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Z aktuálních událostí
n Ve středu 24. 4. se v Praze konalo pravidelné zasedání Ústředí OSŽ. V rámci kontroly
plnění úkolů zazněla z úst předsedy OSŽ Mgr.
Martina Malého i informace o stavu právních sporů vedených s bývalým předsedou OSŽ Ing.
Jaromírem Duškem: „Na základně posledního
osobního jednání s bývalým předsedou OSŽ
musím bohužel konstatovat, že smírná cesta
k ukončení sporu o neplatnost pozastavení
výkonu funkce a odvolání z funkce předsedy
OSŽ se s největší pravděpodobností uzavřela a soudní řešení sporu bude dále pokračovat. Včera došlo k odročení dalšího jednání
na září,“ řekl Martin Malý telegraficky.
Předseda OSŽ se krátce vrátil k režijním výhodám a mluvil také o posílení pozice ČD při
vyjednávání s kraji o uznávání slev včetně režijních jízdních výhod a zmínil se i o Železniční
konferenci v Dříteči (podrobnosti v samostatném
článku). V závěru svého vystoupení Martin Malý
informoval o právě probíhající návštěvě gruzínských železničářů v České republice.
I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun mluvil rovněž o režijních výhodách a snaze Českých
drah vysvětlit krajům, že jízdní výhody jsou
dány zákonem a takto je třeba je vnímat.
„Například Olomoucký kraj režijní jízdenky
dle našich informacíuznávat bude i nadále,“
prohlásil Vokoun.
Také Radek Nekola, místopředseda OSŽ,
hovořil o návštěvě gruzínské delegace v ČR a
krátce se zmínil i o jednání Dozorčí rady ČD
Cargo, které probíhalo téhož dne odpoledne
(24..4.). Mluvil též o interních normách a ambici
OSŽ snížit věkovou hranici u KOP a nutnosti
„podívat se na povolání s tříletým cyklem“.
Situaci v TSS (dlouhodobě zde probíhá ko-

lektivní vyjednávání) se poté věnovala místopředsedkyně OSŽ Bc. Renata Dousková. Dále
uvedla, že u OHL ŽS kolektivní vyjednávání ještě probíhá. Co se týká ZO u MOVO Plzeň, tato
organizace se bude rušit. Řešení si podle jejích
slov vyžaduje i situace u společnosti HMS Louny, kde nebyla zaměstnancům v termínudaném
PKSvyplacena mzda. Poslední informace z úst
Renaty Douskové se týkala začlenění odborů
Dopravního podniku města Brna pod křídla OSŽ.
„Bylo doporučeno tuto ZO přijmout,“ dodala.
Závěr Informací ze zásadních jednání patřil
moderujícímu Petru Štěpánkovi, místopředsedovi OSŽ, a dění u Správy železniční dopravní
cesty. Mimo jiné mluvil o jízdních výhodách
a možnosti poskytování příspěvku na dopravu
zaměstnanců SŽDC tam, kde dopravu bude
zajišťovat soukromý dopravce. Předseda Podnikového výboru OSŽ SŽDC informoval i o jednání ohledně poskytování příspěvku na rekreace
z C–FKSP v roce 2020 s tím, že záležitost má
být uzavřena nejpozději v září. Petr Štěpánek
dále informoval o personálních změnách u OŘ
Brno k 1. 5. 2019 i o poskytování motivační
odměny od 1. 4. pro provozní zaměstnance
infrastruktury, řízení provozu a stavebních správ.
Po přestávce Ústředí OSŽ mimo jiné vzalo na
vědomí zprávu jednatele a členů DR CK ČD
travel, o činnosti společnosti v roce 2018, schváliložádost o udělení souhlasu s prodejem nemovitosti a návrh na začlenění odborů Dopravního
podniku města Brna do organizační struktury
OSŽ. V samotném závěru jednání pak předsedkyně Revizní komise OSŽ Barunka Balážová
informovala o činnosti Revizní komise OSŽ.
-redVíce na www.osz.org.

V Dříteči na Pardubicku
proběhla 5. železniční
konference
Za velkého zájmu odborné veřejnosti napříč
železničním odvětvím proběhl ve dnech 11. a 12.
dubna již 5. ročník mezinárodního diskusního
setkání, letos pod názvem „Česká a evropská
železnice pro 21. století – jeden společný trh“,
kterou každoročně pořádá poslanec Martin Kolovratník. Letos se konala v kongresovém centru
v Dříteči nedaleko Kunětické hory.
Hlavní náplní prvního diskusního dne(11. 4.)
byla Evropská železnice, její inovace, 4. železniční balíček či vytváření jednotného evropského železničního prostoru.
V posledním bloku čtvrteční diskuse se hovořilo o liberalizaci v Česku. Jako první vystoupil
Ladislav Němec (náměstek MD), který hovořil
o novele zákona o dráhách, kde je mj. zakotveno, že s ohledem na provedení testu hospodářské vyváženosti (zda komerční služba neohrozí
dotovanou) bude nutno o nové trasy komerčních
spojů žádat už 18 měsíců před zahájením platnosti JŘ. Dále pohovořil o soutěžích a „rozstřelech“ u dálkových linek a vstupu dalších dopravců do závazkové dopravy.
Generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda zmínil,
že v rámci interoperability je nutno omezovat
národní pravidla ve prospěch vytváření jednotného železničního prostoru a přesunovat pravomoci na Evropskou železniční agenturu.

Konference se po oba dny zúčastnil
předseda OSŽ Mgr. Martin Malý.

Za ČD vystoupil generální ředitel Miroslav
Kupec, který zdůraznil obrovský plánovaný objem investic na obnovu vozidel a to až ve výši 50
mld. v osobní a 20 mld. Kč v nákladní dopravě.
Kritizoval způsob liberalizace v Česku, neboť
dochází k tříštění železnice nejen na kraje, ale
v rámci krajů na další malé provozní soubory.
Celkem tak budou mít ČD přes 40 smluv a proti
letošnímuroku přijdou v roce 2020 asi o 4 % výkonů, což označil za velmi dobrý výsledek.
Za Sdružení nákladních dopravců ŽESNAD
vystoupil Oldřich Sládek, který na příkladu srovnání s Rakouskemzkritizoval nedostatečné zpoplatnění silniční sítě, což vede k tomu, že přes
naše území tranzitují kamiony.
Petr Koehler z Leo Expressu hovořil o růstu
tohoto dopravce a dovozu motorových jednotek
do Česka za účelem nasazení na Letohradsku.
Zdůraznil, že podporuje soutěže a otevírání trhu
a že Leo Express působí ve 4 evropských zemích.
Za Drážní úřad vystoupil Jiří Kolář, který zmínil, že otevírání trhu na železnici začalo už v roce
1995. Nyní máme na síti přes 100 dopravců.
Upozornil na nedostatek strojvedoucích a na to,
že Drážní úřad bude dozorovat, aby všichni
strojvedoucí ze zahraničí splnili požadovanou
jazykovou úroveň. Do budoucna všichni strojvedoucí podstoupí také trénink na simulátorech.
Jako poslední v tomto bloku vystoupil předseda Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře
Pavel Kodym, který varoval před některými návrhy úpravy pracovní doby strojvedoucích, které
by mohly vést k většímu počtu odstavování
vlaků na tratích z důvodu vyčerpání fondu pracovní doby.
Následně proběhla krátká debata, v níž např.
zaznělo, že ČD plánují v roce 2020 vyhlásit první
soutěž na hybridní vozidla, nebo že přechod na
střídavou soustavu má vyjít asi na 80 mld. Kč.
Znovu bylo poukázáno na nákladnost zavádění
ERMTS (a ETCS) a na další náklady spojené se
zaváděním tzv. tichých vozů. Přenášet náklady
na zákazníky však prakticky nejde, protože zboží
by skončilo na silnicích.
(Pokračování na str. 2)

Snímek z 5. ročníku mezinárodní železniční konference.

Snímky -rš-

Celkem pět dopravců se bude od prosince podílet na železniční dopravě v Ústeckém kraji. Vedle Českých drah a společnosti AŽD, která
na tzv. Švestkové dráze provozuje linku U10, se budou na železniční dopravě podílet i společnosti ARRIVA, RegioJet a Die Länderbahn.
Posledně jmenovaná společnost nahradí České dráhy i na lince U12 Osek město – Most – Louny – Rakovník. Na snímku Michaela Mareše
osobní vlak 6786 Českých drah opouští železniční stanici Bečov u Mostu. I tyto spoje nahradí od prosince RegioSpidery společnosti Die
Länderbahn.

