pro poměrně snadnou a funkční priva-
tizaci.“

Obzor dále přináší reportáž z česko–sloven-
ské hranice s názvem „Nádraží ve dvou stá-
tech“ (žst. Vlárský průsmyk) a v rozhovoru
s Jiřím Kratochvílem, předsedou ZV OSŽ při
OŘ Olomouc s názvem „Chceme důstojné
zastoupení v OSŽ“, se hovoří mimo jiné o po-

Školení na počítačích
– druhé pololetí 2018

První železniční připojení mělo město Bor
(dříve i Haid) spojovací tratí ze Svojšína a to od
20. září 1903. V současné době je právě tato
původně důležitá spojnice Boru s hlavní tratí
Cheb – Plzeň hl. n. – Praha hl. n. trnem v oku
zastupitelstvu Plzeňského kraje, které patrně
od změny GVD v prosinci 2018 neobjedná na
této trati žádné vlaky, aspoň v návrhu GVD je
tabulka tratě zcela oproštěna od vlaků a to
i navzdory tomu, že od 10. 6. je na této trati
veden i nový sezonní cyklovlak soukromého
dopravce GW Train Regio. Plzeňský kraj se
poslední léta cíleně snaží o likvidaci dopravní
obslužnosti po této trati. Nejprve se ze Svojšína
do Boru jezdilo omezeně od středy do neděle,
nyní pouze od pátku do neděle. Řízená likvida-
ce je patrná i z nepřípoje v pátek posledního

V současné době probíhá rekon-
strukce železničního svršku v km
17, 200 – 18, 000 ( obvod žst. Tep-
lice v Čechách) hlavní trati SŽDC
130 Ústí n. L. – Klášterec nad Ohří,
započatá v dubnu letošního roku.

Předmětem této investiční akce
v hodnotě 205 078 655 Kč, částeč-
ně financované z Fondu soudrž-
nosti Evropské unie, je rozšíření
nevyhovujících osových vzdálenos-
tí kolejí, úpravy trakčního vedení
a v neposlední řadě přestavba že-
lezničního mostu v km 17, 705, jenž
se nachází na bohosudovském
zhlaví žst. Teplice v Čechách. Díky
tomu nyní ve zmiňované železniční

Rekonstrukce v obvodu žst. Teplice v Čechách

V žst. Teplice v Čechách jsou instalovány nové slou-
py trakčního vedení, jež nahradí dosavadní zastaralé
ze 60. let minulého století.

bohatě postačovaly a v letní sezoně by na někte-
rých vlacích mohl být zařazen přípojný vůz Bdtax
určený pro přepravu jízdních kol. Cyklisté se
zájmem využít služeb železnice by se tu jistě
našli. Vždyť se jedná o významnou rekreační
oblast.

Doufejme, že na konci správního řízení nebu-
de nesmyslné zrušení tratě, ale naopak její re-
konstrukce, díky čemuž by tu zajisté došlo ke
zvýšení traťové rychlosti, tím pádem i k mírnému
zkrácení jízdních dob.

Tomáš Martínek

Vysvětlení mluvčího SŽDC, proč je v želez-
ničních stanicích Chomutov, Klášterec nad Ohří,
Kadaň a dalších neuklizeno, mě pořádně „nad-
zvedlo“, větší alibismus jsem dlouho nečetl. Tis-
kový mluvčí vysvětluje, že došlo k celkové ob-
měně poskytovatelů úklidových služeb v obvodu
OŘ Ústí nad Labem. Z toho lze usoudit, že ve
výběrovém řízení byla vybrána úklidová služba
stejně kvalitní, jako ta předchozí, nebo ještě
kvalitnější. Jinak to přece nemůže být! Místo toho
jsme se ale dověděli, že se jednalo o složitý
administrativně–technologický proces. Pane
mluvčí, tak tuto formulaci jste snad opsal z něja-
kého projevu komunistického funkcionáře před
třiceti a více lety… A ještě musely být vítězům
výběrového řízení předány lokality, kde budou
úklid provádět. No, světe div se! A jak jinak by to
mělo být ? To je přece samozřejmé. Nastrčený
pan mluvčí nám ale jaksi zapomněl prozradit,
kolik manažerů OŘ SŽDC bylo do tohoto „složi-
tého procesu“ zapojeno a kdo konkrétně je za
jeho realizaci a výsledek zodpovědný. To je
totiž asi to hlavní, co paní Alenu Kyšovou a teď
už i mne, čtenáře Obzoru, zajímá. A také – proč
se k problému nevyjádřili pracovníci OŘ Ústí
nad Labem, proč za ně musí mluvit někdo
z Prahy.

