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álu tábora, zakoupili jsme proto čtyřicet nových
vzrostlých stromů – javorů, které nebudou tak
ohroženy jako smrky. Takže nejen covid, ale
i sucho nás potrápilo, nicméně – držíme se, dlu-
hy nemáme a věříme, že se brzy vše vrátí do
starých kolejí.

Chystáte ještě nějaké další akce pro OSŽ?
Před dvěma lety jsme zorganizovali míčový

turnaj pro depa Českých drah ve spolupráci
s Ústředím OSŽ a hodláme v něm pokračovat.
Snad již příští rok by se mohlo vše podařit a z tur-
naje by se mohla stát pravidelná tradice. Je to
akce pro cca dvě stovky lidí, hrát se bude nohej-
bal, smíšený volejbal a šipkový turnaj pro všech-
ny zúčastněné včetně hostů, organizaci máme
zajištěnou takříkajíc „na stříbrném podnose“ včet-
ně návozu i odjezdu, stravování a ubytování.
Snad nám to již nic podobného jako covid nezha-
tí.

Děkuji za rozhovor.
Miroslav Čáslavský

Dětský tábor v Čekyni u Přerova, jehož vlast-
níkem je ZV OSŽ DKV Přerov, slouží svému účelu
již více než půl století. Jeho provoz zajišťuje
společnost DETA, s. r. o., a využít je ho možno
od dubna do října nejen pro děti, ale i pro různé
společenské akce. Jak se na jeho provozu pro-
jevila probíhající covidová epidemie?

Dětský tábor, organizovaný vždy v letních mě-
sících, byl vloni zajištěn za přísných epidemiolo-
gických opatření, byla zkrácena doba pobytu z 11
na 7 dní, do tábora neměl přístup nikdo kromě dětí
a jejich vedoucích, všichni prošli nařízenými lé-
kařskými testy. Program byl zajištěn sice pouze
v areálu tábora, nicméně děti se ani tak nenudily,
i když musely oželet bazén. Na jeho provoz by-
chom finančně nemuseli mít. Díky skvělé organi-
zaci a dodržování všech předepsaných pravidel
proběhly všechny tři turnusy bez jakýchkoliv pro-
blémů. Velký dík za to patří celému kolektivu spo-
lečnosti DETA, zvláště pak Josefu Mališkovi a Vě-
ře Pavelkové.

Epidemická situace se v posledních týdnech
a měsících díky očkování zlepšila, jak tedy bu-
de vypadat letošní sezona?

Letos je situace příznivější a tak jsme mohli
uspořádat jako každý rok dětské dny pro děti
zaměstnanců – Den dětí s DPOV, a. s. Využita
mohla být všechna hřiště, napuštěn mohl být i ba-
zén – vše za přísných epidemiologických podmí-
nek. Program dětských dnů je pestrý – obsahuje
projížďky na koních a na koloběžkách, střelbu ze
vzduchovek, agenturu pořádající rozmanitý pro-
gram pro všechny děti, jakož i hudba k poslechu –
tanec totiž zatím není možný. Všichni zúčastnění
procházejí testy na covid, kontrola je ze strany
hygieny sice přísná, ale všechna pravidla se nám
daří dodržovat.

A jaké jsou vyhlídky na letošní dětské tá-
bory?

Pokud se týká prázdnin, letos opět proběh-
nou tři zkrácené turnusy – osmidenní. Zúčastní
se jich třikrát sto dětí, program bude sice poně-
kud omezen, zejména pokud se týká návštěv
různých kulturních či sportovních podniků (mu-
zea, bowling apod.), ale i tak je pro děti připraven
zajímavý program a to jak přímo v táboře, tak v
jeho nejbližším okolí, včetně ukázky výsadkářů
na letišti v Tovačově. Tam i zpět děti dojedou
objednaným autobusem. Netřeba již dodávat,
že vše proběhne za přísných epidemiologických
opatření.