ČSOB Motivační program pro členy OSŽ
Odborové sdružení železničářů v souladu s
usnesením VII. sjezdu OSŽ trvale usiluje o rozšiřování škály benefitů pro své členy. Ke stávajícím benefitům, k nimž patří zejména poskytování právní pomoci v pracovněprávní a
trestněprávní oblasti v záležitostech vzniklých
v souvislosti s výkonem povolání, včetně zastoupení v řízení před soudem a ostatními orgány
činnými v trestním řízení, poskytování finanční
pomoci z Podpůrného fondu OSŽ členům v obtížných životních situacích, velice výhodného
pojištění odpovědnosti za škody způsobené členy OSŽ zaměstnavatelům při výkonu povolání
u pojišťovny Kooperativa a další produktová zvýhodnění u jiných pojistek této pojišťovny, bonusy
nebo cenová zvýhodnění pro členy OSŽ a jejich
rodinné příslušníky při účasti na rekreaci v za-

řízeních, která jsou v majetku OSŽ
v tuzemsku i v zahraničí (hotel
Skalka na Slovensku, APT dům
Orion v Řecku), nyní přibývá další
benefit.
Odborové sdružení železničářů uzavřelo smlouvu o spolupráci
při poskytování ČSOB Motivačního programu
pro členy OSŽ – zaměstnance vybraných zaměstnavatelů, kde naše odborová organizace
působí. Jedná se o zvýhodněnou nabídku produktů poskytovaných bankou ČSOB (včetně
Poštovní spořitelny) klientům, kteří o to projeví
zájem.
Seznam vybraných zaměstnavatelů, popis nabídky zvýhodněných produktů a informační linka jsou uvedeny na stránkách

www.motivacniprogram.csob.cz
(uživatelské jméno: osz, heslo: osz111).
Členové, kteří budou mít o nabídku zájem,
se na pobočkách banky budou prokazovat členským průkazem OSŽ a služebním průkazem
zaměstnavatele, případně potvrzením o zaměstnání pro účastníka ČSOB Motivačního programu.
Mgr. Martin Malý,
předseda OSŽ

NA AKTUÁLNÍ TÉMA

„Oči pod červenou čepicí dnes
chybějí.“
Hovoříme se ZBYŇKEM GAZÁRKEM,
strojvedoucím a členem ZV OSŽ Slovácko, Veselí nad Moravou
Jste strojvedoucí, který má licenci prakticky na všechny trakce, používané u Českých
drah, včetně trakce parní. Co vás na práci
strojvedoucího přitahuje tak, že nelitujete času ani námahy, abyste se jí mohl naplno
věnovat? Prozradím navás, že také patříte do
party nadšenců, kteří kompletně zrenovovali
ve veselském depu parní lokomotivu řady
525.101 a prototyp dieselové lokomotivy
T 478.1002.
Práce na železnici má v naší rodině tradici,
takže volba zaměstnání byla jasná. I když to bylo
na začátku 90. let, kdy na železnici probíhaly
velké organizační změny, propouštěli se lidé
a dráha se takzvaně zeštíhlovala. Nakonec se
ale můj sen splnil a já mohu dělat práci, kterou
mám rád a kterou bych asi neměnil. Souvisí s tím
i práce na opravě zmíněných lokomotiv, kterou
provádíme takříkajíc zadarmo, a která je spíše
koníčkem. Lidí, kteří se tomu věnují, a to nejen
u nás ve Veselí, není málo a je to pro ně skutečně
radost a zábava.

Bývalé veselské depo se od 1. března
2019 stalo kompletně součástí DPOV Přerov, které je dceřinou společností Českých
drah. Jak se zdejší lidé s touto změnou vyrovnali?
Pro mnohé z nich to nebylo vůbec lehké,
neboť v souvislosti s touto změnou přišli o některé výhody, které vyplývaly z takzvaného retenčního programu, který platil pouze pro České dráhy. Ten se týkal udržení zaměstnanosti
v určených profesích. Pokud se lidé zavázali
setrvat ve svém zaměstnání (které trpělo nedostatkem pracovníků určených profesí), mohli
dostat až 60 000 Kč jako mzdovou motivaci.
Poté, co se tato organizační změna uskutečnila
(přechod pod DPOV), dostali pouze část této
náhrady, což je dost citelný postih. Retenční
program se totiž týkal pouze Českých drah,
nikoliv DPOV. Snažili jsme se za pomoci OSŽ
této změně zabránit, ale vedení Českých drah
bylo naprosto neústupné a nakonec prosadilo
svoji vizi.

Na přelomu února a března postihla České
dráhy celá řada mimořádných událostí, v nichž
byli jako hlavní viníci označeni strojvedoucí.
Co si o tom myslíte?
Odpověď na tuto otázku je nesmírně složitá.
Co ale mohu s určitostí podepsat, je fakt, že při
odjezdu vlaků ze stanice často doslova chybějí
jedny oči – ty pod červenou čepicí, které hlídaly
spolu s očima strojvedoucího odjezdová návěstidla. Je-li to chyba systému, nedokážu posoudit, ale domnívám se, že se zrušením výpravčích měla přijít plnohodnotná náhrada ve
formě techniky, která by tyto oči nahradila. Od
svého dědy vlakvedoucího vím, že vlakvedoucí
dříve byli za pozorování návěstidel také odpovědni, a pokud by strojvedoucí selhal, zakročili
třeba stáhnutím záchranné brzdy. I tato „brzda“
dnes chybí.

Vzali jste si z tohoto případu nějaké poučení?
Domnívám se, že při tzv. „boji“ se zaměstnavatelem se vyplatí jednota. Dnes jsme svědky
naprostého roztříštění odborových sil na železnici, existuje víc než deset odborových svazů
a to je k ničemu, z toho zákonitě těží druhá
strana. Ke zlepšení situace by určitě pomohlo,
kdyby se alespoň dva nejsilnější odborové svazy na železnici (OSŽ a Federace strojvůdců)
dokázali dohodnout na společném jednotném
postupu ve všech otázkách, které trápí současné zaměstnance Českých drah a to zdaleka ne
jen strojvedoucí. Společnými silami, domnívám
se, by se mohlo dosáhnout toho, že zaměstnavatel bude muset přistoupit na oprávněné a nezpochybnitelné požadavky zástupců zaměstnanců.

Před časem jste spolu s dalšími členy
OSŽ ve veselském depu posílili řady ZO OSŽ
Slovácko, kde jste nyní jedním z členů ZV
OSŽ. Proč jste se rozhodli pro přechod právě do této ZO OSŽ?
Naše základní organizace OSŽ patřila původně pod ZO OSŽ DKV Brno Horní Heršpice
jako jeden z dílenských výborů. Poté, co v roce
2017 skončil ve své funkci odchodem do důchodu náš předseda tohoto dílenského výboru,
rozhodli jsme se přejít pod ZO OSŽ Slovácko.
Do Veselí to máme všichni blíž a kromě toho
dobře známe současnou organizaci ZO OSŽ
Slovácko a jejího předsedu Jožku Matůšů. Spolu s částí strojvedoucích přešli do této základní
organizace OSŽ také mechanici, vozmistři a další profese bývalého depa, celkem dvacet až
třicet lidí.
Děkuji za rozhovor.
Miroslav Čáslavský

V Dříteči na Pardubicku
proběhla 5. železniční
konference
(Pokračování ze str. 1)
V pátek 12. 4. byla hlavním tématem Česká
železnice a její financování se zaměřením na
přípravu a výstavbu vysokorychlostních tratí.
Jindřich Kušnír z ministerstva dopravy popsal
chystaný systém vysokorychlostní dopravy. Ten
bude tvořen předpisy (evropské normy, zákony,
vyhlášky, předpisy SŽDC), tratěmi (mezi první
připravované úseky patří novostavby Praha –
Poříčany, Přerov – Ostrava, Brno – Vranovice,
Praha – Lovosice/Litoměřice a Ústí nad Labem –
st. hranice, u nichž se pracuje na studiích proveditelnosti), mezinárodními návaznostmi (nejužší
spolupráce je nyní se Saskem, potažmo Německem, kde se chystá podepsání prezidentské
smlouvy o výstavbě přeshraniční vysokorychlostní tratě s tunelem. S polskou stranou se řeší
trasa spojení Prahy a Vratislavi, jako mírně výhodnější se jeví vedení přes Hradec Králové
místo přes Liberec. Dále se jedná se Slovenskem, Rakouskem a Maďarskem), obchodně–
provozního modelu (vysokorychlostní vlaky budou součástí systému dálkové dopravy, nepůjde
o povinně místenkové vlaky, ale naopak o „běžné“ vlaky s provozem v taktu a s návaznostmi
na další vlaky. Počítá se s vedením expresních
vlaků s minimem zastávek a s rychlíky, které
budou z vysokorychlostníchúseků přejíždět na
ostatní tratě a zajistí tak rychlé spojení mezi
aglomeracemi a regiony.
Vlaky budou jezdit v závazku nebo na základě přidělené koncese), vozidel (MD bude již ve
20. letech v případě linek, kde lze výhledově
uvažovat o využití vysokorychlostních úseků,
požadovat v nabídkách vozidla, která budou
mít vyšší konstrukční rychlost, neboť kolem
roku 2030 by mohl být zahájen provoz na prvních úsecích) a financování (výstavby i údržby
tratí).
Na to navázal Jiří Svoboda (SŽDC), který
zdůraznil svoji podporu rychlým spojením. Uvedl, že je nutno počítat s průměrnými ročními
náklady na výstavbu ve výši kolem 20 mld. Kč.
Rovněž zdůraznil, že je nutno pokračovat také
v obnově a údržbě ostatních tratí. Po svém
vystoupení podepsal s Agnés Romatet–
Espagne Smlouvu o spolupráci s francouzským
správcem infrastruktury SNCF, která se bude