Náběh nových úklidových služeb byl prý
s ohledem na rozsah pro dodavatele velice
komplikovaný. A já se ptám, proč? Copak ten
dodavatel nevěděl, do čeho jde? Nemá dosta-
tek pracovníků? Sliboval ve výběrovém řízení
něco, co teď nemůže splnit? Nebo byly poža-
davky ve výběrovém řízení stanoveny špatně?
Nebo – nedej Bože – byl dodavatel vybrán
protekčně? Proč nám toto všechno pan mluvčí
ve své odpovědi neobjasnil? Když bylo zjiště-

no, že nová firma neplní, co slíbila, proč s ní
nebyla smlouva okamžitě ukončena? Pamatu-
je na to s ní sjednaná smlouva? Je možné ji
v tomto případě vypovědět a vybrat kvalitnější
úklidovou službu?

Zatím to tedy vypadá tak, že úklidovou firmu,
která vyhrála výběrové řízení, teprve učí OŘ
Ústí nad Labem za „ponížené finanční plnění“
na nádražích uklízet! No to jsou věci! A to se

Tuhle jsem byl objednán na CT v Praze.
Musel jsem mít doprovod, dostal jsem injekci
a naštěstí ráno před odchodem z domova jsem
si měl vzít hůl, zůstala tam po tátovi. Teprve při
návratu jsem pochopil, že nemocnice ani tak
nemyslela „podepíratele“, ale spíše automobil
s řidičem a ne že budu doprovázen na veřejnou
dopravu a na vlak. Pravá noha se mi docela
podvrtávala, opíral jsem se o hůl a kamarád
mne zachytával. Na tramvajové zastávce čekal
naštěstí nějaký vozíčkář, řidič přistavil plošinu
a já ji následně také využil. Na metru byl výtah
a na hlavním nádraží – nádraží Presidenta

Ministerstvo dopravy na popud Správy želez-
niční dopravní cesty zahájilo správní řízení o zru-
šení 11 km dlouhé regionální železniční tratě
Mladotice – Kralovice u Rakovníka. Se zrušením
této lokálky definitivně zhasnou naděje na obno-
vu přímých vlaků mezi Rakovníkem a Mladotice-
mi, o což například usilovalo vedení obce Mlado-
tice, jak uvádí server Zdopravy.cz.  SŽDC prý
vyčerpala všechny nástroje vyplývající z vládní-
ho manuálu z roku 2012. Posledním byla nabíd-
ka na bezúplatný převod na obce, o což měla
zájem jen obec Mladotice. Jenže k uzavření

Zahájeno správní řízení
o zrušení tratě Kralovice –

Mladotice – nelze souhlasit!

Zábradlománie
Vypadá to jako infekce, která se šíří na všech

revitalizovaných staničkách a nádražích. Kilo-
metry modrého, masivního zábradlí v místech,
kde postrádají smysl. Oddělují třeba dvoumet-
rový prostor mezi nástupištěm a plotem sou-
kromých zahrad, kde nemají žádnou ochra-
nnou funkci. Pouze ztěžují možnost sekání
trávy v tomto prostoru. Nebo na druhé straně,
jako je tomu v Golčově Jeníkově-městě, oddě-
lují stometrovou část nástupiště od přilehlé pol-
ní cesty.

