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NA AKTUÁLNÍ TÉMA

Z aktuálních událostí

(Pokrač. na str. 3)

n n n n n Stávkový výbor OSŽ dne 2. 1. 2020
konstatoval, že přes veškeré dosavadní
vyjednávání nebyla v duchu platné právní
úpravy zajištěna možnost pro všechny drži-
tele režijek využívat na základě časového
příplatku k režijce vlaky ČD objednávané
Jihomoravským krajem (vlaky JMK).

„Stávkový výbor OSŽ považuje tuto
situaci za naprosto nepřijatelnou a vyzý-
vá všechny zainteresované strany k co
nejrychlejšímu dořešení situace,“ uvádí
se v usnesení. „Současně vyhlašuje stáv-
kovou pohotovost s tím, že pokud nebu-
de uspokojivým způsobem problemati-
ka uznávání režijek ve vlacích JMK
dořešena, bude 30. ledna 2020 zahájena
stávka, která zasáhne železniční dopra-
vu v Jihomoravském kraji.“

Ke stávkové pohotovosti se dne 7. 1.
2020 připojily ostatní odborové centrály.  -r-

„Buď teď, a nebo nikdy! Pokud
neuděláme něco hned, tak o režijní

výhody opravdu přijdeme.“

n n n n n V úvodu zasedání Představenstva OSŽ,
které se konalo v Praze 7. 1. 2020, přednesli
aktuální informace místopředsedové OSŽ. Před-
seda PV OSŽ při ČD Vladislav Vokoun uvedl, že
předpokládá, že DR na svém příštím zasedání
projedná podnikatelský plán ČD, předseda PV
OSŽ ČD Cargo Radek Nekola uvedl, že příští
týden bude u ČD Cargo zahájeno kolektivní vy-
jednávání (PKS je platná do 31. 3. 2020). Před-
seda PV OSŽ SŽDC Petr Štěpánek uvedl mimo
jiné změnu názvu SŽDC na Správu železnic,
státní organizaci. Předsedkyně Nedrážního re-
publikového výboru (NeRV) OSŽ Bc. Renata
Dousková uvedla mj. že u ŽOS Nymburk byla
zastavena dražba (na základě nevyjasněných
majetkových poměrů). Informaci z nedrážních
organizací doplnil předseda OSŽ Mgr. Martin
Malý konstatováním, že OSŽ začalo působit na
Ostravsku u soukromého dopravce Leo Express.

Významnou část jednání věnovali členové
Představenstva OSŽ diskusi na téma jízdních
výhod v Jihomoravském kraji. „Chceme bránit
jízdní výhody a v tomto duchu budeme jed-
nat se zástupci odborových centrál o společ-
ném postupu k řešení jízdních výhod,“ shrnul
Malý. Členové Stávkového výboru OSŽ se navíc
sejdou už v pondělí 20. 1. 2020 v Brně s předse-
dy největších ZO OSŽ z Jihomoravského kraje.

Představenstvo OSŽ dále mimo jiné schváli-
lo návrhy zahraničních pracovních cest,  vyslechlo
informaci předsedkyně Revizním komise OSŽ
Barunky Balážové a vzalo na vědomí Informaci
z pracovní cesty na XXXII. Mezinárodní konfe-
renci „Aktuální otázky bezpečnosti práce“.

n n n n n Jednání Podnikového výboru OSŽ při
Českých drahách, a. s., začalo dne 8. ledna
2020 vystoupením zástupkyň zaměstnavatele
Mgr. Martiny Maričové, pověřené řízením odbo-
ru 10, a Ing. Lucie Bauerové z téhož odboru.
Hlavním bodem jednání byla pochopitelně plat-
nost režijních jízdenek v Jihomoravském kraji
(JMK). Tajemník PV Antonín Leitgeb informoval
o výsledku jednání odborových centrál ze 7. 1.,
na němž se všechny odborové centrály připojily
ke stávkové pohotovosti vyhlášené OSŽ. „„Za
každou cenu je nyní třeba dosáhnout toho,
aby bylo možno režijky s případným doplat-
kem ve vlacích ČD objednávaných Jihomo-
ravským krajem využívat co nejdříve,“ řekl
předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který se zúčastnil
části jednání. Kolem této problematiky se roz-
proudila velmi vzrušená diskuse. „Požadujeme,
aby do doby, než se zařídí možnost koupě
příplatku, platily v Jihomoravském kraji režij-
ky,“ řekl Stanislav Holáčík.

V další části jednání informoval předseda PV
OSŽ při ČD Vladislav Vokoun mimo jiné o tom,
že příští zasedání Dozorčí rady Českých drah
bude pravděpodobně projednávat zásadní do-

Cílem ČD travel bylo připravit
pestrou nabídku obohacenou o novinky

(Pokračování na str. 2)

Hovoříme s MIROSLAVEM MAINCLEM,
tajemníkem Podnikového výboru OSŽ SŽDC

mi rekreanty. Původní cestovní kancelář ČD,
která v té době fungovala, neměla očekávané
výsledky a na OSŽ se stupňoval tlak orgánů,
které střežily dodržování legislativy při podnikání
v oblasti cestovního ruchu a byly upozorňovány,
že OSŽ organizuje rekreaci nezákonně. Pro
mnohé cestovní kanceláře jsme byli trnem v oku,
v podstatě jsme totiž nepouštěli na trh zajímavý
počet potenciálních klientů, které oni mohli získat
jako své zákazníky a pochopitelně na sebe
i usměrnit tok financí určených na dotace za-
městnancům a jejich rodinným příslušníkům. Si-
tuace vyžadovala urychlené řešení.

Takže se šlo do konkurenčního boje?
M. Kaprálek: Nový projekt, nová forma ces-

tovní kanceláře se zrodila z diskuse mezi před-
staviteli Českých drah, které v té době byly roz-
hodující železniční společností, a Odborového
sdružení železničářů, které mělo mnohaleté zku-
šenosti s organizováním rekreace v tuzemsku
i v zahraničí, zejména u moře v Chorvatsku
a Řecku. Obě strany chtěly mít stále ve svých
rukou kontrolu nad použitím financí na dotaci
rekreací. To bylo vyhodnoceno jako základní
a rozhodující podmínka.

 Ve středu 8. 1. 2020 zveřejnila ČD travel
nabídku dotovaných zájezdů na letošní letní
sezonu. Je to již patnáct let, co v současné
podobě poskytuje služby pro železničáře a je-
jich rodinné příslušníky. Z mnoha ohlasů víme,
že po získání zkušeností v prvních letech čin-
nosti se v krátkém čase stala oblíbenou a spo-
lehlivou cestovní kanceláří. Přibližme si krátce
její historii a současnost. Na otázky odpovídají
Blanka Jíšová, jednatelka a ředitelka ČD travel,
a Miroslav Kaprálek, jednatel společnosti.

Proč vlastně vznikla ČD travel, zlí jazykové
tvrdí, že to byla vidina značných zisků?

M. Kaprálek: To tedy rozhodně ne. Je třeba
si připomenout, jaké byly v roce 2006 impulzy
pro vytvoření současné formy naší cestovní kan-
celáře. V prvé řadě to byla ze strany OSŽ snaha
nabízet trvale železničářům zajímavou a výhod-
nou rekreaci u nás i v zahraničí s využitím fi-
nančních prostředků Fondu kulturních a sociál-
ních potřeb, respektive Sociálního fondu.
Rekreace organizovaná OSŽ měla velkou tradi-
ci, byla velmi oblíbená a velmi využívaná za-
městnanci. Například jen na Olympskou riviéru
létalo celé léto letadlo ČSA plně obsazené naši-

kument – podnikatelský plán na rok 2020, a ve
zkratce seznámil s hlavními změnami, které no-
vá kolektivní smlouva přináší.

n n n n n V úvodu jednání Podnikového výboru
OSŽ ČD Cargo, který zasedal v sídle OSŽ
v Praze, dne 8. ledna 2020, shrnul předseda PV
Radek Nekola genezi vývoje kolem režijních
výhod v Jihomoravském kraji. „Stávku, pokud
k ní dojde, beru spíše jako stávku solidární,“
uvedl Radek Nekola a dodal: „Případná stávka
není jen proti Jihomoravskému kraji, ale za
budoucí udržení jízdních výhod na železnici!“

Pokud jde o hospodaření společnosti ČD
Cargo, uvedl Radek Nekola, že zatím není zná-
mo, zda došlo k naplnění podnikatelského plánu
za rok 2019: „Dozvědět bychom se to měli na
jednání Dozorčí rady ČD Cargo ve čtvrtek 30.
ledna.“ Na adresu kolektivního vyjednávání pak
Radek Nekola uvedl, že v jednání se bude po-
kračovat příští týden a zopakoval základní pod-
mínku OSŽ: „Naší snahou je, aby u všech
zaměstnanců byl dodržen růst reálné mzdy.“

Na další část jednání se dostavili zástupci
zaměstnavatele. Ředitel personálního odboru
Ing. Mojmír Bakalář řekl k mimořádné změně
GVD, že si vyžádal průběžné informace o tom,
jaké jsou dopady do personálií v jednotlivých PJ
a SOKV. Mgr. Pavla Kreischová, vedoucí za-
městnaneckého a mzdového oddělení GŘ, upo-
zornila na záležitosti související s e–nescho-
penkami, kondičními pobyty a se Sociálním
fondem. V závěru Mojmír Bakalář požádal o sou-
činnost při přípravě případné stávky. „Deklaruji
tady veřejně náš zájem nepoškozovat žádné-
ho dopravce, ani ČD Cargo, ale situace se tak
vyhrotila,“ uzavřel Radek Nekola. -red-

podstatně hůř, dojíždějí denně, třeba za 150 Kč
a 20krát měsíčně!

 Když pročítám usnesení Stávkového vý-
boru OSŽ (ze dne 2. 1. 2020), jehož jste čle-
nem, tak mi není úplně jasné, jestli se bude
stávkovat za zachování režijních výhod i v pří-
padě, kdy České dráhy do 30. ledna 2020
umožní železničářům, třeba i za příplatek 1500
Kč, používat režijku ve vlacích Českých drah,
vedených v závazku Jihomoravského kraje,
pokud jsem to usnesení správně interpreto-
val...

do vlaku Českých drah, kde vám od 1. 1. 2020
z rozhodnutí Jihomoravského kraje režijka
neplatí?