týkat přípravyvysokorychlostních tratí v Česku.
Zkušenosti a dopady výstavby rychlých spojení na společnost popsal Andrew McNaughton,
britský expert na železnici a poradce české
vlády, který zdůraznil dopad na změnu myšlení
lidí, neboť pokud bude řada významných center
dostupná do jedné hodiny, stane se bydlení
v mnoha nyní odlehlých oblastech atraktivnější
a zabrání se tím monocentrickému osídlení (Praha a okolí) ve prospěch polycentrického. Česko
je přitom optimálně velké pro výstavbu vysokorychlostních tratí, protože není ani příliš malé,
ale ani příliš velké. Vznikne řada relací se spojením do jedné hodiny.
Významný příspěvek přednesl hejtman Libereckého kraje Martin Půta, který dlouhodobě
kritizuje velmi špatné železniční spojení Prahy
a Liberce, kde lze nyní cestovat vlakem jedině
s přestupem a to za více než 2,5 hodiny. Cesta
autobusem sice trvá ideálně hodinu (mnohdy ale
díky kolonám i více), ale komerční spoje jsou
často, zejména ve špičkách (pátek, neděle),
dopředu vyprodané. Požaduje, aby se přestaly
vypracovávat další a další studie (nyní asi 13)
a přešlo se k činům, jejichž výsledkem by mělo
být spojení Prahy a Liberce za 1 hodinu, což by
řešilo vedení vysokorychlostní tratě z Prahy do
Vratislavi právě přes Liberec.
Za společnost Siemens Mobility vystoupil Jiří
Pohl, který zmínil rostoucí zájem o veřejnou dopravu v posledních letech zejména tam, kde
došlo k modernizaci tratí i vozového parku. Klade důraz na další rozvoj elektrické trakce.
V dalším bloku představili zástupci z Francie,
Španělska a Itálie zkušenosti s provozem vysokorychlostních vlaků.
V závěrečné části se řešilo budoucí financování železniční infrastruktury. V tomto bloku vystoupila ministryně financí Alena Schillerová,
Marek Pastucha z MD a Zbyněk Hořelica ze
SFDI. Obecně bylo zmíněno, že na financování
nemůžou stačit jen národní zdroje, ale je nutno
čerpat z evropských fondů (OPD 2, CEF) či
úvěry od Evropské investiční banky.
Martin Hájek,
spolupracovník redakce
(Redakčně kráceno, podrobnou zprávu z
konference najdete na www.osz.org).

PŘEDSTAVUJEME

Luděk Šebrle: „Podpůrný fond
OSŽ už slouží téměř
pětadvacet let.“
Podpůrný fond OSŽ vznikl v roce 1995 a jeho
hlavním úkolem je pomáhat členům OSŽ, kteří
se ocitnou v tíživé životní situaci, například ze
zdravotních důvodů, z důvodu úmrtí člena rodiny
či následkem živelní katastrofy. Podpůrný fond
(PF) OSŽ už tedy členům OSŽ pomáhá téměř
pětadvacet let. Ekonomicko–sociální oddělení
Ústředí OSŽ (ESO OSŽ–Ú) ročně zpracuje
a Představenstvo OSŽ schválí cca 35 žádostí
o finanční příspěvek.„Když byly povodně, tak
bylo pochopitelně více žádostí o finanční pomoc z důvodu přírodní katastrofy, ale v posledních dvou letech převažují žádosti z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti,“

říká Luděk Šebrle, analytik ESO OSŽ–Ú, který
má Podpůrný fond OSŽ ve své gesci. „V roce
2018 to bylo 37 žádostí v objemu 675 000 Kč
za celý rok, v roce 2017 bylo kladně vyřízeno
35 žádostí v objemu 625 000 Kč,“ dodává
s tím, že na prvním místě je (minimálně poslední
dva roky) dlouhodobá pracovní neschopnost a na
druhém ztráta zdravotní způsobilosti.„Z toho lze
vyvodit, že členové OSŽ stárnou a těch žádostí o příspěvek na operaci očí a zachování
smyslové způsobilosti přibývá. Zbývající část
žádostí byla podána v důsledku úmrtí člena
OSŽ nebo jeho rodinného příslušníka, a také
na nákladnou léčbu dětí členů OSŽ.“
Z Podpůrného fondu OSŽ byla v uplynulých
téměř pětadvaceti letech poskytnuta nenávratná
finanční výpomoc již bezmála 1900 žadatelům.
Hlavním zdrojem příjmů PF OSŽ jsou příspěvky
od členů OSŽ, od ZO OSŽ a dalších fyzických
a právnických osob. „Příjmy dělají zhruba
340.000 Kč za půl roku a největšími přispěvateli jsou základní organizace OSŽ, aby vyjádřily svoji solidaritu, a dále i proto, aby jejich
členové v případě potřeby, kdy požádají o dávku z Podpůrného fondu OSŽ, mohli obdržet
její maximální možnou výši,“ říká dále Luděk
Šebrle. „V minulosti se totiž stalo, že až při
žádosti ZO OSŽ o dávku z PF OSŽ se zjistilo,
že daná ZO OSŽ do PF OSŽ nepřispívá. To,
jestli ZO OSŽ přispívá, je totiž jednou z podpůrných informací při posuzování žádosti
o dávku z PF OSŽ. Mohu však konstatovat, že
případů, kdy ZO nepřispívá, je již minimum.

Zdůrazňuji, že Podpůrný fond OSŽ je výrazem solidarity členů OSŽ a dalších fyzických
a právnických osob, které do něj dobrovolně
přispívají.“
Výše ročního příspěvku do Podpůrného fondu OSŽ je dána velikostí ZO OSŽ.„Většinou se
pohybuje od 500 Kč do 20 000 Kč. Jednou
z nejvíce přispívajících je například ZO OSŽ
Ostrava s částkou ve výši 20 000 Kč,“ konstatuje dále Luděk Šebrle.
Vyplacené částky z PF OSŽ se podle Luďka
Šebrleho pohybují mezi pěti až dvaceti tisíci:
nejnižší vyplacená částka může být 1000 Kč,
nejvyšší pak 30 000 Kč. „Tisícikoruna je nejmenší dávka, která může být vyplacena, ale
v podstatě byla vyplácena pouze v době povodní, kdy byla poskytnuta jako první pomoc
na nákup hygienických a dezinfekčních prostředků. Pak většinou následovala částka
pěti tisíc korun, a když měl člen obytný objekt
hodně zdevastovaný, takzvaně mu proběhla
voda domácností, mohl si požádat o dávku
z PF OSŽ a při jejím schválení obdržet i částku ve výši až 20 000 Kč. Takový člen mohl při
povodních celkově obdržet až 26 000 Kč
finanční pomoci, a pokud byl rozsah škod
velký, mohl požádat o dávku z PF OSŽ opakovaně.“
Občas se stane, že Představenstvo OSŽ
žádosti ZO OSŽ, respektive žadateli, řadovému
členu OSŽ, nevyhoví.„Ano, i to se stalo, ale od
ZV ZO OSŽ bylo na žádosti ve zdůvodnění
sděleno, že vyplacení částky z PF OSŽ nedoporučuje a z téhož důvodu žádost nedoporučilo ani naše oddělení. Přesto byla žádost
zpracovaná a předložená Představenstvu
OSŽ k projednání. To se při rozhodování může mimo jiné opřít o záporné stanovisko ZV
ZO OSŽ, neboť ten má ohledně žádajícího
člena podrobnější informace, anebo si vyžádá stanovisko odborného oddělení ESO, které žádost samozřejmě přezkoumá. Ale obecně platí, že bychom měli ctít stanovisko ZV ZO
OSŽ,“ konstatuje Luděk Šebrle. Jednou za čtvrtletí se z ústředí OSŽ rozesílá do ZO OSŽ e–mail
s poděkováním předsedy OSŽ za příspěvek do
Podpůrného fondu OSŽ. Na ústředí OSŽ jsou
naopak doručovány děkovné dopisy od některých žadatelů, kterým finanční částka z Podpůrného fondu OSŽ pomohla v tíživé životní situaci.
„Je to někdy hodně emotivní,“ přiznává Luděk
Šebrle.„Například dostáváme pravidelně dopis od rodičů jedné dívky z jižních Čech, které
přispíváme jednou za dva roky na léčbu po
dětské obrně. Rodiče posílají dceru na léčení
do Piešťan a jako poděkování nám pak zasílají fotografie, jak se zlepšuje v chůzi,“ uzavírá
Luděk Šebrle.
Chcete přispět do Podpůrného fondu OSŽ?
Zde je jeho číslo: 35–2000264339/0800. Jako
variabilní symbol je třeba v případě platby ZO
uvést číslo organizace, a to bez pomlček. V případě, že tento variabilní symbol bude nesprávný,
není možné platbu identifikovat a přiřadit ji k příslušné ZO OSŽ.
Michael Mareš

VŠIMLI JSME SI

l PŘEDSEDA dozorčí rady Českých
drah Petr Moos oznámil, že ze zdravotních
důvodů skončí k 30. dubnu po necelém roce ve
funkci a z dozorčí rady ČD zcela odejde. Řídicí
výbor na svém zasedání v pondělí 15. 4. 2019
odvolal z pozice člena dozorčí rady Jana Štrofa, nahradila ho prorektorka Univerzity Pardubice Tatiana Molková. Další zasedání Dozorčí
rady bylo naplánováno na čtvrtek (25. 4., po
uzávěrce tohoto čísla), kde by měl být podle
kuloárních informací zvolen nový, provizorní
předseda DR.

Trať z Číčenic do Týna nad Vltavou je od druhé poloviny osmdesátých let minulého století
spojena s Jadernou elektrárnou Temelín.

NAVŠTÍVILI JSME

l VELIKONOČNÍ KŘÍŽ vyřezal Jaroslav Beneš z Loštic na Šumpersku pro všechny lidi dobré vůle a ukryl v něm písemné poselství, které je určeno i železničářům. Učinil tak
s poukazem na to, že železnici denně svěřují
své životy tisíce cestujících, přičemž neštěstí se
nevyhýbá nikomu a ničemu. Známý řezbář věří, že i nedávná série nehod na železnici se
zastaví a dráha se opět dostane do „svých
správných kolejí“. Reportáž z Loštic je zveřejněna na webu OSŽ.