Smysl takhle vyhozených prostředků na-
prosto uniká. Hodně lidí na to kriticky poukazuje
a vznikla i facebooková stránka, https://www.fa-
cebook.com/zabradlomanie/  kde jsou desítky
fotografií z mnoha železničních stanic „vylepše-
ných“ stovkami metrů zábradlí.

Miroslav Gloss

vlaku relace Bor – Svojšín, kdy ve směru na
Plzeň nejede nic. Kdo chce jet do Plzně, musel
by jet protisměrně do Plané a pak se opět vrátit
a to bez slevy na jízdném. Hádejte, čím cestu-
jící pojede? Autobusem přece, nebo autem po
dálnici. Kdo to zařídil? Plzeňský kraj.

Co na to volič? Napíše dopis, na který odpoví
imaginární „Ing. Nejdeto“ , kde zdůvodní, proč
se vlaky neobjednají – on tam přece nikdo
nejezdí! Jak jednoduchý důvod likvidace! On
cestující chudáček snad nechce nocovat ve
Svojšíně na lavičce v neobsazené stanici, kde
byla zrušena i restaurace? Tak vidíte, že to
nejde, prosťáčku.

To není vtip, ale skutečnost cestování v kraji
Plzeňském. A bude hůř.

Martin Kubík

Dlouhodobě vyloučená regionální trať (od r. 1997) Mladoti-
ce – Kralovice na severu Plzeňska je dnes pouhým torzem
(stav k 26. 5. 2018) na většině míst silně zarostlým náletovou
vegetací a stromy, místy jsou zde rozkradené kolejnice. V pří-
padě uvažované obnovy provozu by se tato trať musela
vystavět zcela nově. Podle dřívějších analýz obce Mladotice
by nejlevnější možná oprava vyšla na 90 milionů Kč.

Romantická zastávka Holostřevy (trať 178, Svojšín – Bor) od nového GVD asi osiří a to
i přesto, že v Holostřevech vystupují mladí lidé z křesťanské komunity Noe, kteří si zde
zřídili nové kulturní centrum v bývalé barokní faře s černou kuchyní a škole! Na snímku Os
17306, motor 810.406–9, 22. 6., 17.54 h.

Plzeňský kraj opět „zazářil“

převodní a nájemní smlouvy
do 31. 12. 2017 nakonec ne-
došlo, neboť zmiňovaná obec
potřebuje delší čas na jednání
o placení dopravní obslužnos-
ti s Plzeňským krajem, který
se k této záležitosti postavil
zcela nerozhodně, poněvadž
místo potřebných čtyř párů vla-
ků denně, jež požaduje usne-
sení vlády z roku 2012, schvá-
lilo tamní zastupitelstvo jen
dva páry vlaků denně na pět
let dopředu, což z pohledu
efektivity provozu není bráno
jako dostatečné.

Podle mého názoru by se
na této trati uživilo i pět párů
vlaků denně v relaci Rakov-
ník (Kralovice u Rakovníka) –
Mladotice s tím, že by zde by-
ly zajištěny přípoje na osobní
vlaky směr Plzeň, čímž by
bylo zajištěno výhodné a žá-
dané spojení Rakovnicka
s významnými městy okresu
Plzeň – sever (Kralovice, Pla-
sy). Modernizované motoro-
vé vozy ř. 809 by tu samozřej-
mě ke spokojenosti cestujících

stanici probíhá střídavě výluka liché a sudé
skupiny kolejí a první a druhé traťové koleje
v úseku Bohosudov – Teplice v Čechách. Tyto
stavební práce zde budou probíhat do července

roku 2019 a po jejich skončení dojde ke zvýšení
bezpečnosti a plynulosti železničního provozu
a eliminaci rychlostního propadu.