Přesně, to je ten paradox! Lidé často míchají
dohromady dvě věci: jednou je neuznávání reži-
jek u soukromých dopravců, kteří začali jezdit
v mnoha krajích, konkrétně v Jihomoravském
kraji je to v dálkové dopravě (z Brna do Bohumí-
na) RegioJet, a druhá věc je neuznávání režijek
ve vlacích Českých drah, ať už v jakémkoliv
závazku, na základě jakékoliv smlouvy (brutto či
netto). Držitel režijní průkazky, i zaměstnanec
Českých drah, tak musí platit jízdné ve vlacích
Českých drah, a to je ten paradox, který lidé
vůbec nechápou. Železničáři by ještě pochopili,
kdyby tam jezdil jiný subjekt než České dráhy,
tedy jiný dopravce, což je důsledek liberalizace
železnice, což my jako odbory asi těžko ovlivní-
me – respektive máme na to minimální vliv. Ale
to, že ve vlaku Českých drah musí i zaměstna-
nec Českých drah platit jízdné, je pro lidi v Jiho-
moravském kraji naprosto nepochopitelné.

Takže ten pocit, když jsem 2. ledna letošního
roku ve vlaku Českých drah (14522) předložil
průvodčímu režijku, která mi byla vyloženě k ni-
čemu, se ani nedá popsat. Vlakvedoucí Čes-
kých drah, se kterým se osobně znám, se na mě
divně podíval. Tak mu říkám: no nic, nedá se nic
dělat, kolik mám zaplatit? Za situaci, v jaké
jsme, nemůžeš ani ty, ani v podstatě já, je za tím
nedohoda mezi firmami, nedohoda mezi kra-
jem a firmami. Prostě zaplatil jsem s divným
pocitem 16 korun. Ale ostatní jsou na tom

  Dnes máme 14. ledna 2020, dva týdny
platí Tarif IDS JMK, který ve vlacích Českých
drah, objednávaných Jihomoravským kra-
jem, vylučuje použití režijních jízdenek Čes-
kých drah. Jak to vy sám i vaši kolegové
z Jihomoravského kraje vnímáte?

Vzhledem k tomu, že jsem obyvatelem Jiho-
moravského kraje a bydlím na trati 255 (Miroslav
Maincl bydlí ve Velkých Pavlovicích), kde se
režijní jízdenky neuznávají, a vlastně se neuzná-
vají ani v ostatních vlacích vedených v závazku
Jihomoravského kraje, tak mám přehled o tom,
jak železničáři na tuto změnu reagují. Nespoko-
jenost s touto změnou je, jak u aktivních zaměst-
nanců, tak i u důchodců, opravdu veliká. Strašně
těžko se těm lidem vysvětluje, že se půl roku
o tom jedná, že stále ještě nejsou ta jednání
u konce, prostě ta pachuť z toho, když ten člověk
sedne do vlaku, kde mu neplatí režijka, je skuteč-
ně obrovská. Mnozí to berou jako neúspěch
OSŽ, ale já si nemyslím, že zásadním viníkem je
OSŽ. OSŽ nás nedostalo do této situace, je stále
aktivní s cílem tento stav zvrátit, ale holt stalo se.
Nevole dotčených orgánů – především Českých
drah a Jihomoravského kraje – a jistá nechuť
představitelů velkých firem na železnici se spolu
dohodnout, je nepochopitelná. Dospělo to nako-
nec tak daleko, že ve vlacích JMK jako režisté
platíme, a to je stav, který je pro železničáře
v Jihomoravském kraji zcela nepřijatelný.

 S jakými pocity jste ve čtvrtek 2. ledna
2020 ráno ve Velkých Pavlovicích nastupoval

Se situací v železniční dopravě v Jihomo-
ravském kraji jsou nespokojeni i ostatní cestu-
jící. Zavedený systém je značně nepřehledný,
přičemž největší díl kritiky se snáší paradoxně
na bedra vlakových čet a osobních pokladních.
„Cestující jsou na vlakové čety i pokladní
mnohdy hrubí, často si na nich vylévají svoji
nespokojenost například kvůli tomu, že si
nemohou zakoupit jízdenku ve stanici, jak
byli zvyklí a ve vlacích (mnohdy nedostatečně
označených) jim pak hrozí pokuta,“ shrnuje
Vladimír Kroupa. Podle jeho dalších slov kraj
změnil mnohde pracovní dobu pokladních
v menších stanicích, takže největší nápor (ze-
jména v ranních hodinách) musejí odbavit vla-
kové čety. „Samozřejmě zde vznikají nemalé
úniky tržeb, což se určitě odrazí i v hospoda-
ření Jihomoravského kraje. Mezi cestujícími
i mezi železničáři převládá názor, že kraj řídí
lidé, kteří nemají o vlakové dopravě příliš
mnoho znalostí,“ říká na závěr Vladimír Krou-
pa. Miroslav Čáslavský

Od 15. prosince jezdí vlaky placené z roz-
počtu Jihomoravského kraje (JMK) v novém
režimu, který spočívá v převzetí tržeb z dopra-
vy do režie kraje. Ten se proto snaží co nejvíc
ušetřit, což se projevuje ve snižování počtu
pokladních míst v železničních stanicích i v or-
ganizaci vlakové dopravy. „Současné změny
v železniční dopravě v Jihomoravském kraji
jsou takového rázu, že je cestující stěží chá-
pou. Stručně řečeno, jsou složité a nepře-
hledné,“ říká předseda ZV OSŽ železniční
stanice Brno hl. n. Vladimír Kroupa.

Kromě „obyčejných“ cestujících jsou se sou-
časným stavem hrubě nespokojeni především
jihomoravští železničáři, jimž kraj od 1. ledna
přestal uznávat železničářské jízdní výhody
a při svých cestách musejí platit jízdné dle tarifu
IDS JMK. Výjimku mají pouze ti železničáři,
kteří se přímo účastní na vlakové dopravě, což
je v praxi většina zaměstnanců Českých drah,
a. s., pracujících v Jihomoravském kraji. Ti mají
možnost zakoupit si za 480 Kč jakýsi „příplatek“

k režijce, díky němuž jim železniční průkazka
platí. „Je to ale značně diskriminační vůči
ostatním železničářům, především zaměst-
nancům SŽDC, ČD Cargo a také našim se-
niorům,“ pokračuje Vladimír Kroupa. Na ty se
žádná výjimka nevztahuje, mají pouze přislíbe-
no, že od 1. 3. si budou moci zakoupit podobný
příplatek, ovšem již za 1500 Kč. „Ale copak
výpravčí, sdělováci a zabezpečováci, či tra-
ťováci se na vlakové dopravě nepodílejí?
Vždyť bez nich by vlaky nemohly jezdit!“
připomíná Kroupa.

Jak dále dodává, současná situace vůbec
nemusela vzniknout, pokud by kraj při vyjedná-
vání s Českými drahami ponechal režijní výho-
dy (podepřené mj. i zákonem) všem železničá-
řům až do doby, než bude podepsána společná
dohoda, podpořená i zástupci železničních od-
borových svazů. Protože se tak nestalo, hrozí
nyní v kraji stávka. „Je to smutné, že takto se
řeší výhody, které železničáři požívají dlou-
há desetiletí.“

Na Brněnsku vzrůstají negativní nálady
vůči rozhodnutí Jihomoravského kraje

              Ilustrační snímek Michael Mareš

Stávkový výbor OSŽ vyhlásil 2. ledna 2020 stávkovou pohotovost. Pokud nebude uspokojivě vyřešena problematika režijek v Jiho-
moravském kraji, bude 30. ledna 2020 zahájena stávka. Ilustrační snímek Miroslav Čáslavský



PŘEDSTAVUJEME

VŠIMLI JSME SI

ZE SVĚTA

NAVŠTÍVILI JSME

(Pokračování ze str. 1)

Luštěnice

ké lze rozsvítit odjezdové návěstidlo. „Zelená
svítí pro volno a současně bílá pro posun, ale
ve skutečnosti to tak není, je to nesmyslná
návěst,“ vypráví se zaujetím. „Mechanické ná-
věstidlo chci zprovoznit letos, viděl jsem ně-
kde, že lze zkrátit a přitom být stále funkční,“
dodává. Hektometrovníky pro jistotu zakopal hlou-
běji do země, to „aby se to pod vnoučaty
nepřevrátilo“. Ani v garáži není k hnutí, mimo
jiné i proto, že tady má umístěné elektromecha-
nické stavědlo (závislý výhybkářský přistroj vzo-
ru 5007) z Čachovic. „To jsem dostal k Váno-
cům,“ směje se.

Jeho láska k železnici se zrodila na nádraží
v Luštěnicích, kde s bratrem a s rodiči v prvním
patře staniční budovy vyrůstali. „Tatínek dělal
náčelníka a s bratrem jsme koukali shora na
parní mašiny,“ vzpomíná. Dětství tak až do
vojny (rukoval v roce 1976) strávil na nádraží
(rodiče se z nádraží odstěhovali v roce 1978), po
vojně nějaký čas bydlel ve strážním domku
u luštěnického nádraží, a potom si postavil zmí-
něný dům v řadovce.

Vyučil se na železničním učilišti v Kořenově,
začínal jako průvodčí na osobních vlacích, až
potom přešel k posunu v Mladé Boleslavi a vloni
na podzim skončil u dráhy jako vedoucí posunu
v železniční stanici Mladá Boleslav hlavní nádra-
ží (u společnosti ČD Cargo). V železniční stanici
Mladá Boleslav pracoval více než 44 let, k 2. 10.
2019 musel kvůli ztrátě zdravotní způsobilosti od
dráhy předčasně odejít, a tak skončil na úřadu
práce. Letos v říjnu odejde do penze.

„Do důchodu mi teď chybí asi devět měsí-
ců. Za celou dobu jsem neměl žádnou absen-
ci, ani jednou jsem nezaspal a neměl žádné
problémy, a nakonec mi po 44 letech práce
u podniku sebrali železniční průkazku, je to
smutné,“ mrzí ho. „Až půjdu na podzim do
důchodu, tak mi ji snad vrátí,“ doufá.