Temelín
Provozování drážní dopravy na vlečce Jaderné elektrárny Temelín (JETE), včetně obsluhy
jejího vnitřního areálu při zavážení nového paliva
k reaktorům a odvozu vyhořelého paliva k meziskladu, zajišťuje společnost ČD Cargo, Provozní
jednotka (PJ) České Budějovice, Provozní pracoviště (PP) Protivín. Každý pracovní den tak
v úseku Číčenice – Temelín – Jaderná elektrárna Temelín jezdí manipulační vlak společnosti
ČD Cargo v čele s lokomotivou 742 (743), nebo
709 (708). „Obsluhu Jaderné elektrárny Temelín máme spojenou třikrát týdně (pondělí,
středa, pátek) s obsluhou Týna nad Vltavou,
v úterý a ve čtvrtek se pak kromě vlečky JETE
obsluhují i Netolice, kde je nyní velká nakládka dřeva,“ říká Petr Kubička, vedoucí posunu
PP Protivín. „Kromě toho obsluhujeme čtyřikrát týdně (pondělí až čtvrtek)v noci tratě Číčenice – Volary a Volary – Nová Pec a Lenoru,
a třikrát týdně (pondělí, středa, pátek)trať Protivín – Březnice. V rámci výkonů PP Protivín
máme ještě v pondělí až pátek odpolední posun v Protivíně,“ vypočítává Petr Kubička, jeden z deseti vedoucích posunu/posunovačů
PP Protivín. „Celkový stav vedoucích posunu a posunovačů je nyní deset, z toho čisté
posunovače máme už jenom čtyři. Všechno
jezdíme ve složení 1/1 (vedoucí posunu + posunovač),“ dodává.
Jízda manipulačních vlaků na trati z Číčenic
do Týna nad Vltavou je řízena výpravčím ze
železniční stanice Temelín, manipulační vlaky
společnosti ČD Cargo jsou od 14. prosince
2013 (kdy byla na trati zastavena osobní doprava) až na výjimky jedinými vlaky na trati. V letní
sezoně jsou na bývalé trati 192 sporadicky
pořádány příležitostné turistické jízdy. Letos
v létě by ale trať podle zpráv z médií měla opět
ožít jízdami motorových vlaků. Na trať je plánují
vrátit nadšenci z Klubu přátel Transverzálky

(KPT). Záměr nyní prochází na Drážním úřadu
správním řízením, na jehož konci by měla být
licence k provozování drážní dopravy. Vlaky
budou jezdit dvakrát denně a to každou sobotu
od 22. června do 31. srpna, výchozí stanicí
bude Týn nad Vltavou, kam se vlaky také večer
vrátí. Z Číčenic ale zajedou také do Netolic,
Hluboké nad Vltavou či Protivína. Na lokálky
Klub nasadí motorový vůz řady 810, který si
zapůjčí od KDS Kladno, a ve vlaku bude zařazen také služební vůz, který poskytne 50 míst
pro jízdní kola a 10 kočárků.
Trať z Číčenic do Týna nad Vltavou je od
druhé poloviny osmdesátých let minulého století spojena s Jadernou elektrárnou Temelín.
Právě kvůli její výstavbě došlo v letech 1986 až
1989 k rekonstrukci tratě a k vybudování přeložky v úseku Číčenice – Újezdec u Číčenic
i k výstavbě samotné vlečky JETE.
Jak už bylo zmíněno v úvodu, vlečka JETE
je obsluhována podle provozního řádu vlečky
společností ČD Cargo, doprava na trati v úseku
Číčenice – Temelín je řízena podle předpisu
D2, Temelín – Týn nad Vltavou pak podle
předpisu D3 (ze žst. Temelín). Vlečka do Jaderné elektrárny Temelín je v provozu od roku
1988, pro řízení provozu na samotné vlečce
bylo instalováno zařízení TEST, které je zde
dodnes, ale už nefunguje. „TEST na vlečce do
JETE sloužil asi osm nebo devět let,“ odhaduje vlečkař JETE Pavel Zeman. „Aktuálně
vlečku tvoří 14 km kolejí i s ranžírem. V minulosti tady bylo 24 km kolejí, dobrých deset
kilometrů kolejí už bylo sneseno, například
na ranžíru byly koleje č. 9 a 9a, kde měly
sklady Vodní stavby,“ dodává.
Dodejme, že společnost ČD Cargo, a. s.,
Provozní jednotka České Budějovice, provozuje drážní dopravu na tratích celostátních, zařazených do evropského železničního systému,
na ostatních tratích
celostátních a na tratích regionálních na
území Jihočeského,
Plzeňského a Středočeského kraje v celkové délce 1485,6 km
pojížděných železničních tratí.
Zajímavostí pak je,
že na trati z Číčenic
do Týna nad Vltavou,
jako na jedné z prvních v Česku, byl do
motorových vozů
dosazen automat na
výdej jízdenek, označovače jízdenek,
V JETE probíhá od 1. 3. 2019 odstávka jaderného bloku, takže
vlakový rozhlas a tlakromě pravidelné obsluhy manipulačním vlakem od pondělí do
čítka zastávky na znamení.
pátku zajišťují dva strojvedoucí společnosti ČD Cargo navíc i posun
v areálu JETE.
Michael Mareš

l ŽELEZNIČNÍ STANICEÚstí nad

Orlicí, 7. 3., 6.50 h. Bývalá ostrovní výpravní
budova, kulturní památka Ústí nad Orlicí v majetku soukromníků, je dosud prázdná, restaurace je i nadále zrušena, kavárna na boku budovy
byla opět uzavřena. Prý bude budova opravena
za přispění kraje. Od doby, co některé rychlíky
i vlaky EC zastavují v Ústí nad Orlicí město, se
zmenšil i počet odbavených osob. Je vidět, že
jak se něco přeruší, těžko se to obnoví – hostinec byl zrušen hned při zahájení přestavby
uzlu. Snímek Martin Kubík.

l STĚNOU NÁZORŮ je možno označit podchod v železniční stanici Štěpánov na
Olomoucku. Stěny podchodu jsou „vyzdobeny“
malůvkami a písemnými morálními vzkazy od
anonymního tvůrce. Ten požaduje po obci, aby
jeho sdělení „ve jménu svobody názoru“ zachovala, naproti tomu se přidávají se svými reakcemi na stěnách podchodu místní občané, kteří
žádají odstranění těchto „mouder“ a vymalování stěn.

l V SOBOTU 13. 4. 2019 probíhala
v žst. Ústí nad Labem – západ demontáž části
starých vysokých příhradových stožárů trakčního vedení, jejichž torza byla vrtulníkem (vzhledem k místům špatně dostupným silniční technikou) složena na volnou plochu u vnější části
osobního nádraží (poblíž stavědla č. 1), odkud
budou posléze odvezena do kovošrotu. Tato
akce se konala v rámci druhé etapy rekonstrukce trakčního vedení v tamní železniční stanici
v km 1,2 – 1,5, spočívající v náhradě původních
řetězovkových vedení bránovými konstrukcemi. Snímek Tomáš Martínek.

ZE SVĚTA

Největší vývojový
projekt Rakouské
spolkové dráhy
Novou městskou čtvrť –„Quartier A“ – na
rozloze 90 000 čtverečních metrů plánuje Rakouská spolková dráha (ÖBB) vybudovat v součinnosti s městskou radou Amstettenu kolem
železničního nádraží tohoto rakouského okresního města s 24 000 obyvateli v Dolním Rakousku.„Jde o doposud největší vývojový projekt
tohoto druhu spolkové dráhy,“ prohlásil v deníku Der Standard Johannes Karner, šéf nemovitostí ÖBB. Jak upozornil list, z Amstettenu je to
vlakem do Lince 30 minut, stejně dlouho trvá
jízda do St. Pölten a do Vídně jednu hodinu,
takže pro budoucí obyvatele této nové čtvrti by
bylo bydlení zde s rychlým dojížděním za prací
do větších měst výhodné. Autoři projektu mají
v úmyslu vybudovat mix bytů, zdravotnických
zařízení i pracovních příležitostí přímo v místě
„Quartieru A“. „Lidé jsou ochotni stěhovat se
z velkých měst do menších v případě, že tam
naleznou všeobecnou vybavenost včetně průmyslu a škol,“ zdůraznil Karner. Dosavadní
budovy na pozemcích kolem nádraží, jež nebyly
podle původních záměrů strženy, se ukázaly
jako „báječný poklad“ vzhledem k jejich novému
využití. S realizací ÖBB počítá od roku 2020.
„Máme již mnoho zájemců o náš projekt,“
ujistil Karner. Podle jeho slov se další možnosti
pro využití drážních ploch nabízejí i v Linci, kde
je k dispozici pozemek o rozloze 14 000 m2 , na

němž by mohlo vzniknout 200 bytů. Nové byty
a objekty pro řemesla a služby by se daly zřídit
také u Západního nádraží ve Villachu, dodal
Karner.
Jan Hála

Nové spojení
z Rostocku do Česka
Od 30. 3. 2019 začal mezi přístavem Rostock
v Německu a Lovosicemi jezdit přímý nákladní
vlak rakouské intermodální společnosti LKW Walter, který má vzdálenost 510 km překonat za
devět hodin. Vlak má jezdit 3x týdně a dopravovat výměnné návěsy. V Rostocku spojení navazuje na RoRo spoje ze Švédska, Finska a Dánska. Již nyní jezdí obdobný vlak 6x týdně mezi
Rostockem a Brnem.
Z Transportweb, 27. 3. 2019, zpracoval–sh–