 Tomáš Martínek
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Z Prahy přijel do Velkých Popovic parní vlak s pěti dřeváky a hytlákem zcela plný,
lokomotiva 423.041, postrk T 444.162. Lokomotiva 423.041 byla dle slov strojvedoucího
předisponována do DKV Praha–Vršovice jako náhrada za t.č. neprovozního čtyřkoláka.
O lokomotivu se dlouhá léta staralo ostravské depo, po odchodu ostravských opatrovatelů
lokomotivy do penze ji převzali „páraři“ ve Vršovicích, lokomotiva měla plno závad, které
museli odstranit, nyní je v pořádku.

„Moudří lidé už dávno postřehli, že štěstí
je jako zdraví: když člověku nechybí, ani
o něm neví.“                 Michail Bulgakov,

             ruský spisovatel (1891 – 1940)

Ve dnech 25. – 27. 5. se naši
volejbalisté zúčastnili regionální-
ho mistrovství USIC ve Švýcar-
ském Delémontu. Po strastiplném
nočním cestování zapříčiněném
špatným počasím v jižních Če-
chách jsme v odpoledním duelu
podlehli domácím Švýcarům.

Další zápas nás čekal v sobotu
dopoledne s týmem z Lucembur-
ska, který jsme porazili, ale v od-
poledním zápase podlehli němec-
kému týmu. A protože Němci
porazili i domácí Švýcary a Lu-
cemburčany, umístili se na prvním
místě. Druhé náleží Švýcarsku,
třetí nám a čtvrtí skončili volejba-
listé Lucemburska.

Dík patří nejenom pořadatelům
za krásné prostředí a organizaci,
ale i všem hráčům za skvělé spor-
tovní zážitky.

                        Miloš Paleček,
                          vedoucí výpravy

Regionální
mistrovství USIC

v orientačním
běhu

Ve dnech 18. 6. – 20. 6. se zúčastnila výpra-
va českých železničářů Regionálního mistrov-
ství USIC v orientačním běhu. Soutěž se usku-
tečnila v České republice ve Velkých Losinách
za účasti výprav ze Švýcarska, Belgie, Dánska
a České republiky.

Naši sportovci podali v obou závodech vý-
borné výsledky a umístili se v hodnocení států
celkově na 2. místě, pouhých 48 bodů za druž-
stvem Švýcarska. V jednotlivcích se umístili na
stupních vítězů, kategorii H 21 Michal Tihon
a David Nehasil, v kategorii H 45 Jiří Hájek
a Martin Šritr a v kategorii W 45 Marcela Vla-
chová.

Děkuji celému organizačnímu týmu za vý-
bornou přípravu a průběh závodů. Dále děkuji
výpravě našich sportovců za úspěšnou repre-
zentaci a přeji mnoho úspěchů při dalších závo-
dech. Petr Štěpánek,

místopředseda OSŽ, předseda PV OSŽ
SŽDC, vedoucí výpravy

Regionální mistrovství USIC
 ve volejbalu

V Dánském Rodby se uskutečnilo 23.6.2018
Regionální mistrovství USIC v bowlingu. Urput-
ný celodenní boj svedla družstva České Repub-
liky, Německa, Velké Británie, Belgie a domácí-
ho Dánska. Celá akce probíhala v areálu
zábavního centra Lalandia v Rodby, které se

Na snímku: zleva klečící: Václav Kovář, Tomáš Ze-
mek, Aleš Zemek, Radim Kukelka, Martin Janák; zleva
stojící: Roman Kohler, Vladimír Štusák, Jaromír Py-
telka, Stanislav Fořtík, Matěj Chládek, Michal Janák,
Oleg Pypypčuk a trenér Václav Slezák;  zcela nahoře:
Miloš Paleček a tlumočnice Lenka Paurová.