V jakémsi rozlučkovém oznámení svým kole-
gům píše: Byly to krásné roky, na které nikdy
nezapomenu. Budete mi všichni moc chybět,
měl jsem a mám vás rád. „Je to pravda, já tu
dráhu miluji a na kolegy rád vzpomínám,“
potvrzuje.

Rodinný dům ukrývá ještě jednu místnost
plnou železničních artefaktů a dokumentů, ja-
kousi malou dopravní kancelář s kanapem. „Ta-
dy si občas lehnu, koukám se a užívám si to.
A je mi tady dobře,“ uzavírá.   Michael Mareš

Hojsáka ve středočeských Luštěnicích připomí-
ná spíše muzeum, než rodinný dům. „Však také
děti z místní školky i školy sem rády chodí,“
říká majitel domu Jiří Hojsák s tím, že dětem rád
„zacinká“ pro radost véúdéčkem (výstražník typu
VÚD), nebo rozsvítí návěstidlo.

Mnohé z věcí koupil Jiří Hojsák na Aukru či na
burzách, mnohým exponátům tím, že je opravil či
zkompletoval, vrátil život, buď sám, nebo s po-
mocí kamarádů. „Nejvíce mi pomohli Jarda
Doleček (soused, který dělal rozvody elektřiny)
a Mojka (Mojmír) Doležal,“ připomene. Díky
tomu, že se nedávno rušily dopravní kanceláře
v Luštěnicích a Čachovicích, sehnal řadu cen-
ných exponátů. Některé z nich léta schraňoval
doma v garáži. Většina exponátů díky němu
stále funguje, například výstražník typu VÚD
vyzvání a bliká, závoru lze ručně zvednout a ta-

Světelné odjezdové návěstidlo z Mladé Bole-
slavi, mechanické návěstidlo z Luštěnic, klasic-
ké návěstidlo z Dobrovice či ručně ovládané
závory, dále několik hektometrovníků („ki-
lometrovníků“), hraničník, pár směrovek, které
se dávaly ke kolejím, aby cestující věděl, kam
vlak jede. Vchod do řadového domku Jiřího

Jiří Hojsák: „Já tu dráhu miluji
a na kolegy rád vzpomínám.“

Provoz na trati z Nymburka do Mladé Bolesla-
vi (na níž Luštěnice leží) byl zahájen 29. září
1870, ale až do roku 1880 vlaky Luštěnicemi
pouze projížděly. „Obec se zdráhala poskyt-
nout pozemek dráze z obavy, že v případě
vypuknutí války by zde vystupovalo vojsko,“
vyčetl Jiří Hojsák, místní rodák, z drážní kroniky.
První, tehdy ještě dřevěná zastávka byla v Luště-
nicích postavena až o deset let později – v roce
1880 – a sloužila až do roku 1891, kdy byla
nahrazena zděnou přízemní budovou, která stojí
v Luštěnicích dodnes a která byla v roce 1899
zvýšena o první patro. „Budova dodnes v pod-
statě zůstala stejná, pouze se vyměnila napří-
klad okna,“ dodává Jiří Hojsák.

Budova luštěnického nádraží sloužila bez vět-
ších změn až do roku 2016, kdy začala největší
přestavba zdejšího nádraží od doby jeho vzniku.
V roce 2016 byla železniční stanice opuštěna
a provoz na celé trati je od té doby řízen dálkově
z Mladé Boleslavi. Dne 8. 8. 2016 byla v Luštěni-
cích otevřena nová železniční zastávka Luštěni-

ce (v kilometru 17,293 až 17,393), v původní
železniční stanici (která nyní nese název Luště-
nice – Újezd) od té doby vlaky zastavují pouze
z dopravních důvodů. Nová zastávka byla posu-
nuta zhruba 300 metrů od původního nádraží
směrem na Mladou Boleslav.

„Takřka každý den jsem se tam chodil
dívat. Stavba byla hotová během několika
měsíců, ale žádné slavnostní otevření se ne-
konalo, vydali pouze technickou zprávu,“ při-
pomenul Jiří Hojsák, který se historii luštěnické
železniční stanice věnuje řadu let. Dokonce po-
kračuje v psaní drážní kroniky, kterou před lety
někdo ukradl (kopie je v archivu hlavního města
Prahy). V kronice občas narazí i na zajímavé
příběhy, jako například na ten o splašené parní
lokomotivě. „Ačkoliv to zní dost neuvěřitelně,
tak ten příběh se opravdu stal,“ vypravuje. „To
se psal rok 1946 a v Mladé Boleslavi byla
připravována k jízdě parní lokomotiva. Při po-
pojíždění topič uklouzl a vypadl z lokomoti-
vy. Ta se pak sama rozjela směrem na Nym-
burk. Marně se snažili topič a strojvedoucí
lokomotivu doběhnout. Lokomotiva ́řízla´ ně-
kolik výhybek a pokračovala v jízdě. Projela
Dobrovice a pokračovala směrem na Luště-
nice. Naštěstí byla rychlost lokomotivy již
malá a tak v Luštěnicích staniční dělník Ště-
pán Knespl na lokomotivu vyskočil a zastavil
ji. Zatímco staniční dělník Knespl byl pochvá-
len, topiče to stálo dost peněz,“ ocitoval Jiří
Hojsák z jím psané kroniky.

Letos na podzim, na konci září, oslaví trať
z Nymburka do Mladé Boleslavi 150 let, ale
nádraží se tohoto výročí asi nedočká. Říká se, že
je na budovu vydán demoliční výměr. „Mám slzy
v očích, když vidím, jak to nádraží, kde jsme
s bratrem vyrůstali, chátrá. A zvlášť když vím,
co ho čeká,“ uzavírá Jiří Hojsák s dojetím.

Michael Mareš

PS: „Na budovu v Luštěnicích zatím nemá-
me vydán demoliční výměr,“ informoval Obzor
Marek Illiaš, mluvčí SŽDC.

l V ROCE 2019 zemřelo na dráhách
v České republice celkem 247 osob, což je
o 8.% více než v roce 2018. Celkový počet mi-
mořádných událostí, usmrcených i zraněných
opět vzrostl. Během prvních dvou dnů letošního
roku navíc Drážní inspekce již eviduje pět usmr-
cených při střetu vlaku s osobou (proti stejnému
období roku 2019 jde o pětinásobný nárůst).

l VZRUŠUJÍCÍ JÍZDU zažili 14. 1.
cestující rychlíku 896 ze Starého Města u Uher-
ského Hradiště do Prahy. Během jízdy vlak
postupně zpomaloval a nabíral zpoždění, které
v Kolíně činilo již 40 minut. Tam byli cestující
vyzváni, aby vystoupili z vlaku pro poruchu lo-
komotivy a pokračovali následným vlakem. Část
cestujících využila vlak Leo Express, ostatní
pak přestoupili do Valašského expresu ČD.

neovlivní výkony seřaďovacích nádraží Maschen
u Hamburku, či Seelze u Hannoveru, které jsou
určeny pro klasický provoz jednotlivých vozo-
vých zásilek.

Z Transportweb, 23. 12. 2019, zprac. –sh–

PRORAIL zkouší
pomalejší nákladní

vlaky k omezení vibrací
Holandský provozovatel dráhy PRORAIL za-

počal zkoušky s nižší rychlostí nočních náklad-
ních vlaků v úseku Meteren – Boxtel tratě Utrecht
– Den Bosch – Eindhoven s cílem zhodnotit
možné omezení vibrací. Testy probíhající v noci
mezi jednou a pátou hodinou jsou odpovědí na
silný nárůst stížností od obyvatelstva podél tratě.

První test byl proveden v noci na 24. 12.
2019 a je součástí národního výzkumného pro-
jektu tamního ministerstva dopravy. Zkušební
jízdy nižší rychlostí potrvají do poloviny února
2020.

Opatření zahrnují omezenou rychlost vlaků
na 60 km/h pro porovnání rozdílů ve vibracích od
vlaků jedoucích rychlostmi 80 km/h a 95km/h.
V testech je zahrnuto na 30 vlaků. Speciální
testovací vlak sestavený z vagonů s různými
nápravovými hmotnostmi je veden rychlostmi 40
km/h, 60 km/h a 95 km/h. Vibrace jsou měřeny ve
vzdálenosti 25 m od tratě spolu s kontrolním

Kontejnerové nádraží
u Hannoveru zahájilo

zkušební provoz
Novodobé překladiště v Lehrte na konci pro-

since zahájilo svůj zkušební provoz. Od dubna
2020 má pak začít normální provoz. Novodobé
kontejnerové nádraží zapadá do změn, které
mají v Německu posílit železniční nákladní pře-
pravu a navazuje na prakticky ukončenou vý-
stavbu tzv. „megahubu“ v Lehrte u Hannoveru.
Terminál slouží k překládce kontejnerů mezi vla-
ky a kamiony, jakož i mezi vlaky navzájem. Od
dubna má pak dojít i překládce normálního zbo-
ží.

Jedná se o první novodobé kontejnerové ná-
draží tohoto druhu v Německu. Zboží má být
překládáno rychleji, tišeji a ekonomičtěji a má vy-
užít výhod silniční i železniční přepravy. Překlád-
ka kontejnerů má být umožněna i na jiné vlaky,
kde se ucelené kombinované vlaky pro dopravu
nevyplatí.

Kontejnerové nádraží vzniklo na ploše býva-
lého seřaďovacího nádraží a má sloužit severo-
západní oblasti Německa. Plán a výstavba ter-
minálu stály 171 mil. eur, nabídne asi 75
pracovních míst. Terminál převezme výkony kon-
tejnerového terminálu Hannover–Linden, který
se v průběhu roku 2020 uzavře, protože se na-
chází uvnitř města. Nové kontejnerové nádraží

senzorem rychlosti. Zkoušky mají doložit, o jak
vážný problém jde, jaké jsou dopady vibrací na
bydlení podél tratě a jaké jsou ekonomické dopa-
dy omezené rychlosti na provozování nákladní
dopravy. Roman Štěrba

Zdroj: https://www.railjournal.com.