EU je proti
širokorozchodné trati
do Vídně
Dle informací z internetového portálu
„railfreight.com“ se Komise EU vyslovila proti
výstavbě a vedení širokorozchodné trati do Vídně přes Slovensko. Komise konstatovala, že
projekt by byl využíván pouze několika podniky,
což odporuje pravidlům pro jednotný evropský
železniční prostor.
Cílem Komise EU je stanovovat jednotná
pravidla, aby nedocházelo k diskriminaci v přístupu na společný trh. Peníze proto budou inves-

továny do jiných projektů, které se týkají rozchodu, jako např. ve Španělsku. ÖBB měly zájem
o vybudování velkého terminálu, který by navazoval na železniční síť normálního rozchodu.
Negativní stanovisko Komise EU znamená, že
do takového terminálu nebudou investovány peníze EU a že odhadované náklady na projekt
(6,5 mld. eur) musí být investovány zúčastněnými státy. Je proto otázkou, zda bude projekt
realizován, nebo zůstane jen ve stadiu studie
proveditelnosti.
Z Eisenbahn–Revue, 12/2018, zprac. -sh-

Rakouská dráha má
druhou nejlepší
mediální prezentaci
Rakouská spolková dráha (ÖBB) získala
v hodnocení APA–De–Facto Brand–Ranking
opět, stejně jako loni, prestižní druhé místo. První
příčka v této soutěži společností, působících na
rakouském trhu, připadla producentovi známého energetického nápoje Red Bull. Informoval
o tom 8. dubna rakouský deník Der Standard,
podle něhož až za ÖBB skončily přední automobilové koncerny Volkswagen, Mercedes, BMW
a Audi. Podle indexu, hodnotícího četnost a úroveň mediální prezentace, obdržel Red Bull 37,2,
ÖBB 28,2, Volkswagen 23,4 bodů. Jak podotkl
Der Standard, ÖBB vykázala zřetelné zlepšení
především v prvních měsících letošního roku po
novém obsazenídozorčí rady a představenstva.
Jan Hála

Psali jsme před 25 lety
Obzor č. 17 – 25. 4. 1994
Úvodní článek je věnován druhé celoevropské konferenci o dopravě, která se konala na
Krétě ve dnech 14. – 16. 3. 1994. V rozhovoru
s přímým účastníkem této konference, PhDr.
Stanislavem Dekojem, poradcem předsedy OSŽ,
se mohli zájemci seznámit se snahami o evropskou dopravní integraci. „Rozdíly v technické
úrovni dopravních infrastruktur, ve vybavenosti vozidel, v legislativní oblasti mezi vyspělými zeměmi EU a státy střední a východní Evropy jsou obrovské a zdá se, že se přes
veškeré snahy a deklarace spíše zvětšují,“
bylo konstatováno na konferenci.
Další článek z první strany Obzoru je věnován
odbornému semináři„Privatizace a restrukturalizace železnic“, který se konal 14. 4. 1994
v Praze. „Domníváme se, že pokud budou
splněny základní podmínky, budeme moci
poměrně rychle privatizovat dopravní činnost ČD, prodat nebo spoluvlastnit celou
řadu tratí, zejména regionální povahy, a utvořit státní podnik nebo dva státní podniky,
které budou pokrývat zbytek tratí, které se
neprodají nebo nepřejdou do privátního sektoru. Tento projekt by měl odstartovat období
rozsáhlé privatizace železničních činností někde v roce 1995 – 1996,“ řekl na konferenci
generální ředitel ČD Ing. Emanuel Šíp.

Obzor č. 18 – 2. 5. 1994
Na článek o privatizaci z Obzoru č. 17 navazuje další text s titulkem „V Německu jasno,
v Čechách hustá mlha“. Jsou zde uveřejněny
hlavní myšlenky z projevů ministra dopravy Jana
Stráského, generálního ředitele ČD Emanuela
Šípa a oborového ředitele německého Spolko-

vého ministerstva dopravy Hans–Gerharda
Gerna.
Zatímco první dva jmenovaní se zabývali
především otázkami privatizace Českých drah
a v jejich projevech chyběla celková koncepce
rozvoje dopravy, Hans–Gerhard Gern uvedl mimo jiné: „Reforma železnic v SRN je součástí
reformy dopravní soustavy Německa jako
celku v širších celoevropských souvislostech.
Dopravní politika musí být harmonizována
jako celek, dopravní infrastruktura je podmínkou hospodářského růstu, její rozvoj je významným zdrojem pracovních příležitostí.“
Na rozdíl od našich představitelů dále konstatoval, že stát má svou roli v oblasti dopravní infrastruktury, financování projektů a rozvoji dopravní soustavy. Jak dále uvedl, při financování
projektů, které se „nevyplatí“, se stát nemůže
vyvléci ze zodpovědnosti a tedy z dotací ztrátových činností.
Osmistránkový Obzor přináší dále mimo jiné
shrnutí novinek vyplývajících z novely Zákoníku
práce, který znamenal pro zaměstnance horší
pracovní podmínky i méně výhodné postavení
při sjednávání pracovních smluv; celá dvojstrana
je věnována informacím pro železniční cestovatele (včetně rozsahu jízdních výhod FIP) a pokračuje další díl „Otázek na tělo“ pro generálního
ředitele ČD Emanuela Šípa, který v odpovědi na
dotaz týkající se koncepce řízení Českých drah
uvedl mimo jiné:„V transformující se ekonomice není možné utvářet ucelené a jednoznačné koncepce. České dráhy nejsou klasickým
výrobním podnikem, který ví, co má vyrábět
a v jakých podmínkách může prosperovat.
Současná ekonomika není stabilizovaná natolik, aby bylo možné sjednat dlouhodobé
přepravní vztahy.“
–zs–

Bezpečáci se školili v Kořenově
Jednou z tradičních oblastí odborové činnosti
jsou i vzdělávací aktivity OSŽ, které mají za cíl
vzdělávat a připravovat členy a funkcionáře
odborových organizací tak, aby tito zástupci
zaměstnanců byli schopni plnohodnotně zastupovat zaměstnance při jednáních se zaměstnavatelem.
Jednou z nejdůležitějších oblastí, ve které se
pravidelně provádí vzdělávání, je bezpečnost
a ochrana zdraví při práci. Ve dnech 1. až 5. 4. se
uskutečnil v rekreačním zařízení Odborového
sdružení železničářů, v hotelu Lesní chata, kurz
pro inspektory BOZP ZO OSŽ. Posluchači se
věnovali tradičním tématům, jako např. šetření
a odškodňování pracovních úrazů, právnímu minimu, povinnostem zaměstnavatele a právům
a povinnostem zaměstnanců na úseku BOZP,
činnosti inspektora BOZP ZO OSŽ a odborové

organizace v oblasti BOZP a způsobu provádění kontrolní činnosti u svých zaměstnavatelů.
Během kurzu, který probíhal formou přednášek,
cvičení a řešení případových studií, posluchači
vyplňovali testy, které sloužily k ověření získaných znalostí. Na závěr všichni účastníci absolvovali test. A dlužno říci, že úspěšně.
K nejlepším posluchačům tohoto jarního kurzu
letos patřili Pavla Krystková ze ZO OSŽ Kralupy
nad Vltavou, Karel Jungman ze ZO OSŽ Kladno
a Ondřej Kubart ze ZO OSŽ Praha Vršovice.
Absolventi školení obdrželi průkazy inspektorů
BOZP a výstražné vesty s logem OSŽ. Podle
vyjádření účastníků školení kurz splnil jejich očekávání a veliká spokojenost byla i s kvalitním
stravováním v hotelu Lesní chata.
JUDr. Petr Kožmín, LL.M.,
vedoucí oddělení BOZP

NÁZORY

Zaměstnancům otravují život testy a přezkoušky
Jsem čerstvý důchodce a kromě posledních
dvanácti let, kdy jsem vykonával funkci uvolněného starosty obce, jsem celý život pracoval na
železnici. Dvě ze tří mých dětí pracují také celý
profesní život na „dráze“. O dění na železnici se
ale zajímám stále a také se účastním různých
setkání současných i bývalých železničářů.
A nyní se dostávám k tomu, co dnes většinu
dopravních zaměstnanců tíží a co jim značně
otravuje život. Nejsou to vztahy na pracovišti,
nadřízení pracovníci, nebo špatné platové podmínky. Je to vedením SŽDC vymyšlené a hlavně zbytečné ověřování znalostí při dopravních
školeních. V porevolučních více než 20 letech
se nikdo k žádným takovýmto hloupostem neuchyloval a lidem se na „dráze“ docela dobře
žilo. V posledních několika letech jsou dopravní
zaměstnanci nuceni vyplňovat přiblblé testy,
které se však při troše dobré vůle mohli naučit
z materiálů, které jim zásluhou urgencí OSŽ
zaměstnavatel (SŽDC) musel poskytnout. Že
správné vyplnění testu železniční dopravě nepomůže a chybné vyplnění testu ji zase neublíží, nemusím ani dodávat.
Další hloupostí je vyplňování tzv. pracovních
listů. Zaměstnanci, kteří jsou v provozu desítky
let, musí popisovat banality, které celý život
dělají v praxi. Syn byl osobně přítomen školení,
při kterém signalisté ze spádoviště v Českých
Budějovicích při popisu jednoduchého posunu
byli v rozpacích, co do pracovních listů mají
vlastně napsat. A v práci nic jiného, než posun
nedělají. I tyto prověrky jsou nesmyslné a pro
všechny pracovníky ponižující.
To však ale není všechno. Protože toto je pro
dopravní pracovníky ještě asi malá buzerace ze
strany nadřízených orgánů, přistoupí se v příštím roce k ústním přezkouškám. Nikomu zřejmě nedochází, jak jsou především starší zaměstnanci zbytečně stresováni obavami, že tyto
zkoušky úspěšně nesloží. A jsou to právě ti,
kteří zde pracují desítky let bez sebemenších
provinění. U mladších je to ale zrovna tak. Kam
jsme se to dostali? Kdo řídí a deptá naše životy? Každému soudnému člověku je přece jasné, že podhodit výhybku, či „říznout“ výhybku
při posunu můžeme kdykoliv a můžeme přitom
znát předpis D1 nazpaměť a třeba i pozpátku.
Apeluji na všechny zúčastněné strany, aby
se kolem těchto ponižujících přezkoušek rozpoutala větší diskuse dříve, než si na místa
propuštěných výpravčích a signalistů budou muset usednout dopravní kontroloři a vedení SŽDC.
Pojmenujte ty, kteří tyto zbytečnosti vymýšlejí,
ty kdo je schvalují a ty, kteří je uvádějí do praxe.
Někdo může namítnout, že řidiči z povolání
také musí být každoročně přezkoušeni. Tato
přezkoušení jsou ovšem stejná fraška, jako ta

u SŽDC. Komisař od autoškoly si jde zakouřit,
a když se vrátí, všichni mají test vzorně vypracovaný. Takže se to opět mine účinkem. Vlk se
nažere a koza zůstane celá. A takto se to praktikuje u soukromníků, v továrnách i v zemědělských družstvech.
Pevně věřím, že se nad tímto mým „ostřejším“ příspěvkem někdo konečně zamyslí.
Vlastimil Dvořák,
t. č. důchodce z Kamenice nad Lipou