Čekyňský tábor je znám také svým progra-
mem pro handicapované osoby. Bude tento
program zajištěn i letos?

Ano, zatímco dětské táborové turnusy pro-
běhnou během měsíce července, v srpnu bude
tábor patřit handicapovaným. Vloni tento pro-
gram bylo možné uskutečnit pouze omezeně,
letos zde však oslavíme dvacetileté trvání těchto
pobytů. Pevně věřím, že vše dobře dopadne,
udělali jsme pro to ve spolupráci s vedením naší
společnosti maximum.

Zajistit provoz areálu určitě vyžaduje do-
statečné finanční zajištění. Kromě příjmů z pro-
nájmů tábora na společenské i soukromé ak-
ce máte také pravidelné sponzory. Jaká je
situace v tomto ohledu letos?

Právě společenské a soukromé akce musely
být z důvodu epidemie odřeknuty, čerpali jsme
jako náhradu vládní programy na covid. I tak
jsme ovšem museli sáhnout na naše úspory
určené na nepředvídané výdaje. Předloňské su-
cho a kůrovec způsobily úhyn všech smrků v are-

■  Republiková rada seniorů OSŽ jednala
v Praze, v sídle OSŽ, v pondělí 28. června. Po za-
hájení a kontrole úkolů z minulých jednání, které
provedl předseda Rady Kurt Mužík, dorazili dva
hosté: předseda OSŽ Mgr. Martin Malý a vedoucí
mezinárodního oddělení Ing. Ondřej Šmehlík.

Předseda OSŽ uvedl, že odborové sdružení se
aktuálně snaží pomoci lidem zasaženým řáděním
tornáda. „Pomáháme jak penězi (6000 Kč oka-
mžitá pomoc, možno podat si žádost na 20 000
Kč), tak radou. Naši kolegové vytvořili v Břecla-
vi malý krizový štáb a snaží se naše členy kon-
taktovat,“ dodal.

Martin Malý dále zmínil pokyn k výměně In Ka-
ret, věnoval se jednání Ústředí OSŽ, především
dvěma informacím, týkajícím se rekreačních zaří-
zení OSŽ. První se týkala Ústředím OSŽ schválené
investice do rekonstrukce ubytovací kapacity ho-
telu Ostrý, druhá nové nabídky  pobytů v APT do-
mě Orion v řecké Leptokarii pro členy OSŽ. Kromě
dosavadní letecké dopravy bude možno využít
vlastní dopravy (předpokládaná cena za 2lůžko-
vý APT 3000 Kč, čtyřlůžkový 4000 Kč).

 Martin Malý mluvil také o restrukturalizaci na
ČD jako o zřejmě nutném kroku ale s nejistým
efektem, i o tom, že na Slovensku (konkrétně na
lince Bratislava – Komárno) se MD pustilo do
diskusí s dopravci, které mají předcházet přímé-
mu zadání, což je způsob, který velmi připomíná
tzv. rozstřely či tržní konzultace, které v podmín-
kách ČR OSŽ dlouhodobě kritizuje.

Vedoucí mezinárodního oddělení OSŽ-Ú Ing.
Šmehlík poté mluvil o propozicích pro IV. Senior-
ské hry v Rajeckých Teplicích (24. až 26.  8.) a o no-
vinkách v rekreaci: „Oproti normálu jsme objed-
nali polovinu letenek, 30 letenek je prodáno
a třicet míst hodláme využít pro zájemce s vlast-
ní dopravou, podle našeho odhadu by tam cca
stovka lidí mohla auty dojet. Uvidíme, jaký bude
o tento typ rekreace zájem. Když zájem o pobyt
s vlastní dopravou bude, možná bychom to vy-
užili i do budoucna,“ uzavřel.