Úbytek vleček
v Německu

Ve 2. polovině roku 2019 byl v Německém
Bundestagu projednáván dotaz na stav vleček
v Německu. Bundestag konstatoval, že úbytek
vleček má velký vliv na železniční nákladní pře-
pravu. Přitom existuje dotační program pro údrž-
bu či vznik nových vleček, ale je bohužel málo
využíván. V roce 2018 tak bylo požádáno o do-
taci jen v osmi případech, takže stav stávajících
vleček, 2351 v roce 2017, se tak prakticky ne-
změnil. Přitom v roce 1994 bylo na železniční síti
Německa celkem 11 742 soukromých napojení
(vleček). Znamená to v roce 2018 proti roku 1994
pokles o 80 %!! Přitom dotace na vlečky jsou od
roku 2004, ale bylo vyčerpáno jen 130,7 mil. eur,
což je jen asi 9 mil. eur ročně. Německá vláda to
zdůvodňuje vysokými náklady na výstavbu a zby-
tečnou byrokracií při výstavbě vleček, jakož i vy-
sokými náklady při údržbě odbočné výhybky ze
sítě DB.

Z Bahn–Report, 4/2019, zpracoval –sh–

l DNE 22.11. 2019 VEČER jsem
zachytil v polské dopravní kanceláři atmosféru
„pravé železničiny“, v době kdy byly dopravní
posty obsazovány, byly většinou chovány i dráž-
ní kočky, které doprovázely a mnohdy ještě
doprovázejí osamělé železničáře při jejich ná-
ročných nočních službách. Žst. Boguszów
Gorce, zachód, na trati Sedzislaw–Walbrzych,
asi 20 km od našich hranic. Kočky žijí na nádra-
žích v mezinárodním měřítku, po rušení do-
pravních služeb ještě pár let žijí jako bezdomov-
ci kolem nádraží. Prostě dopadají stejně jako
vyhození lidé. Snímek Martin Kubík.

kem, protože vůči vlakům začínají mít averzi. Je
tomu opravdu tak. Takže za sebe říkám: Ano,
pokud by se České dráhy s Jihomoravským
krajem rychle dohodly na formě nějakého do-
platku, a jestli to bude ve výši 1500 Kč, nebo,
doufejme, v částce adekvátně nižší, protože už
nyní si jízdné ve vlacích železničáři platí ze
svého, tak si myslím, že bychom to byli ochotni
akceptovat s tím, že ale dál se bude jednat
o režijních výhodách, abychom se nedostali do
stejné situace znovu.

 Tento rozhovor vyjde 20. ledna, deset
dnů před možným vyhlášením stávky, takže
cokoliv teď řekneme, se v podstatě rovná
spekulaci. Ale přesto se vás zeptám: Jak to
dopadne? Ne všichni totiž stávkovat chtějí.

Já ale mám zkušenosti opačné, ať už to jsou
zaměstnanci ČD, ČD Cargo či SŽDC, tak téměř
všichni jsou momentálně připraveni postavit se
za tuto věc – za udržení režijních jízdenek.
Otázkou pouze je, jakou formu by stávka měla
mít, ale určitě podpora zaměstnanců by byla.
Aspoň to odhodlání já u nich cítím. Teď asi
nemá příliš smysl vracet se do minulosti a říkat
si, jestli jsme to měli udělat dřív, nebo jinak.
Neřešme, co se mělo udělat lépe, zabývejme se
tím, co dál, co s režijními výhodami bude v bu-
doucnosti. To si myslím, že je hodně důležité.
A neméně důležité je i to, že se 7. ledna 2020
sešly všechny odborové centrály působící na
železnici a podpořily náš požadavek. Takže
v tuto chvíli, myslím si, že táhneme za jeden
provaz.

Ano, momentálně je situace tak vyhrocená,
že pokud neuděláme nic, tak o ty režijní výhody
skutečně přijdeme. Buď teď a nebo nikdy! Za
sebe říkám, že to tak cítím, opravdu! Věřte mi,
že cítím podporu i z jiných krajů, i když se to
momentálně týká jenom Jihomoravského kra-
je. Myslím si, že i lidé začínají vnímat, že by to
u nich mohlo v budoucnu vypuknout také. Bylo
by dobré přesvědčit jak Jihomoravský kraj, tak
i drážní firmy, že pokud nejsou schopny ten
doplatek, se kterým lidé víceméně počítají, teď
hned zrealizovat, tak nechť do doby zprostřed-
kování tohoto doplatku uznávají ve vlacích ČD
režijky. To je to, co jsme po nich chtěli. Ano, my
jsme ochotni za to něco připlatit, vždyť my to
potom stejně zaplatíme. Lidé jsou podle mne
takto naladěni a viděli by nějaký vstřícný krok
vůči nim.

My nechceme poškozovat firmy, nechceme
poškozovat dopravce na železnici, nechceme
si brát cestující jako rukojmí, ale ta situace je
vyhrocená natolik, že nám asi momentálně nic
jiného nezbývá.

Michael Mareš

Sledujte aktuální zpravodajství
na  www.osz.org

Ano, rozumím, na co se chcete zeptat. To
usnesení z 2. ledna 2020 má v podstatě dva
body. V prvním je napsáno, že žádáme okamži-
té vyřešení jízdních výhod v Jihomoravském
kraji, aby co nejdříve mohli lidé režijku používat,
třeba i za cenu nějakého doplatku, ale to, jak
konkrétně bude tento doplatek vypadat, je na
dohodě Českých drah a Jihomoravského kraje.
Každopádně na konci minulého roku se mluvilo
o částce 1500 Kč.

Odpovím-li trochu šířeji, tak musím připome-
nout, že při podpisu PKS u společnosti SŽDC
(Správy železnic) jsme byli ze strany zaměstna-
vatele (SŽDC) ubezpečováni, že v Jihomorav-
ském kraji bude existovat příplatek k režijce ve
výši asi 1500 Kč, aby si železničáři mohli přikou-
pit aplikaci, díky níž by mohli od 1. 1. 2020
využívat vlaky Českých drah vedené v závazku
Jihomoravského kraje. Nám se toto řešení po-
chopitelně nelíbilo, ale brali jsme ho jako nutné
zlo. A i proto jsme u SŽDC navýšili příspěvek
na dopravu z 2400 na 3600 korun. Říkali jsme
si: dobře, není to ideální řešení, ale vysvětlíme
to lidem. Ale vrátím se k vaší otázce. To zmíně-
né usnesení má dvě roviny: Jednak jím chceme
okamžitě dořešit to, aby lidé těmi vlaky mohli
jezdit na režijní průkazky. Otázkou ale je, jestli
budeme spokojeni s tím, když nám znovu na-
bídnou příplatek 1500 Kč, zda to přijmeme,
nebo nepřijmeme. Ale to asi není otázka na mě,
ale na celý Stávkový výbor OSŽ. Odpovědět na
otázku, jestli nám to bude stačit pro to, abychom
nevyhlásili 30. ledna stávku, není skutečně
lehké, aspoň já momentálně odpověď neznám.
Ale hlavně v bodě „b“ usnesení Stávkového
výboru OSŽ je uvedeno, že i kdyby k nějaké
dohodě došlo – a nám to stačilo – a k vyhlášení
stávky nedošlo, tak je potřeba okamžitě začít
jednat o režijních jízdních výhodách jako tako-
vých do budoucnosti, abychom se v roce 2021
nesetkali s něčím podobným i v dalších krajích.

 Takže si dokážete představit, že držitelé
režijek doplatí za vlaky v Jihomoravském
kraji 1500 Kč a v ostatních krajích se to tepr-
ve bude řešit? Pro vás osobně je toto řešení
přijatelné?

Přijatelné, nepřijatelné., já teď řeknu svůj
osobní názor. V podstatě ze všech špatných
řešení je toto řešení asi to nejlepší. Mým přáním
je, aby to bylo zrealizované co nejrychleji, aby
železničáři si mohli co nejdříve příplatek k re-
žijce pořídit a co nejdříve začít režijky ve vlacích
Českých drah v Jihomoravském kraji využívat.
Čím déle to bude trvat, tím ochota lidí pořídit si
příplatek k režijce bude menší a menší. Lidé už
jsou otrávení z toho, že mají ve vlacích Čes-
kých drah platit a ve větší míře začínají používat
osobní auta, nebo začínají jezdit do práce něja-
kým jiným dopravním prostředkem, než vla-

„Buď teď, a nebo nikdy!
Pokud neuděláme něco

hned, tak o režijní výhody
opravdu přijdeme.“

l NÁDRAŽNÍ HOSTINEC v žst.
Praha–Dejvice je díky petici občanů a podpoře
starosty Prahy 6 zatím zachován. Ceny jsou zde
lidové – utopenec 25,– Kč, pivo 10 st. 25,50 Kč.
Ano, počítá se zde i na haléře. Je to pravý
hostinec „hrabalovského“ typu. Nikoli jak hostin-
ce na pražském Hlavním nádraží, kam šetrný
člověk nemůže ani vkročit. Stav 11. 1. 2020 na
snímku Martina Kubíka.

8. 8. 2016 byla v Luštěnicích otevřena nová zastávka, která je od původního nádraží
vzdálena cca 300 metrů směrem na Mladou Boleslav.

Opuštěná budova luštěnického nádraží čeká poslední ránu z milosti. V roce 2016 opustili
nádraží výpravčí a budova od té doby chátrá.

Snímek z doby (29. 11. 2011), kdy ještě
v Luštěnicích sloužili výpravčí.

l BUDOVA VÝHYBNY stanice Dlu-
honice zmizela ze světa. Byla postavena v roce
1971, v rámci zdvojkolejnění tzv. dluhonické
spojky, která od roku 1924 umožňovala jízdu
vlaků mezi Olomoucí a Ostravou bez úvrati
v Přerově. V rámci přestavby železničního uzlu
Přerov se do budovy výhybny zakously začát-
kem ledna bagry a sprovodily ji po téměř 50
letech činnosti z provozu. Železniční doprava
přes výhybnu je t. č. dočasně řízena z mobilních
buněk, po dokončení přestavby budou Dluhoni-
ce řízeny z CDP Přerov, stejně jako ostatní
železniční stanice na trati mezi Českou Třebo-
vou a Bohumínem.