Vyjádření předsedy PV OSŽ SŽDC
SŽDC zajišťuje rekonstrukce, opravy a modernizace železniční dopravní cesty, řízení dopravní cesty a udržování majetku, nádražních
budov a jiných staveb. Odpovídá za bezpečnost a plynulost železniční dopravy ve všech
segmentech řízení, z čehož vyplývá zavádění

Ad: Argumenty pro jízdní výhody
Problém „zaměstnaneckých jízdních výhod“
– režijek – lze vyjádřit velice stručně : ZÁVIST,
ZÁVIST, ZÁVIST.
Je pozoruhodné, jak velkému množství příslušníků českého národa vadí, že železničáři
a jejich rodinní příslušníci a železničářští důchodci mají nárok na režijky a jezdí ZADARMO.
Těmto inteligentům – dokonce se najdou mezi
ústavními činiteli v podobě poslanců majících
proti „prostému lidu“ nemalé výhody – jaksi
nedochází, že držitelé režijek zadarmo NEJEZDÍ. „Zadarmo“, neboli BEZPLATNĚ se jezdilo
v hluboké minulosti na tzv. volné jízdenky, jichž
měl zaměstnanec „za bolševika“ k dispozici –
pokud si dobře pamatuji – 10 ročně. A stejně je
mnozí nevyjeli. Mimo volnou jízdenku na dojíždění do zaměstnání si museli kupovat „režijní“
jízdenky.
Volné jízdenky pro zaměstnance byly ovšem
i v různém počtu i před „Vítězným únorem“.
Zhruba před 40 lety se však volné i režijní
jízdenky zrušily a nahradily paušálním poplatkem, který odpovídal průměru tržeb z režijních
jízdenek a nákladům na tisk svazků volných
jízdenek na jednoho režijkáře. Náklady na výrobu režijních lepenkových jízdenek totiž výrazně
převyšovaly jejich cenu a kromě toho manipulace s nimi byla spojená s předpisovou administrativou. Tuším, že „první“ paušální poplatek
činil 20 Kčs. Od té doby tedy režijkáři zadarmo
nejezdí. Je-li pro někoho poplatek za režijku
600 nebo 1200 korun „zadarmo“, tak by patřil
spíše do ústavu MUDr. Chocholouška. Režijkář
zadarmo nejezdí, režijka je síťová jízdenka za
„zaměstnaneckou cenu“. Tato formulace je na
úrovni chápání absolventa základní školy. Nic
víc, nic míň.

Čejč – Hodonín a Jihomoravský kraj

Účastníci kurzu pro inspektory BOZP ZO OSŽ v hotelu Lesní chata.

PRÁVNÍ PORADNA

Poskytnutí úplných informací
od členů OSŽ je předpokladem
smysluplného poradenství
Někteří členové OSŽ v rámci právního poradenství při řešení pracovněprávních otázek se
prvotně neobracejí na odborový orgán (Závodní
výbor ZO OSŽ), nebo se na něj obrátí, ale poté
požadují poradenství i od funkcionářů OSŽ, ESO
OSŽ – ústředí nebo 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 zamlčí) o průběhu a stavu řešení své
záležitosti s jinými subjekty nebo odborovými
orgány (rozpor s ŘPP OSŽ /kapitola I. článek 11).
Na základě neúplné informovanosti (nebo
zdůraznění některé oblasti) jednotlivých subjektů, které poskytují bezplatné právní poradenství,
mohou členové OSŽ obdržet různé, i protichůdné porady a stanoviska, která ve svém konečném důsledku ne vždy musí vést k vyřešení věci
a k poskytnutí smysluplné právní porady a ochrany členovi OSŽ.
ESO OSŽ – ústředí konstatuje, že:

l OSŽ poskytuje podporu a ochranu členům

OSŽ v pracovněprávních otázkách a věcech
sociálního zabezpečení, souvisejících s pracovněprávními vztahy, s cílem naléztco nejvýhodnější a efektivní způsob řešení pro
členy OSŽ;
l pro poskytnutí smysluplného poradenství členům OSŽ je potřebné doložit komplexní materiály a úplné, nezkreslené informaceo skutečnosti (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.
Člen OSŽ se může v rámci právního poradenství obrátit na následující orgány, funkcio-

náře, 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; 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 poradenství zachovávat posloupnost a pravidla
(např. prvotně ZV ZO OSŽ, po možném nevyřešení 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
(dále jen ESO 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 záležitosti
vždy další odborový orgán, na který se obrátí...“

nových technologických postupů, změny v zavádění nových zabezpečovacích zařízení, rekonstrukce tratí a staničních kolejí, zapojování
tratí do dálkového řízení.
Všechny tyto výše uvedené činnosti kladou
větší náročnost na všechny zaměstnance SŽDC
a z toho vyplývá i nutnost zvyšování a prohlubování kvalifikace zaměstnanců a jejich proškolování. Pravidelné proškolování je a bylo
vždy součástí přípravy a průběhu vykonávání
povolání každého zaměstnance na železnici.
Na pravidelných školeních byli zaměstnanci
poučováni z různých vzniklých mimořádných
událostí a řešili nahodilé situace, které by mohly
vzniknout v souvislosti s vykonávanou činností
zaměstnance.
Petr Štěpánek,
předseda PV OSŽ SŽDC, s. o.

Stačí se podívat do jízdního řádu inkriminované
tratě – naprosto cíleně zkažený jízdní řád, samá poznámka, samé omezení,
o víkendu jedou tři nepoužitelné páry vlaků – přitom je to propagovaná vinařská oblast. Pak se
diví(!?), kolik tam jede lidí,
na to, jak to krajští objednavatelé zkazili, jich tam
jezdí ještě dost.
Pamatuji provoz na trati
(Hodonín) – Mutěnice – Kyjov, než zkazili jízdní řád,
lidé tam jezdili, pak zrušili
nejprve triangl u Mutěnic
Motor 810.153–7 připravenve Ždánicíchk odjezdu 16. 2. 1998
a posléze bylo „vymalová- ve 14.30 h směr Čejč. Nyní zde již koleje nenajdete, likvidace sítě
no“- z trati cyklostezka, jis- kolem Čejče byla spuštěna před 21 lety. Výpravní budova byla
tě vydělávající! Je to typic- zbořena (!) v roce 2010. Šroubárně Ždánice byla vypovězena
ká salámová metoda– po smlouva obsluhy nákladiště v roce 2003 aby musela(!) přejít na
částech zničit celou lokál- kamiony a to zpečetilo osud železnice ve Ždánicích.
kovou síť v této vinařské
oblasti. Asi je pro ně lepší „veselý“ řidič! Začalo to vzniku krajů sami někteří již bývalí představitelé
již v devadesátých letech, kdy byl stejně tak ČD navrhovali krajům, kde co rušit. OSŽ musí
neustále omezován provoz nepřehlednými po- bojovat za každou trať, za každé omezení dopraMartin Kubík
známkami na přípojné trati Ždánice – Klobouky vy, za každého zaměstance.
u Brna – Čejč. K 23. květnu 1998 provoz skončil
(ještě před vznikem krajů), kdy tam již jezdily jen
dva páry vlaků. I přesto s těmito dělnickými vlaky
jezdilo plno pracovníků do šroubárny Ždánice,
která ležela přímo u žst. Ždánice. Pak došlo i na
úplnou likvidaci osobní dopravy, následovala
12. dubna měl v hřbitovním kostelíčku Povýfyzická likvidace úseku Uhřice – Ždánice. Nyní
šení svatého Kříže na Dobříši pohřeb výpravčí,
bylo torzo tratě prodáno.
Jihomoravský kraj (JMK) je známý likvidátor přednosta či dozorčí (do roku 2002) žst. Dobříš
osobní dopravy na některých regionálních tra- Karel Brašnička (+78 let). Celý profesní život
tích, patrně z pohledu nějakého „odborníka– sloužil na Modřance a v sanatoriu v Modřanech
dojmologa,“ který dokáže rozvrátit zažitou síť 6. 4. zemřel. Karel Brašnička byl i mezinárodně
pod pláštíkem „zkvalitnění“ dopravy pod líbivým uznávaným sběratelem pivních etiket, navíc byl
heslem „blíž k lidem“ a zavede chaotickou auto- sečtělý a vzdělaný v historii železnic a vojenbusovou dopravu. Uvádím namátkou, co JMK ské historii. Vedl jsem s ním dlouhé debaty
kraj již odrovnal: Hevlín – Hrušovany – Šanov, v pauzách o nočních šichtách, sloužíval jsem
což byla v době Rakouska–Uherska část hlavní s ním ve směnách – Karel byl na Dobříši, já
tratě Vídeň – Brno – Praha – Děčín, tehdy v Mníšku. Karel sloužil naposledy několik let
Podmokly, kilometry jsou tak stále číslovány. v žst. Měchenice, až do roku 2009, kdy odešel
Místo aby JMK využil fondy EU a znovupostavil definitivně do železničního důchodu. Na pomost do Rakouska do Laa an der Thaya, trať šla hřbu mu zahrál učitel hudby z Dobříše na housnyní do prodeje (možná se zachrání). Dále kraj le melodii „Přednosta stanice“. Na rakvi měl
neobjednal již před lety osobní dopravu na trati položenou červenou čepici.
Naposledy jsem ho navštívil v sanatoriu v den
Vranovice – Pohořelice, úsek Hrušovany – Šanov – Miroslav je velmi omezen a celá trať dále jeho narozenin, 4. 4., to však již nevnímal a přesměr Brno poznámkami jen kvete! A tak by se cházel do železničního nebe. Na dveřích nedalo pokračovat. Pouze bude obnovena a elekt- mocničního pokoje měl obrázek motoru 810.
rizována trať do Židlochovic. Trochu málo za
Na pohřbu se sešli současní i bývalí zaměstpatnáct let krajského řízení.
nanci Modřanky, včetně zástupce ČD Cargo
A nyní přichází na řadu další hit krajů – co Ing. Krátkého (kdysi přednosta bývalé Užst.
nejvíce privatizovat. Ruku na srdce – nemohou si Praha–Vršovice, obvod až do Dobříše) a ZAP
za to ČD samy? Proslýchá se, že krátce po ČD Petra Pavlíka (kdysi dozorčí Praha–Braník