jsme dosáhli v kategorii mužů. Až do posledního
hodu ve dvanácté sérii bojoval o zlatou příčku
Tonda Příhoda. Nakonec z toho bylo vynikající
druhé místo za reprezentantem Belgie, které
navíc doplnil skvělou třetí pozicí David Holý.
V silné konkurenci kategorie žen byla nejlepší
z našich hráček na pátém místě Květa Koubová

Regionální mistrovství
USIC v bowlingu

nachází přímo u pláže Baltského moře.
Naše reprezentace se skládala z nej-
lepších hráčů bowlingu, kteří se kvalifi-
kovali na březnovém mistrovství repub-
liky v Pardubicích (Josef Janů, Antonín
Příhoda, David Holý, Lukáš Štich, Kvě-
ta Koubová, Ludmila Buriánová). Jako
trenér cestoval Stanislav Nosek. Celou
výpravu výborně doplňovala nejen jako
překladatelka, ale i skvělá organizátor-
ka Lenka Paurová. Po dlouhé celoden-
ní páteční cestě vlakem přes Německo,
doplněné trajektem přes moře do Dán-
ského přístavního města Rodby a noci
strávené v útulném rekreačním domku
jsme nastoupili do sobotních bojů. V té-
měř  dvanáctihodinovém maratonu jsme
vybojovali v kategorii družstev krásné
třetí místo za prvními Němci a druhými
domácími Dány. Ještě většího úspěchu

za reprezentantkami Dánska a Německa. Celá
akce probíhala ve velmi přátelské atmosféře a to
nejen díky dánským organizátorům, ale i vý-
bornému přístupu celé naší výpravy. Za vzornou
reprezentaci patří všem zúčastněným velký dík.

Miroslav Maincl,
vedoucí výpravy

Reprezentanti ČR na mistrovství USIC v bowlingu.

Výprava českých železničářů na Regionál-
ním mistrovství USIC v orientačním běhu.

kousku–Uhersku, vedoucí z Tábora do Bechy-
ně. Skříň vyrobila firma Ringhoffer, elektrickou
výzbroj pak dodala firma Křižík. Napájení ss
proudem o napětí 1500 V (od rekonstrukce v r.
1938), výkon elektromotorů 221 kW, maximální
rychlost 50 km/h, hmotnost 27 tun. Vůz posky-
tuje k sezení 10 míst ve 2. třídě a 20 míst ve 3.
třídě.

Zatímco svezení se se „Stříbrným šípem“ je
docela vzácností, s „Elinkou“ je možno se na
„Bechyňce“ i letos opět povozit, a to ve vybra-
ných dnech od 16. 6. do 16. 9. se vydají z Tábo-
ra do Bechyně vždy dva páry vlaků (pozor na
povinnou rezervaci). V uvedeném termínu bu-
de o sobotách a nedělích nasazována na ně-
kterých spojích rovněž i elektrická mašinka „Bo-

V sobotu 30. 6. se v kolejišti stanice Tábor
sešly dvě naše železniční legendy. Z Prahy
sem dorazil motorový vůz M 260.001 „Stříbrný
šíp“, který si poté „odskočil“ do Písku. Na „be-
chyňském“ nástupišti v tu dobu čekala druhá
legenda, elektrický motorový vůz M 400.001
„Elinka“, která se toho dne vydala dvakrát z Tá-
bora do Bechyně a zpět.

Neodolal jsem lákavé nabídce a vzácné pří-
ležitosti a koupil jsem si v předprodeji jízdenku
na cestu se „Stříbrným šípem“ z Prahy do Tá-
bora a zpět. A tak v sobotu ráno postávám s dal-
šími nadšenci v hale na pražském „hlaváku“
a napjatě čekáme, na které nástupiště tento
„klenot“ Českých drah, a. s., přijede. Několik
minut před avizovaným odjezdem se jeho silue-
ta objevuje na „Novém spojení“ od Libně. Za
několik málo okamžiků je vůz, až na pár míst,
téměř zcela zaplněn a vydáváme se na netrpě-
livě očekávanou cestu.