Psali jsme před 25 lety
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Příspěvky otištěné v této rubrice se nemusejí shodovat s názorem vydavatele.

mobilní aplikace) nastoupí do vlaku a během
jízdy na delší vzdálenost je několikrát vykázán ze
svého místa, protože nastoupí na mobilech ope-
rující člověk a prokáže se platnou elektronickou
místenkou. Tímto opatřením ČD, a. s., se cestu-
jící stává štvancem ve vlaku a příště patrně
pojede jinou dopravou nebo nepojede vůbec. 28.
12. 2019 jsem hovořil s jedním cestujím, který jel
v R 884 z Otrokovic do Prahy hl. n. : „Sedím na
sedátku na chodbě, několikrát jsem byl vyhozen,
tak jsem rezignoval, strašný systém!“

Martin Kubík

řádu, kdy na naše koleje vstoupila řada sou-
kromých dopravců a České dráhy, a. s., tak
přišly o cca 5.% výkonů.

Nicméně nutno konstatovat, že naděje, kte-
ré si někteří lidé slibovali od nástupu soukrom-
níků, se zatím tak docela nenaplnily. Zpoždě-
ní, vyřazené vlaky, nefunkční zásuvky
i slibované připojení wi–fi, nefunkční odbavo-
vací systém, kvůli kterému nebylo možné pro-
dávat jízdenky, i to doprovázelo zahájení ost-
rého provozu u některých dopravců. Mnozí
cestující byli jistě také zklamáni nasazením
starých vlaků a motorových souprav z Němec-
ka.

Bohužel se projevil i mnohem závažnější
problém. Dle webu zdopravy.cz byly někde
problémy s komunikací se strojvedoucími
z Bulharska, jezdícími pro společnost Arriva.
V tomto případě se ale jedná o vážné ohrožení
bezpečností provozu. „Každý zahraniční stroj-
vedoucí musí mít dle drážní legislativy licenci ze
země EU, osvědčení o znalosti vozidla a o tra-
ťových poměrech a především znalost české-
ho jazyka na úrovni B1“. Dle mluvčího společ-
nosti všichni strojvedoucí absolvovali (?)
jazykový kurz. Předpokládám proto, že nikdo
z vedení společnosti Arriva nepočítá dopředu
s tím, že dispečeři budou s jejich strojvedoucí-
mi komunikovat bulharsky.

Celkově lze konstatovat, že nástup někte-
rých soukromých dopravců na naše koleje byl
(zatím) přinejmenším poněkud rozpačitý. Po-
chvalu si ale jistě zaslouží společnost AŽD
Praha, provozující své vlaky na „Švestkové
dráze“ (Litoměřice – Most), která zvládla počá-
tek pravidelného provozu (i s hodinovým tak-
tem do Třebívlic) na jedničku.

Časem může být na některých (zejména
rychlíkových) linkách problém kapacita vlaků.
Například České dráhy nasazovaly na linku
R 22 „Bezděz“ (Kolín – Rumburk) zpravidla
motorový vůz řady 854 + ABfbrdtn + Bdtn.
Společnost Arriva provozuje toto rameno s mo-
torovými jednotkami řady 845. Například v ne-
děli 29. 12. 2019 vystupovalo ve stanici Jedlo-
vá z vlaku (R 1186) tolik lidí, že se pomalu
nechtělo věřit, jak se tam všichni vešli.

A co teprve, až nastane ta pravá turistická
sezona? Inu, pokrok nezastavíš.

A. K. Kýzl

Jako příloha Obzoru č. 3 vyšel Řád pro
odměňování zaměstnanců s. o. ČD.

Obzor č. 4 – 23. 1. 1995
Hlavním tahákem Obzoru č. 4 byly informa-

ce z „Noční linky“, které se dne 11. ledna 1995
zúčastnili generální ředitel ČD Ing. Emanuel
Šíp a předseda Ústředí OSŽ Miroslav Kapoun.
Obzor přinesl jak odpovědi čtenářů Obzoru,
kteří zavolali na linku Obzoru, tak minirozhovo-
ry, které proběhly mezi hlavními účastníky mezi
telefonickými dotazy. Na dotaz, co považuje za
úspěchy či neúspěchy vedení v roce 1994,
odpověděl Ing. Šíp mimo jiné: „Mezi úspěchy
vedení Českých drah nesporně patří schvále-
ní projektu transformace ČD správní radou
stejně jako vládní souhlas s financováním
modernizace I. železničního koridoru i s fi-
nancováním obnovy vozidel do roku 1997.
Mírným úspěchem je zlepšení ekonomické
bilance i postupný návrat čistoty a pořádku
do nádražních budov a osobních vlaků. Ne-
úspěchy souvisejí s tím, že pohyb ve věcech
i myšlenkách je pořád velmi pomalý. Mezi
úředníky na všech stupních řízení je pořád
příliš rutiny, ztuhlosti a naschválů a identifi-
kace železničářů s obchodními zájmy Čes-
kých drah je stále velmi slabá. Chybí jasnější
zjištění, že situace se bude zlepšovat jen
zvolna a vyžádá si to mnoho úsilí a urychlit to
může jen důvěra soukromého kapitálu v ná-
vratnost investic do železnice.“

–zs–

Obzor č. 3 – 16. 1. 1995
Zpráva z tiskovky vedoucích představitelů

Českých drah ze dne 5. 1. 1995 byla uvedena
pod titulkem „Bilancování i pohled do bu-
doucna“. Představitelé ČD v čele s generál-
ním ředitelem Ing. Emanuelem Šípem v ní kon-
statovali mimo jiné, že zvýšení tarifů o 60 % (od
1. 4. 1995) by mohlo znamenat 2 až 4% odliv
cestujících. K problému vstupu soukromých do-
pravců a případnému dopadu na pokles ná-
kladní přepravy ČD bylo poznamenáno, že
„připuštění kokurence do železničního pod-
nikání na koleje ČD není děláno proto, aby to
prospělo Českým drahám, ale aby to pro-
spělo železnici jako takové.“

„Vedení Českých drah připravilo odve-
tu?“ Pod tímto titulkem se skrývá článek infor-
mující o připravovaných pracovních a finanč-
ních sankcích ze strany vedoucích pracovníků
ČD vůči zaměstnancům, kteří se dne 21. 12.
1994 zúčastnili protestní akce ČMKOS k návr-
hu zákona o důchodovém pojištění. Ing. Šíp
uvedl, že ze strany vedení ČD žádný takový
příkaz nešel. Případná opatření svých podříze-
ných nechtěl řešit. „Je mi známo, že někteří
mně podřízení vedoucí pracovníci hodlají
snížit výkonnostní odměny zaměstnancům,
kteří ve zmíněném období porušili služební
předpisy a způsobili narušení bezpečnosti
a plynulosti železničního provozu.“ Vedení
OSŽ slíbilo případy finančního poškození členů
OSŽ, kteří se zúčastnili stávky, řešit ve spolu-
práci s příslušnými ZV OSŽ.

– tel.: 475 216 681, 603 289 106, fax: 475 208
162,

– e–mail: m.vejlupek@volny.cz, www: http://
www.advokat–ul.cz

– úřední hodiny: dle telefonické domluvy – na
výše uvedených číslech.

nnnnn JUDr. Petr VEČEŘ, vedoucí ekonomic-
ko–sociálního oddělení OSŽ – ústředí: – Ná-
dražní 1, 659 30 Brno (zasedací místnost ZV
ZO OSŽ žst. Brno hl. n. – 1. poschodí),
– tel.: 972 624 519 (Brno), 972 241 961 (OSŽ–

ústředí, Dům Bohemika, Na Břehu 579/3,
190.00 Praha 9), mob. tel.: 737 275 068,

– e–mail: petr.vecer@osz.org,
– úřední hodiny: dle telefonické domluvy v ter-

mínech: 10. 2.; 9. 3.; 14. 4.; 11. 5.; 15. 6. 2020
vždy od 9.00 – 14.00 hodin.

Ekonomicko-sociální odd. OSŽ-Ú

Vzhledem k tomu, že v posledním období
došlo ke změnám (kontaktní telefonní čísla)
u smluvních advokátů a právníků OSŽ, kteří
poskytují právní poradenství, ekonomicko –
sociální oddělení Odborového sdružení želez-
ničářů – ústředí vám poskytuje následující infor-
maci:

nnnnn JUDr. Karel BABORÁK, advokát, advo-
kátní kancelář se sídlem na adrese:  Lázeňská
76, 561 12 Brandýs nad Orlicí,
– e–mail: judr.baborak@seznam.cz
– úřední hodiny:
– dle telefonické domluvy u asistentky advokát-

ní kanceláře paní Stanislavy Švorcové –  tel.:
491 617 551, 603 535 501,

– tel.: 603 562 677 (i pro případy mimořádných
událostí),

– OSŽ – ústředí, Dům Bohemika, Na Břehu

579/3, 190 00 Praha 9 – dle telefonické do-
mluvy.

nnnnn JUDr. Jarmila POSPÍŠILOVÁ, advokát-
ka, advokátní kancelář se sídlem na adrese:
OSŽ – Jeremenkova 23, 772 00 Olomouc,
– tel.: 972 742 391,
– e–mail: jar.pospisilova@tiscali.cz
– úřední hodiny:
– každé pondělí a pátek v měsíci od 9.00 –

12.00 hodin (Jeremenkova 23, Olomouc),
jinak dle telefonické domluvy v sídle advo-
kátky na adrese: Havlíčkova 22, 796 01 Pro-
stějov, (tel.: 582 340 648, sekretářka paní
Ivana Homolová).

nnnnn JUDr. Michal VEJLUPEK, advokát, ad-
vokátní kancelář se sídlem na adrese: Hradiště
97/4, 400 01 Ústí nad Labem,

Přehled smluvních advokátů a právníků OSŽ

ného a manipulačního prostoru a dalšími nor-
mami a interními předpisy…

Signál pak může být světelný, zvukový, dáva-
ný hlasem nebo rukou. Co je však nejdůležitější,
musí být pro každého srozumitelný a jeho účin-
nost nesmí být ovlivněna – u bezpečnostních
značek je to např. jejich nedostatečnou údržbou
– § 2 NV č. 375/2017 Sb.