Podivné je. že nikdo nekritizuje seniorskou
cenu pražské „lítačky“, resp. občanskou cenu
roční pražské lítačky. Zatímco „senior“ = 60+
jezdí v průměru denně za 3,50 Kč, dospělý
jezdí za pouhých 10 Kč. Svým způsobem každý, kdo má nějakou předplatní sítovou jízdenku,
jezdí v duchu chápání režijek ZADARMO, tedy
i ti, co mají režijek plné zuby. V MHD jezdí na
síťovky „zadarmo“ statisíce občanů. Ale ve vlaku TO vadí.
Pro srovnání: roční cena dálniční známky
pro osobní auta činí 1500 Kč (včetně provize),
denní sazba za použití „dálnic“ činí 4,10 Kč. Jeli pro někoho režijka za 1200 Kč rovna „zadarmo“, tak pak se zadarmo jezdí i po dálnicích
a přesto by si někteří nechali pro tento směšný
poplatek „vrtat“ koleno a raději jezdí „v rámci
úspor“ po okreskách, což je stojí v konečném
důsledku mnohem více peněz, než kdyby si
pořídili dálniční známku…
Českému národu je připisována nepěkná
vlastnost = ZÁVIST. Kdyby existovalo soutěžní
odvětví ZÁVIST, tak by na evropské, světové či
olympijské úrovni zástupci českého národa vítězili s velkým náskokem. Je pozoruhodné, že
nikdo NEZÁVIDÍ provozním zaměstnancům přerušené směny, nezapočítávané do pracovní
doby – týká se i silniční a městské dopravy.
Podobně nikdo nevolá po zrušení „výsluh“ pro
bývalé policisty nebo vojáky, které stojí daňového poplatníka mnohem více než „pseudoztráta“
z „režijního“ jízdného.
Není třeba pochybovat o tom, že mnozí závistivci pocházejí z řad zaměstnanců, jimž kolentivní smlouva nebo podlézavost zaměstnavatele při získávání nových pracovníků mimo
vysoké mzdy za práci s „nulovou“ kriminální
odpovědností nabízí možnost práce z domova
(bylo by lákavé, kdyby strojvedoucí mohl řídit
vlak dálkově z domácího PC), nároku na tzv.
sick days (možnost zůstat doma a imitovat kocovinu po alkoholickém opojení „nemocí“ bez
nutnosti dokládat neschopenkou od lékaře).
Jak by asi reagovali cestující na hlášení staničního rozhlasu „Vážení cestující, vlak xxx dnes
nejede, strojvedoucí si vzal sick days, náhradního strojvedoucího nemáme. Z důvodů vaší
bezpečnosti nemůže nastoupit, protože má vyčerpán limit přesčasové práce. NAD není zajištěna, řidiči smluvního dopravce mají vyjetý týdenní limit doby řízení a čerpají zákonný
odpočinek mezi směnami.“
Veřejně přiznávám, že i já patřím k českým
závistivcům.
...ZÁVIDÍM obyvatelům švýcarské konfederace patrně nejdokonalejší systém veřejné dopravy na světě, minimálně v Evropě, jednoduchý a srozumitelný švýcarský tarifní systém
oproštěný od různých nesmyslných příplatků,
počínaje povinnou rezervací místa k sezení.
…ZÁVIDÍM obyvatelům Lucemburska, Belgie a Nizozemí „téměř“ švýcarský systém organizace železniční dopravy.
...ZÁVIDÍM obyvatelům Švýcarska i zemí Beneluxu zdravý rozum politických reprezentací –
oproštěný od ukájení osobní ješitnosti (opilost
mocí) – vytvořivší podmínky pro vznik funkčních systémů železniční dopravy, o nichž si
můžeme v tuzemsku nechat pouze zdát …
Miroslav Zikmund

Vzpomínka na přednostu Karla Brašničku
– Dobříš). Bezbřehá reorganizace rozdělila dráhu, ale přátelství a láska mezi lidmi mnohdy
hory přenáší.
Martin Kubík

Karel Brašnička ve službě dozorčího na
Dobříši – před rokem 2000. Foto od nizozemského fotografa G. Slegerse je na výstavě
v kulturním domě Dobříš.

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

Letošní železniční muzejní
sezonu obohatí Heligón

Zvláštní parní vlak „Párou Prahou“ projíždí po trati 173 kousek před zastávkou Praha
Holyně.

Párou Prahou
Novým produktem Nostalgie Českých drah
jsou občasné jízdy„Párou Prahou“. Ve vybrané
termíny dvakrát za den vyjíždí zvláštní parní
vlak z pražského Smíchova vstříc Dalejskému
údolí do Rudné a přes Hostivici tzv. „Pražským
semmeringem“ zpět do stanice Praha–Smíchov.
První jízdy, které se uskutečnily v sobotu 6.
dubna 2019, byly svěřeny nejmohutnější parní

lokomotivě 556.0506, známé pod přezdívkou
„Štokr“, pro kterou nebyla souprava historických vozů Ce a Bai žádným problémem.
Další možnost obhlížet krásy Prahy z oken
historického vlaku v čele s parní lokomotivou
máte o sobotách 11. května, 22. června a 19.
října 2019.
Vít Mareš

V letošním roce by měla na koleje vyjet jedna
z nejstarších dochovaných lokomotiv u nás
s přezdívkou Heligón. České dráhy ji po několika desetiletích odstavení opravují do provozuschopného stavu. Stane se tak jednou z nejstarších provozních lokomotiv v Evropě.
Oprava více než stoletého stroje byla velmi
náročná. Při jeho obnově nechaly České dráhy
udělat ve specializovaných firmách jen kotel,
dvojkolí a s využitím dotace Ministerstva dopravy ČR tendr, jinak byl historický unikát rekonstruován svépomocí v dílnách Centra historických vozidel v Lužné u Rakovníka. Ohromný
zájem železničních fanoušků i laické veřejnosti
u nás a v zahraničí je pochopitelný.
Heligón, jak se lokomotivě přezdívalo pro její
baňatý komín připomínající roztrub stejnojmenného žesťového hudebního nástroje, nebo služebně také řada 414.0 u tehdejších ČSD, má
svůj původ ještě z dob Rakouska–Uherska.
Vyráběly ji v letech 1885 až 1909 všechny
významné rakouské lokomotivky. Během té
doby vyprodukovaly 453 lokomotiv, které se po
1. světové válce rozdělily mezi nově vzniklé
železnice Polska, Československa, Rakouska
a menší počty byly přiděleny také do Itálie,
Jugoslávie a Rumunska.

Heligón se letos po více než 50 letech od
odstavení a po více než 110 letech od vyrobení
dočkal dne 17. 4. zatopení. Na tuto událost
s napětím čekali všichni, kdo se na opravě
podíleli, i železniční fandové. „Předpokládáme, že v květnu si stroj odbyde technicko–
bezpečnostní zkoušku (TBZ). Dále musíme
předložit všechny potřebné dokumenty na
Drážní úřad a počkat na schválení. Do prázdnin, pokud vše dobře půjde, bude hotovo
a můžeme vyjet. TBZ si mašinka odbyde na
tratích kolem Lužné a také hlavně zde by se
měla letos objevit na nostalgických jízdách.
Půjde o parní vlaky například do Rakovníka,
Stochova nebo na známé dráze s muzejním
provozem Kolešovce,“ říká Miloslav Kothera,
ředitel Centra historických vozidel ČD.
Zachráněná a do provozu se vracející lokomotiva 414.096 měla původní označení u císařsko–královských státních drah k.k.St.B.
73.368 a byla vyrobena v lokomotivce StEG ve
Vídni v roce 1906. Na našem území jezdila například ve výtopnách Přerov, Praha–Smíchov
a České Budějovice. Mgr. Petr Šťáhlavský,
tiskový mluvčí ČD
(Redakčně kráceno. Více informací najdete na www.osz.org)

Zastávka Praha-Hlubočepy
je využívána místními
obyvateli i výletníky
Po rekonstrukci „Hrbaté“ (trať Praha–Smíchov – Rudná u Prahy – Beroun), která skončila
v roce 2015, vznikla přeložením nová zastávka
Praha–Hlubočepy, z bývalé žst. Praha–Hlubočepy se stala dálkově řízená výhybna.
Nová zastávka leží v centru Hlubočep a je
hojně využívána jak výletníky do přírodní rezervace Popkopské údolí, tak místními obyvateli.