Jak futuristický exteriér vozu, tak i elegantní
interiér, kde se při renovaci pamatovalo na
každičký detail, působí velice příjemně. Je po-
hodlné, usadit se do červených kožených seda-
ček a vnímat tu precizně odvedenou práci. Všu-
de plno chromu a vše je vkusně zakomponováno
do celkové atmosféry, evokující prvorepubliko-
vé časy. Člověku se až nechce věřit, že z pů-
vodního vozu z roku 1939 se dochovala pouze
skříň se dvěma podvozky. Originální dvojkolí
prošla defektoskopickou kontrolou. Taktéž pů-
vodní nápravové převodovky absolvovaly ná-
ročnou opravu.

Moderní technologie v „retro hávu“, tak by se
dal motorový vůz stručně a docela výstižně
popsat. Vůz je vybaven sofistikovaným řídícím
systémem, o kterém se jeho konstruktérům v ro-
ce 1938 zdaleka ani nesnilo. Původní motory
ČKD (2x168 kW) byly nahrazeny moderními
a úspornými motory Tedom (2x242 kW) a na
svižnosti jízdy je to znát. Po rekonstrukci je ale
povolena v provozu maximální rychlost 100 km/
h (z důvodu výkonu brzd) i když vůz má na
mnohem víc.

To už ale uháníme po kolejích někdejší Drá-
hy císaře Františka Josefa a za okny vozu se
postupně míhají stanice Říčany, Čerčany, Be-
nešov u Prahy. Ale jako kulisa zejména nádher-
ná česká krajina. Co chvíli se ozývá jasný zvuk
houkačky - „Pozor, jede Stříbrný šíp!“. Prosviští-
me tunely na nových úsecích trati a před půl
desátou brzdíme u druhého nástupiště v želez-
niční stanici Tábor.

 V Táboře se sešly legendy
Po chvíli se vůz přesouvá k bechyňskému

nástupišti, aby zde „zapózoval“ s další z našich
legend, elektrickou motorovou „Elinkou“
M 400.001.

Elektrický motorový vůz řady M 400.001 po-
chází z roku 1903. Vyroben byl pro první elek-
trickou meziměstskou železnici v tehdejším Ra-

binka“, zde platí běžný tarif Českých drah.
Když opět usedám o půl páté do „Stříbrného

šípu“, abych se s ním vydal na zpáteční cestu
do Prahy, mám za sebou velice příjemný „že-
lezniční“ den. Škoda jen, že tentokrát je vůz
zaplněn sotva z poloviny.

Myslím, že závěrem patří poděkování všem,
kdož se podíleli na „zmrtvýchvstání“ tohoto
unikátního motorového vozu a odvedli opravdu
profesionální práci. V neposlední řadě ale i těm
pracovníkům ČSD a Českých drah, kteří zabrá-
nili, aby byl „Šípáček“ sešrotován v období dlou-
hých roků, v kterých mu nebyl osud ani zdaleka
příznivě nakloněn.

Děkujeme!
A. K. Kýzl

Setkání dvou našich železničních legend v Táboře, v sobotu 30. 6. 2018, „Stříbrného
šípu“ (M 260.001) a „Elinky“.

Neuvěřitelné se stalo skutkem
– obnova vlaků

do Velkých Popovic
japonské pivovarské skupině, se začalo blýskat
na lepší časy. Nejen, že byla zprovozněna
vlečka pro Den Kozla, ale pivovar uvažuje akti-
vovat i přepravu svých produktů po železnici.
Zatím v tom brání vytrhané kolejiště v celém
areálu pivovaru až na pár metrů za branou.
Nové nástupiště pro turisty bylo proto vybudo-
váno před branou závodu a je dosti krátké.
Každopádně má být turistický provoz pravidel-
ný přes sezonu, jízdní řád zatím předložen
nebyl.