Vzhledem k tomu, že odpovědnost za bez-
pečnost zaměstnanců, jak dobře víme, nese dle
zákona č. 262/2006 Sb., zaměstnavatel, ale
i zaměstnanec má za povinnost dle § 106, f),
stejného zákona, oznamovat svému nadřízené-
mu vedoucímu zaměstnanci nedostatky a záva-
dy na pracovišti, nacházíme při své kontrolní
činnosti stále příliš velký počet polorozpadlých,
rozmočených a téměř neviditelných bezpečnost-
ních značek a míst, kde zaměstnanci mohou
lehce přijít k úrazu.

Možná i vy sami jste dnes nad něčím takovým
mávli rukou – dali jste signál – návěst volno –
lhostejnosti, která nás nutí chodit se zavřenýma
očima a mlčky přihlížet porušování pravidel.

Ale abych se vrátila k tomu mávání. Na jed-
nom malém nádraží stojí každý den dospělý kluk,
který uvnitř zůstal (a zůstane) dítětem a moc
pravidel nezná. Slíbila jsem jeho mámě, že vám
to napíšu, protože takových kluků (a možná
i holek) je určitě na světě víc. Chodí mávat na
vlaky a na lidi a jsou moc šťastní, když jim někdo
odpoví. A kdyby mohli, věřte, byli by těmi nejlep-
šími pány železničáři, jaké si umíte představit.

Dana Žáková,
svazová inspektorka BOZP

Každý kluk chce být mašinfíra, tedy skoro
každý. Znám ale i pár budoucích popelářů, kos-
monautů a jednoho ředitele zeměkoule. U holči-
ček to není častá touha, mají to prostě trochu
jinak, ale budoucí pančelky, vědkyně, zvěrolé-
kařky a princezny mají přece jen s malými kluky
něco společného. Tím spojovacím článkem je
láska k vlakům a k mávání zvláště.

Je to činnost oblíbená a nejspíš tak uspokoju-
jící, že se s láskou předává z generace na gene-
raci a někdy přeroste i v nejasnou touhu stát se
železničářem. Prostě milujeme mašinky, mode-
lová kolejiště, slávu starých časů, páru, červenou
čepici, píšťalku, plácačku (pozn. výpravku) a dá-
my a pány v modrých uniformách. Docela mne
překvapil také jeden odstaveček ze snáře, že ve
snu mávati na rozloučenou je příslibem návratu
někoho blízkého a u mávání na uvítanou je tomu
právě naopak. Vlaky a zvláštní něhu, která nás
láká zvednout ruku a pozdravit, prostě máme
někde v hlavě a ti, kteří mají tu profesní čest
dopravu a vlaky řídit, jsou v dětských očích stále
největšími pány železničáři.

Málokdo si uvědomí, že mávání je jednoduše
signál –  v pracovním procesu se jejich vzhled
a použití řídí požadavky NV č. 375/2017 Sb.,
o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních
značek a značení a zavedení signálů, stejně ja-
ko u bezpečnostních značek, které se v prostře-
dí železnice řeší navíc přílohou č. 4 k NV č. 168/
2002 Sb., podle které je zaměstnavatel povinen
na pracovišti označit bezpečnostními značkami
stožáry, sloupy, konstrukce, pevné objekty, zaří-
zení a jiné překážky zasahující do volného schůd-

Vlaky v hlavě

Privatizace železnice po česku zasáhla
i národního dopravce ČD, a. s.?!

Privatizaci železničních tras nařídila směrni-
cemi EU, ale Česká republika a její krajské
uspořádání to dotáhlo ad absurdum. To, co
jakžtakž funguje v okolních státech, se u nás
ukázalo za pouhých 14 dní jako nefunkční pask-
vil. Jako nejhorší dopravce se zcela jasně uká-
zala společnost Arriva vlaky, která ještě doká-
zala fungovat v autobusové dopravě, ale na
železnici naprosto pohořela. Kraje i stát asi
právě pro její celkem dobré zkušenosti v auto-
busové dopravě ji vybraly i na regionální či
dálkové tratě. Spálily se nyní těžce.  V této
souvislosti mě napadá paralela se zpackanou
kuponovou privatizací fungujících podniků v 90.
letech. Nejprve velké sliby, potom se vše ztrá-
celo v tunelech, rozvatech podniků a končilo to
jejich následnou fyzickou likvidací – vzpomeň-
me na cukrovary a ČKD Praha. Oba podniky
měly hodně co dělat s železnicí – cukrovary
byly velký přepravce a ČKD tradiční výrobce
železničních vozidel. Vozidla vyráběná v ČKD
byla specifikována na rozdílné sklonové pomě-
ry v bývalém Československu.

To se nyní vymstilo nadnárodní Arrivě, které
v Česku provozuje železniční vozidla, která by-
la vyráběna a zkoušena pro německé a více-
méně celkem rovinaté severoněmecké pomě-
ry. Navíc strojvedoucí Arrivy se s těmito vozidly
seznamují až za ostrého provozu, jinak si toto
selhání nelze vysvětlit. Arriva se prokázala jako
železničně nevyspělý podnik – bez zázemí, bez
lidských zdrojů, bez opravárenství, bez dep
kolejových vozidel (nikoli odstavování vozidel
na vlečkách), bez železničního školství a tradi-
ce. Ono provozovat vlaky není ani v náznaku to
samé, jako jezdit s autobusy.

Arriva se projevila i jako likvidátor – z důvodu
absence vozidel až do odvolání nebude provo-
zovat rychlík Praha – Nitra – byl to jediný
pravidelný celotýdenní spoj mezi Českem a Slo-
venskem přes Vlárský průsmyk. Nyní přes Vlár-
ský průmysk bude situaci zachraňovat pouze
jeden jediný nedělní spěšný vlak, a to v režii
Českých drah: Trenčianska Teplá – Vlárský
průsmyk – Brno hl. n. Prostě ostuda, která by
neměla zůstat bez povšimnutí. Odříkání vlaků
poškozuje jak cestující, tak železnici jako tako-
vou, to by mělo snad nadzvednout i zastánce

ochrany klimatu. Kde nyní jsou věční de-
monstranti, dráha je nezajímá??

A abych nekritizoval jen soukromé železniční
dopravce, tak jeden zásadní poznatek ze všech
rychlíků provozovaných národním dopravcem
ČD, a. s. Rozmohl se nešvar – označování všech
míst v rychlících jako „expresní rezervace“. Tato
nová specialita státního dopravce pracuje vlast-
ně jako úlitba soukromníkům – kopíruje od nich
to nejhorší, co může být. Cestující bez místenky
(jedná se většinou o cestující bez nového myšle-
ní, tj. kdy se vše možné i nemožné kupuje přes

Doslova k malé revoluci na naší železnici
lze přirovnat začátek platnosti nového jízdního

Poněkud rozpačitý nástup
soukromníků na naše koleje

Motorová jednotka řady 845 společnosti Arriva, jako rychlík R 1186 se dne 29. 12. 2019 blíží
do železniční stanice Jedlová (SŽDC č. 080).

Cílem ČD travel bylo připravit
pestrou nabídku obohacenou o novinky

(Pokračování ze str. 1) pobytů, které se neprodaly a hrozí ztráta. Ale
v klasické nabídce se ještě takový případ nestal.
Navíc si musíme uvědomit, že v ceně každého
zájezdu ČD travel je pojištění včetně storna
v hodnotě 600Kč/osobu.

Jiné CK nabízejí „děti zdarma“, což ČD
travel nikdy nemá. Proč?

B. Jíšová: Můj názor je, že se jedná o klama-
vou reklamu, protože děti zdarma nejsou u žád-
né CK. Cena za dítě je vždy připočítána k ceně
dospělé osoby. To se ale klient dozví až při
zadávání počtu osob do kalkulace. ČD travel má
vždy na zřeteli zájmy klientů. Proto nikdy nenabí-
zí „děti zdarma“, protože pak by nebylo možné
uplatnit na dětskou cenu dotaci. Celková cena za
skupinu (dospělí a děti) je však ve výsledku nižší
než u jiných CK.

V nabídce je málo exotických destinací,
není to škoda?

B. Jíšová: Nesmíme zapomínat, že nabídku
sestavujeme s ohledem na primární funkci fondu
– tj. SOCIÁLNÍ. A zájezdy do exotických destina-
cí se pohybují ve výrazně vyšších cenových
rovinách. To je myslím dostatečný důvod.

Pokud si přesto klienti nevyberou z vaší
nabídky, mohou i pak získat nějakou dotaci?

B. Jíšová: Ano, i pak mohou čerpat dotaci na
dovolenou, a to z „lokálních“ fondů na pracovišti.
Zde však platí jiná pravidla a liší se případ od
případu. Někde přispívají dokonce ještě vyšší
částkou, než je příspěvek z centrálního fondu,
někde naopak přispívají pouze zaměstnancům
a ne již rodinným příslušníkům atd.

Kterou destinaci byste doporučili v roce
2020?

B. Jíšová: Tak to je opravdu těžké. Záleží na
typu klienta. Ten, kdo má rád hory, bude trpět
v egyptském resortu. Klienti s dětmi utratí mno-
hem více na dovolené bez stravy než v hotelu
s all inclusive službami. Proto neexistuje univer-
sální doporučení hezké dovolené. Doporučuji
pečlivě prostudovat naši nabídku, ve které se
snažíme přihlédnout ke všem typům klientů.
S ČD travel klienti volí jistotu klidného odjezdu
i bezpečného návratu. Což je, myslím, to nejdů-
ležitější. –red–

Tak vznikla ČD travel, jako společnost dvou
vlastníků, která i v tomto nestandardním složení,
firma a odbory, dokázala splnit podmínky za-
městnavatelů a získat mnoho železničářů svojí
nabídkou a poskytovanými službami, mnohdy
nadstandardními, jako např. stálé služby delegá-
tů v zahraničních destinací v době, kdy pro mno-
hé bylo problémem se dorozumět a touto služ-
bou získávali klid a určitou jistotu. Cílem ČD
travel bylo především připravit vždy pestrou na-
bídku obohacovanou o novinky a orientovat ji
podle zájmu zaměstnanců, samozřejmě s při-
hlédnutím k ohlasu na konkrétní destinace. Další
důležitou zásadou bylo a stále je držet cenotvorbu
u rekreačních pobytů co nejníže, s minimální
nutnou marží. I tuto zásadu se daří naplňovat,
i když je třeba někdy připomínat některým mana-
gerům, že naše dceřiná společnost není klasický
podnikatelský subjekt a naším hlavním cílem
není zisk.