Navíc leží v těsné blízkosti lidové restaurace
„Besední“, v níž bylo svého času i kino. V restauraci jsou k dostání i jízdenky MHD, což
hlásá i nápis na nástupišti.
Lidová restaurace má štěstí, protože nenáleží SŽDC a tudíž nebude nepřáteli lidových restaurací zrušena.
Martin Kubík

Zachráněná a do provozu se vracející lokomotiva 414.096.

Moudrost
pro tento den
„Je-li utrpení velké, nemůže trvat dlouho, trvá-li dlouho, nemůže být velké, je
tedy snesitelné.“
Epikuros ze Samu (341 – 270 př. n. l.),
řecký filozof

Jarní putování
stopou Orlické
vlečky
V sobotu 4. května pořádá spolek Rakovnicko – protivínská dráha již osmý ročník turistického pochodu po tělese někdejší železniční vlečky
z Tochovic k Orlické přehradě.Tato16 km dlouhá železnice sehrála nezastupitelnou roli při stavbě vodního díla Orlík. Jen v letech 1958 – 1962
bylo po ní přepraveno téměř pět tisíc vlaků s materiálem potřebným pro stavbu této přehrady.
Sraz účastníků pochodu bude v 8.15 na vlakovém nádraží v Tochovicích (odjezd osobního
vlaku 7902 ze Zdic v 7.12 h, přípoje od Prahy
i Plzně). Na startu budou zájemcům k dispozici
itineráře s vyznačenou trasou, brožurka o historii železniční vlečkya speciální pamětní pohlednice.Pěší trasa je dlouhá něco málo přes sedmnáct kilometrů. Volnější chůzíji lze zvládnoutza
sedm hodin a to včetně případné prohlídky jinak
nepřístupného zámku ve Zbenicích (dobrovolné
vstupné), kde letos proběhne i plánovaná polední pauza s opékáním buřtů (špekáčky či další jiné
občerstvení si každý účastník zajišťuje sám,
případně je lze dokoupit v areálu zámku).
Akce je určena jednotlivcům i skupinám takřka bez ohledu na věk. Nenáročný terén místy
komplikuje vzrostlá vegetace nebo podmáčený
terén, několik těchto míst obcházíme. Na cestu
doporučujeme pevnou a nepromokavou obuv.
Zakončení proběhne mezi 15. a 16. hodinou
u občerstvení Na hrázi (předmostí Orlické přehrady směr Milešov). I letos pak organizujeme
pro předem přihlášené účastníky zpáteční dopravu do Příbrami zvláštním historickým autobusem (Škoda 706 RTO), který odjede z místa
ukončení akce v 16.00 h. Tento spoj zastaví
v Milíně, a před vlakovým nádražím v Příbrami.
Ve směru Beroun a Praha tak bude možné stihnout R 1249 s odjezdem v 17.00 h, případně
retro–cyklovlak Sp 1685 v 17.30 h. Nutno podotknout, že běžný linkový spoj do Příbrami odjíždí
ze Solenic v 16.42 h.
Více informací o této akci a rezervacích míst
v historickém autobusu na: www.rpdraha.cz nebo na tel.: 774 818 458, 725 397 434.
RPD

Tip na výlet: na kávu s párou

Os 19918 relace Praha–Smíchov – Rudná – Beroun zastavil v z. Praha–Hlubočepy 21. 4.
v 16.50 h. Na snímku regionova 814.111–1.

ČD koupí od konsorcia Škoda
Transportation – Škoda Vagonka
až 55 regionálních vlaků
České dráhy koupí od konsorcia Škoda Transportation – Škoda Vagonka až 50 nízkopodlažních dvouvozových elektrických jednotek typu

RegioPanter (řada 650, na snímku) a 5 moderních patrových vlaků typu push–pull, které budou
jezdit na severní Moravě (Frenštát pod Radhoštěm město – Frýdlant nad Ostravicí – Frýdek–
Místek – Ostrava) celkově za přibližně 7 miliard
Kč. Prvních 31 souprav (z 50) se už začne
vyrábět a v provozu by měly být na jaře 2021.
Dopravce je využije především na tratích: Plzeň
– Cheb – Karlovy Vary; Klatovy – Plzeň – Beroun;
Strakonice/Písek – České Budějovice; Tábor/
Jindřichův Hradec – České Budějovice; Jihlava/
Žďár nad Sázavou – Havlíčkův Brod – Kolín.
České dráhy se i kvůli vyjednávání o nových
kontraktech s kraji na zajištění regionální dopra-

WWW.OSZ.ORG

vy snaží postupně omladit svůj vozový park.
Nedávno uzavřely kontrakt s konsorciem Siemens–Škoda na dodávku 50 klimatizovaných
vozů pro expresní dopravu.„Pro jízdní
řád 2022 (od prosince 2021) bychom
měli mít k dispozici všech padesát
vozů, které jsou určené pro linky
Praha – Ústí nad Labem – Cheb a Praha – Plzeň – Cheb,“ potvrdil mluvčí ČD
Radek Joklík s tím, že v současné době navíc ČD vedou soutěž na dodávku
90 expresních vagonů. „90 vozů uvažujeme pro linku Praha – Hamburk
s předpokládaným nasazením v roce 2023. A také běží soutěže na rámcové smlouvy až na 60 kusů EMU240
(elektrické jednotky s 240 místy k sezení)a až na 60 kusů DMU 120 (dieselové jednotky se 120 místy k sezení),“
dodal.
Michael Mareš

Návštěvníci severočeských Litoměřic a především milovníci naší železnice by si rozhodně
neměli nechat ujít návštěvu zdejší originální
kavárny „Káva s párou“.
Kavárna se nachází v někdejší nádražní budově bývalého nádraží Litoměřice město. Dobrou kávu si zde můžete vychutnat jednak uvnitř,
v prostoru bývalé čekárny, či za hezkého počasí venku na zastřešeném perónu. Součástí
kavárny je i modelová železnice (což ocení
zejména děti) s dominantami Litoměřic a s lanovou dráhou. Její provoz (zpravidla od měsíce
dubna) je ale závislý na počasí. Revitalizace
budovy a provoz kavárny je dozajista záslužným
činem. Nádraží tak po dlouhých letech opět
ožilo, byť nyní slouží jiným účelům. Je škoda, že
takových počinů nenalezneme daleko více, neboť dnes se nejčastěji přistoupí k demolici, jakožto „nejsnazšímu“ řešení. Mnohé železniční
stavby tak mohly být zachovány.
Dnes již jen pamětníci pamatují dobu, kdy
těmito místy projížděly vlaky a na nádraží byl
čilý dopravní ruch. Železniční trať z Lysé nad
Labem do Ústí nad Labem západního nádraží
(SŽDC č. 072) vybudovala a dne 1. 1. 1874
zprovoznila společnost Rakouské severozápadní dráhy, jako součást své železniční magistrály, vedoucí z Vídně posléze až k zemské
hranici u Děčína.
V Litoměřicích byl, na původně jednokolejné
trati, proražen 290 metrů dlouhý tunel. U jeho
západního portálu se nacházela stanice Litoměřice město. V roce 1958, po vybudování
přeložky vedoucí blíže k řece, byl tunel i ná-

Venkovní posezení na zastřešeném peronu kavárny. V pozadí je vidět západní portál 290
metrů dlouhého tunelu, opuštěného v roce 1958.
dražní budova opuštěny a koleje vytrhány. Nádražní budova, postavená ve stylu střízlivé
neorenesance, pak sloužila jako byty a kanceláře. Tunel byl využíván jeden čas jako sklad
ovoce a zeleniny. V minulých letech jej koupilo
město Litoměřice a pohrávalo si s myšlenkou
vybudovat zde, v tunelu, parkoviště pro cca 160
aut.

Při posezení v kavárně na vás dýchne atmosféra starých časů, a to i díky historickým fotografiím na stěnách kavárny. Přijedete-li autem
od Terezína, hned za mostem přes Labe zahněte
vlevo (pozor na přednost zprava) a zhruba po
200 metrech jste u kavárny, kde vás šipka navede k parkovišti. Příjemné posezení!
A. K. Kýzl

PEČKY 2019
Ve dnech 24. až 26. května se v Pečkách
koná největší výstava modelových kolejišť v České republice. V rámci výstav uvidíte provozní
modelová kolejiště 0, H0, TT, N, modely alpských železnic, výstavu malosériových i továrních modelů, sbírku exponátů a relikvií ze železniční historie i současnosti. Pořádá Spolek
železničních modelářů Pečky a otevřeno pro
veřejnost bude v sobotu od 9 do 17 h, v neděli od
9 do 15 hodin.
–mmč–

Pohled na východní portál někdejšího železničního tunelu,
opuštěného v roce 1958.

U kavárny se nachází rovněž modelové kolejiště s dominantami
Litoměřic a s lanovkou.
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