Martin Kubík

Když jsem v červnu 2005 ve spolupráci s pi-
vovarem Velké Popovice, tak jako několik let
předtím, střežil přejezdy k mimořádným parním
vlakům ke Dni Kozla, netušil jsem, že se kdy
ještě vlak k pivovaru rozjede. V té době jiho-
africký vlastník skupiny Plzeňské pivovary ne-
měl žádný zájem pivovarskou vlečku dál provo-
zovat a všechnu produkci převedl na kamiony,
nepochopil ani přínos železnice a hlavně dovoz
hostů na Den Kozla a odřekl pro další léta
všechny drážní aktivity.

Po změně vlastníka pivovarů, jež nyní patří

zklamán. Výstava je zaměřena převážně na
stavby obou společností, které byly potřebné
pro železniční provoz. Na 15 tabulích lze vysle-
dovat podrobnější historii obou společností, do-
plněných o řadu obrázků historických, ale i sou-
časných, které zachycují vybraná nádraží, depa,
dílny a další stavby. Nechybí ani kolejové plá-
ny, nebo nákresy některých nádraží. V několika
vitrínách je hned několik desítek modelů v mě-

Národní památkový ústav, územní odborné
pracoviště Ostrava, uspořádal ve výstavních
prostorách ústavu velice poutavou výstavu pod
názvem „Z Vídně na sever“. Ta pojednává
o dvou páteřních železničních tratích na území
České republiky.

Tou první je Dráha císaře Ferdinanda (KFNB
– Kaiser Ferdinads Nordbahn), zkráceně Ferdi-
nandka. Ta byla postupně budována z hlavního

Z Vídně na sever

města monarchie – Vídně přes Břeclav, Přerov,
Ostravu do Haliče. Druhou železniční tratí byla
Severní státní dráha (NStB – Nördliche
Staatsbahn). Ta zprvu nevycházela přímo z Víd-
ně, ale z Olomouce a vedla do Prahy. Na ní
navázala trať Brno – Česká Třebová a z Prahy
trať pokračovala přes Podmokly (dnes Děčín)
na saské hranice. Obě železnice prožívaly krize
i období rozkvětu, budovaly další tratě a rozši-
řovaly svoji síť. Ferdinandka byla budována
soukromým kapitálem, zatím co Severní státní
dráha byla stavěna státem, tedy monarchií.
V roce 1855 byla síť NStB spolu s několika
dalšími tratěmi v monarchii a dalším movitým
i nemovitým majetkem odprodány francouzské-
mu kapitálu a tak vznikla Rakouská společnost
státní dráhy (StEG – Staatseisenbahn Gesell-
schaft), hovorově Štég.

Jestliže někdo očekává, že na výstavě bu-
dou obrázky a modely lokomotiv, bude určitě

řítku 1:160, které přestavují různé objekty obou
železničních společností, hlavně však výpravní
budovy, z nichž některé již neexistují, či jsou
přestavěné, mnohdy k nepoznání.

Na čestném místě je pak velice pěkné diorá-
ma nádraží Český Brod, přestavující toto ná-
draží jak vypadalo v roce 1845. Výstava je
doplněna o model košového návěstidla, unifor-
mu železničního úředníka a plastiku výhybká-
ře.

Ačkoliv výstava není velká svým rozsahem,
je velice poutavá. Představuje tak železnici
v období jejího počátku a rozvoje a ukazuje hlav-
ně stavební architekturu budov, které tvořily
nádraží a byly důležité pro tehdejší provoz. K vý-
stavě byl vydán poměrně rozsáhlý katalog, té-
měř shodný s výstavou.

Výstava měla původně skončit již 31. března
2018, ale byla prodloužena do 28. září 2018.

Pavel Stejskal

Soubor modelů budov společnosti StEG.

Dioráma nádraží Český Brod z roku 1845.