Takže není pravda, jak někdy slyšíme, že
OSŽ si touto cestou přijde na pěkné peníze?

M. Kaprálek: V posledních letech s ČD tra-
vel vycestovalo v průměru za rok více než 14 000
klientů a společnost v průměru při obratu okolo
130 mil. Kč vykazovala roční čistý zisk po zdaně-
ní v průměru necelých 300 000,– Kč. Takže po
rozdělení mezi dva vlastníky rozhodně nemůže-
me hovořit o nějakých významných částkách.
A je to zcela pochopitelné. OSŽ ze své pozice
vlastníka kontroluje, zda nejsou k zájezdům při-
počítávány zbytečně vysoké marže, protože zisk
by byl generován z peněz zaměstnanců – a to
není účelem.

Ale nějakou marži společnost musí na zá-
jezdy dávat, ne?

B. Jíšová: Ano, ale většina nákladů jde na
platy zaměstnanců, pojištění proti úpadku, údrž-
bu a vývoj rezervačních a webových aplikací.

Jak je to tedy s cenou zájezdů od ČD tra-
vel?

B. Jíšová: Zájezdy ČD travel jsou tradičně
nejlevnějšími na trhu. Ale pozor, je nutné srovná-
vat stejné produkty. Často slyšíme, že jinde je
levněji. Ano, to je možné, ale pouze v případě
„last minute“ nabídek, kdy se cestovky zbavují

Jedním z nových dopravců, kteří počínaje 15.
prosincem nastoupili v rámci liberalizace želez-
niční dopravy na některé tratě v Ústeckém kraji,
je i společnost Die Länderbahn. Tato firma, je-
jímž majitelem jsou Italské státní dráhy (FS),
provozuje ve spolupráci s našimi dopravci již
několik let pod značkami Vogtlandbahn či Trilex
spoje v česko–saském příhraničí na západě a na
severu Čech. V Karlovarském kraji její vozidla
v partnerství s firmou GW Train Regio zajíždějí
z Plavna či Zwickau přes Kraslice do Sokolova
a o víkendech až do krajského města. Až do
konce GVD 2018/2019 zde byly provozovány
motorové jednotky ř. 654 „RegioSprinter“, které
byly od počátku platnosti nového jízdního řádu
nahrazeny motorovými vozy ř. 650 (jedná se
o obdobu vozů ř. 840 a 841, které jsou v provozu
u Českých drah). K této výměně došlo z důvodu
zákazu provozu této řady v Německu, vydaným
tamějším drážním úřadem (kvůli lehké konstruk-
ci vozové skříně). A tak se tato vozidla objevila
u nás, konkrétně pak na linkách Osek město –
Rakovník, Jirkov – Lužná u Rakovníka a Cho-
mutov – Vejprty.

„Sprintery“ zde většinou nahradily dosud pro-
vozované modernizované jednotky Českých drah
ř. 814/914 „Regionova“. I když „regíny“ mají řadu
nedostatků, jejichž příčinou jsou zejména původ-
ní jednonápravové podvozky a pouze jedna hnací

náprava, poskytují cestujícímu komfort na pod-
statně vyšší úrovni. Sprinter nemá uzavřené
oddíly, takže v zimě sem při každém otevření
dveří proniká nepříjemný chlad. Navíc je zde
nedostatečné vytápění (pouze v krajních dílech),
takže během zimního období zde bývá citelně
chladno. Tepla si cestující oproti tomu užije v létě
– chybí zde klimatizace a velkými pevnými okny
nelze větrat. Použitá tvrdá sedadla s nízkými
opěradly a bez loketních opěrek předurčují vo-
zidlo jen pro krátké příměstské trasy. Svá zava-
zadla si v krajních dílech musí pasažéři nechat
na klíně, nebo je dát na podlahu – chybí zde
zavazadlové police. Úzké dveře na WC pak
zabraňují použít tohoto zařízení vozíčkáři. Na-
proti tomu ř. 654 vykazuje lepší akceleraci a tím
i rychlejší rozjezdy v zastávkách. Další výhodou
je dvojice dvoukřídlých dveří na každé bočnici,
což zrychluje výměnu cestujících. Tím výhody
německého vozidla vyráběného v 90. letech mi-
nulého století končí.

Další otázkou je pak horská trať z Chomutova
do Vejprt, charakteristická během letní sezóny,
kdy je zde provozována osobní doprava, velkou
frekvencí cyklistů, kteří vlakem vyjedou na hře-
beny Krušných hor a odtud pohodlně sjíždějí do
podhůří. České dráhy zde nasazovaly soupravy
složené z motorového vozu ř. 810 a přívěsného
vozu ř. Bdtax 785 upravených pro přepravu

jízdních kol pod dohledem cestují-
cích. V létě jsou tyto vlaky cyklisty
hojně využívány. RegioSprinter má
ovšem kapacitu jen tří bicyklů.Do-
pravce Die Länderbahn sice slibuje
modernizaci a dovybavení Re-
gioSprinterů obdobně, jako tomu je
na Švestkové dráze nebo u GW Train
Regia. K tomuto ale dojde až někdy
později.

Kdo na celé této transakci nako-
nec vydělal? Jsou to cestující na re-
gionální trati ze Sokolova do Kraslic,
kteří se od prosince loňského roku
díky rozhodnutí spolkového drážního
úřadu vozí pohodlnějšími a klimatizo-
vanými „Stadlery“.    Robert Koutný

Zlepšení? Ne, zhoršení

RegioSprinter VT 43 (654.043–9) v žst. Kraslice.
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setkali ve vlaku s postavami ve zvířecích mas-
kách. Z Kubovy Hutě měli cestující možnost
vyrazit na vrchol kopce Boubín. Na nádraží v Ku-
bově Huti byla jako již tradičně otevřena pohád-
ková pojízdná kancelář s prodejem upomínko-
vých předmětů a vedle nádraží bylo otevřeno
několik stánků s různým druhem občerstvení.
Ve stanici Vimperk byla otevřena tzv. „Lampár-
na“, muzeum místních šumavských železnic s vý-
stavou dobových artefaktů. Jedinou vadou na
kráse bylo počasí, které připomínalo spíše ná-
stup jara níkoliv bílou zimu. Vít Mareš

Silvestrovské jízdy Vimperk–
Kubova Huť

Stifterův pošumavský železniční spolek přípra-
vil na poslední den roku 2019 dvacátý ročník
tradičních Silvestrovských jízd z Vimperka na
Kubovu Huť. Kubova Huť je nejvýše položená
železniční dopravna v ČR, leží v nadmořské výš-
ce 995 m n. m.. Celkem čtyřikrát vyjela na Kubo-
vu Huť „Zamračená “ 749.121–0 se soupravou
šesti vozů Bdt na postrku a aby se v cílových
stanicích nemuselo objíždět, byla lokomotiva ČD
Cargo 708.701–8 „Malé Lego“. Letošní Silvest-
rovské jízdy byly tématicky zaměřeny na ZOO
a proto během jízdy se malí i dospělí cestující

Souprava zvl. vlaku z Vimperka na Kubovu Huť projíždí po trati 198 mezi Lipkou a Kubovou
Hutí.

„Když se člověk opravdu rozhodne něco
udělat, čas se vždy najde..“

                                  Arthus Halley,
          britský spisovatel (1920 – 2004)

Letňan. Do Malešic, areálu vlečky Pošty, se prý
má stěhovat z buštěhradského nádraží Praha–
Smíchov developerem vypuzovaný železniční
soukromník Radim Jančura se svou žlutou „řepko-
vou“ flotilou železničních vozů. Pošta zde chce
vybudovat nové logistické centrum, neboť pů-
vodní, které bylo otevřeno na „apríla“ 1992, již
nevyhovuje (!) nové době. Vlaková pošta dopro-
vázená zaměstnancem České pošty sice skon-
čila v roce 1999, ale dosud se do poštovních
vozů v Malešicích čile nakládá a vozy směřují na
vlacích NEx a Rn směr Ostrava.

Co bude dál, je tedy ve hvězdách. Ale zcela
jistě se v Malešicích dočkáme velkých věcí. Jak
přesun Jančurova RegioJetu zacvičí s kapaci-
tou dráhy v trati Praha–Vršovice – Praha hl. n.,
bude také zajímavé sledovat. Již v novém GVD
bude z důvodu nedostatečné kapacity vytížený
špičkový studentský a zaměstnanecký vlak 2004
relace Dobříš – Praha ukončen v žst. Praha–
Vršovice. Cestující IDSK/ROPID odkazuje, aby
vystoupili v zastávce Kačerov a jeli metrem; tro-
chu netradiční, zvlášť pro zdravotně postižené
osoby, jak známo v zářezu dlející z. Kačerov
není vybavena výtahem ani pojízdnými schody,
ač byla vybudována teprve nedávno, kdy tyto
standardy jsou vyžadovány. Martin Kubík

V poslední době se objevuje ve sdělovacích
prostředcích téma ohledně přeměny logistické-
ho centra České pošty v žst. Praha–Malešice.
Ředitel České pošty neustále vydává nová pro-
hlášení, aby se pak opět dementovala. V létě

Přesun RegioJetu do Malešic prověří kapacitu dráhy

Závodní výbor OSŽ železniční stanice
Brno hl. n. spolu s Výborem Chornického
železničního klubu s lítostí oznamují úmrtí
výpravčího

Jiřího Kacetla
z Letovic, který náhle a nečekaně zemřel ve
věku 57 let ve středu 1. ledna 2020.

Jiří Kacetl byl dlouholetým členem ZO
OSŽ železniční stanice Brno a Chornické-
ho železničního spolku. Poslední rozlouče-
ní s Jiřím Kacetlem proběhlo v sobotu 11.
ledna v chrámu Páně svatého Prokopa v Le-
tovicích za přítomnosti rodiny, spoluzaměst-
nanců a zástupců ZO OSŽ železniční stani-
ce Brno hl. n. Čest jeho památce.

   ZV OSŽ železniční stanice Brno hl. n.

probleskla zpráva, že Pošta chce prodat svou
nejkrásnější budovu hlavní pošty v Jindřišské
ulici v centru Prahy, nyní nabízí premiérovi ředi-
tel Pošty pozemky v Praze–Malešicích pro vý-
stavbu nové vládní čtvrti místo uvažovaných

Ve středu 8. 1. byla na www.cdtravel.cz
zveřejněna nabídka dotované letní rekreace
na sezonu 2020. Součástí nabídky je i postup
pro přihlášení na rekreaci pro zaměstnance,
jejich rodinné příslušníky i bývalé zaměstnan-
ce železničních společností. Před provede-

v relaci Děčín, respektive Ústí nad Labem –
Moldava v Krušných horách (ještě by mohly nést
názvy vybraných tamních turistických míst, či
středisek jako např. Bouřňák, Vitiška, Bystřice –
říčka pramenící nad Dubím apod.), čímž se
zajisté zvýšila popularita této překrásné horské
tratě. Alespoň dva páry vlaků v pracovní dny,
vedeny celoročně, by se tu také neztratily.

 Tomáš Martínek

Na regionální krušnohorské trati SŽDC D3
135 Most – Moldava v Krušných horách (tzv.
Teplický semmering), jež je od roku 1998 kulturní
památkou České republiky, je již řadu let mimo
letní sezonu a jarní prázdniny zaveden pouze
víkendový provoz.

Se současným jízdním řádem platným od 15.
12. 2019 tu již druhým rokem přibyl další pár
vlaků. Novinkou jsou zde dva páry Sp vlaků

ním objednávky rekreace se prosím seznam-
te s uvedenými informacemi, po dohodě se
zaměstnavateli dochází mj. k rozšíření mož-
ností při výběru destinací.

                            Na vaše přihlášky se těší
                                                Vaše ČD travel

Nabídka letní rekreace ČD travel 2020

Rekonstrukce Negrelliho
viaduktu pokračuje

Negrelliho viadukt byl postaven v letech
1846–1849, v roce 1850 na něm byl zahájen

železniční provoz pro tehdy ještě státní trať
Praha, státní nádraží (nyní Masarykovo)–

Za bývalým stavědlem Praha–Bubny je ještě složeno
plno historických kamenů demontovaných z Negrelliho
viaduktu, jaký bude jejich konec?

Nové koleje a výhybky na pražském Negrelliho viaduktu byly již položeny, začíná montáž
sloupů trolejového vedení, dle harmonogramu prací by měla být výluka ukončena v červnu
letošního roku. Celá stavba by měla být dokončena až v roce 2021 (http://www.rekonstrukce–
negrelliho–viaduktu.cz).

Na snímku odpolední Sp 1982 relace Ústí nad Labem – Moldava v Krušných horách vedený
motorovým vozem 810.600 PJ Děčín stoupá z úvraťové dopravny Dubí směrem k cílové
stanici první den platnosti současného grafikonu 15. 12. 2019.

Novinky na Teplickém semmeringu

Současný stav kolejiště vlečky České pošty v Praze–Malešicích, 12. 11. odpoledne v areálu
posunovala lok. ČD Cargo 742.238, v popředí kamion České pošty, miláček nepřátel železnic.

hodně do kácovského pivovaru,“ dodala vý-
pravčí s tím, že v létě a na školních vlacích se
kvůli zvýšené frekvenci přidávají k motorovým
vozům řady 810 „balmy“ (přívěsné vozy).

Pohodlné a bezbariérové vlaky relace Havlíč-
kův Brod – Ledeč nad Sázavou, vedené většinou
Stadlery (motorový vůz řady 841 RegioSpider),
si cestující rychle oblíbili, zvláště když nabízejí
připojení wi–fi. „Vždycky se ale najde někdo,
kdo bude nadávat. Stadlery jsou totiž dost
poruchové, například u předchozího vlaku
nešly dveře na zastávce (Horní Ledeč) zavřít,
takže chytil šest minut zpoždění,“ doplnila
dále výpravčí. Jinak prý vládne mezi lidmi s na-
sazením přímých vlaků z Ledče nad Sázavou do

Léta jezdily ze Světlé nad Sázavou do Čerčan
přímé vlaky, tomu je konec. Cestující musí nově
v Ledči nad Sázavou přestupovat. Jedni změnu
vítají, druzí zatracují. Na trati 212 (Světlá nad
Sázavou – Ledeč nad Sázavou – Čerčany) se od
15. 12. 2019 zásadně změnil způsob dopravní
obsluhy osobními vlaky. Úsek Světlá nad Sáza-
vou – Ledeč nad Sázavou je nově obsluhován
přímými vlaky Havlíčkův Brod – Ledeč nad Sá-
zavou. Dochází tak k odstranění tradičních pře-
stupů ve Světlé nad Sázavou ve směru Havlíč-
kův Brod/Ledeč nad Sázavou. Byť se jedná
o pouhé přemístění přestupů do sousední stani-
ce Ledeč nad Sázavou, změna je to zásadní.
V Ledči se totiž přestupy mají týkat menšího
počtu cestujících.

Přestupní frekvence skutečně není velká, ale
tři čtyři lidi se vždycky najdou. Otázkou je, co to
udělá v sezoně, v době zvýšené přepravy vodá-
ků, cyklistů a turistů. „Uvidíme, ale cyklisté
tady dost jezdí. Tak budou muset holt vystou-
pit a přestoupit. Takhle to na kraji vymysleli
a já to nezměním, na to jsem malý pán,“
uvedla výpravčí z Ledče nad Sázavou, která si
nepřála být jmenována. „Cestující jedou z Led-
če převážně do Zruče nad Sázavou a mini-
málně dál, s výjimkou Kácova, kam se jezdí

vě byl vypraven zvláštní parní vlak Trhový Ště-
pánov – Dolní Kralovice. Poslední motorový

V Ledči nad Sázavou
vznikl nový přestupní bod

 Po sedmi letech od příjezdu prvního vlaku
do Vlašimi v roce 1895 byla zprovozněna nava-
zující dráha z Vlašimi do Dolních Kralovic. Za-
hájení dopravy proběhlo 11. října 1902 a délka
tratě z Vlašimi do Dolních Kralovic činila 24 km.
Na trati byly vedeny smíšené vlaky za použití
lokomotiv řady 97 (u ČSD 310.0).

Po zestátnění dráhy v roce 1925 došlo k na-
výšení přepravy a na trať byly nasazeny výkon-
nější parní lokomotivy řady 423.0. V závěru
roku 1928 byl provoz rozšířen za použití moto-
rových vozů. V ustáleném poválečném provo-
zu byly zavedeny i přímé víkendové vlaky z Pra-
hy do Dolních Kralovic a zpět.

Zcela zásadní význam pro lokálku z Bene-
šova u Prahy přes Vlašim do Dolních Kralovic
mělo zasedání vlády ČSSR dne 18. září 1963.
Na něm bylo rozhodnuto o výstavbě vodního
díla na řece Želivce s přehradou v profilu Švi-
hov. Tím byly městečko Dolní Kralovice a okolí
odsouzeny k zániku. Po nesčetných jednáních
o zkrácení dráhy bylo rozhodnuto o ukončení
trati v železniční stanici Trhový Štěpánov, kde
došlo k rozsáhlé přestavbě nádraží.

Slavnostní ukončení osobní dopravy do Dol-
ních Kralovic proběhlo 23. 7. 1974, kdy při
příležitosti konání kontrolního dne stavby upra-
vované železniční stanice v Trhovém Štěpáno-

45 let od ukončení osobní dopravy do Dolních Kralovic

Podmokly (Bodenbach, nyní Děčín
hl. n.) – Berlín. Do roku 1909 sloužil
Rakousko–uherské společnosti stá-
ní dráhy (StEG), které si vybudova-
ly v žst. Praha–Bubny honosné díl-
ny. Ty nedokázala uchránit ani
památková ochrana, byla účelově
sejmuta a dílny šly v roce 2015 k ze-
mi.

V žst. Praha–Bubny skončilo
s rekonstrukcí i elektromechanické
zabezpečovací zařízení. Výpravní
budova Buben bude i v budoucnu
zachována pro uctění památky obětí
pražských Židů, kteří odsud puto-
vali do vyhlazovacích koncentrač-
ních táborů.                       Martin Kubík

Havlíčkova Bro-
du spokojenost.

„Na druhou
stranu jsem sly-
šela od lidí, kte-
ří bydlí v Lešti-
ně a Vlkanči (na
trati 250), že jsou
nespokojení,
protože osobní
vlaky tam teď to-
lik nezastavují,“
dodala. Zatímco
v úseku Havlíč-
kův Brod – Svět-
lá nad Sázavou
došlo k navýšení
počtu vlaků o 40
procent (v tomto
úseku přibyly
osobní vlaky vedené motorovými vozy 841 a 814),
v úseku Světlá nad Sázavou – Kolín naopak
k malému snížení počtu vlaků (o letních prázdni-
nách bude navíc ještě jeden odpolední pár vlaků
mezi Havlíčkovým Brodem a Kolínem vynechán).
Kraj Vysočina připravuje na svém území zave-

dení systému „Veřejné dopravy Vysočiny“ (VDV).
Ten předpokládá užší provozní i tarifní provázá-
ní jednotlivých typů dopravy, kdy následně bude
jak na dráze, tak v linkové dopravě v Kraji Vyso-
čina zaveden jednotný přestupní tarif.

Michael Mareš

osobní vlak odjel z Dolních Kralovic 5. srpna
1974. Poté osobní dopravu zajišťovaly autobu-
sy. Na trati byla do 31. května roku 1975 udržo-
vána pouze nákladní doprava, poté veškerý
provoz definitivně utichl.

Michael Mareš
s využitím informací z vývěsky

na nádraží ve Vlašimi

Předplatné
Obzoru

tel. 737 275 079

marie.bartova@osz.org

Na snímku motorový osobní vlak 19114 z Trhového Štěpánova do Benešova u Prahy
u zastávky Dobříčkov.
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Motorový vůz řady 841 RegioSpider v žst. Ledeč nad Sázavou.