■  V sídle OSŽ v pražských Vysočanech se
sešli v úterý 13. 7. členové Představenstva OSŽ,
aby projednali aktuální dění na železnici i v OSŽ.
Jednání moderoval předseda OSŽ Mgr. Martin
Malý.  Nejobsáhlejším bodem byly i tentokrát In-
formace ze zásadních jednání, které za I. místo-
předsedu OSŽ Vladislava Vokouna, který je na
dovolené, zahájil tajemník Podnikového výboru
OSŽ při ČD Antonín Leitgeb. Ten se v úvodu věno-
val poslednímu jednání Dozorčí rady (DR) Čes-
kých drah (24. 6.), či zasedání tripartity Jihomo-
ravského kraje. „Podařilo se mi prosadit téma
doprava na příští (14. 10. 2021) jednání,“ řekl.
Poté se již věoval organizačním změnám na Čes-
kých drahách: „Drtivá část z propouštěných je
provozních pracovníků. A navíc vznikají nové
pozice na generálním ředitelství,“ poznamenal
Antonín Leitgeb s tím, že na posledním jednání
zaměstnavatele s odborovými centrálami upozor-
nil předsedu Představenstva ČD Ivana Bednári-
ka, že to nekoresponduje s články v novinách,
kde generální ředitel ČD tvrdí, že provozních za-
městnanců se organizační změna nedotkne. „Za-
tím není vyčíslena žádná úspora a dle našeho
názoru se ani žádná úspora nekoná, naopak
jsou odborem deset najímáni externí poradci,
kteří nenesou žádnou odpovědnost.“ V diskusi
k tomuto tématu poznamenal Radek Nekola, že

Předseda vlády a ministr
zdravotnictví otevřeli na hlavním

nádraží v Praze očkovací
centrum bez rezervace

„Covid nás potrápil, ale věříme, že se
brzy vše vrátí do starých kolejí.“

Správa železnic
na pomoc Moravě
 U Správy železnic (dále SŽ) byl zřízen speciál-

ní bankovní účet, na který můžou zaměstnanci SŽ
přispívat formou srážky ze mzdy Na základě do-
hody zástupců odborových centrál, působících
u Správy železnic, se zaměstnavatelem (dne 25.
6. 2021) došlo 1. 7. 2021 ke zřízení speciálního
bankovního účtu č. 94–14606011/0710, na který
můžou zaměstnanci SŽ přispívat formou srážky ze
mzdy za měsíce červen, červenec a srpen. Vybra-
né finanční prostředky budou použity jako pomoc
našim kolegům postiženým řáděním přírodních
živlů v létě 2021. Na účet lze přispívat i formou
přímého zaslání finanční hotovosti z běžných úč-
tů, a to nejen od aktivních zaměstnanců SŽ. –red–

vakcínou od Johnson & Johnson. Očkovat se tam
mohou nechat lidé od 18 let věku. Pro očkované je
připravená také slosovací soutěž. Jednou týdně
lidé mohou vyhrát iPhone 12, každý den tenisky,
tzv. conversky, které si mohou nechat upravit dle
vlastního přání, soutěží se i o kupóny do aplikace
Steam. Hned první den fronta zájemců o očkování
sahala z odbavovací haly až do poloviny parku
před budovou. Podle Andreje Babiše se budou
podobná centra otevírat i na dalších místech v Pra-
ze. Roman Štěrba

Zapojení režijky do systému jednotné
jízdenky One Ticket se neplánuje

zaznamenal náznaky outsourcingu opraváren-
ství a přechodu na full–servis.

Radek Nekola, místopředseda OSŽ a předse-
da PV OSŽ ČD Cargo, dále informoval o jednání
vedení společnosti a odborových centrál: „První
pololetí se plní, výhled na druhé pololetí dává
předpoklad, že se podnikatelský plán podaří
splnit,“ řekl a dále se zaměřil na exkurz do roku
2022: „Společnost musí citlivě reagovat na změ-
ny, které se avizují (možný nárůst cen za silovou
energii až o 20 %),“ zdůraznil s tím, že se obává,
že železnice je českou vládou tlačena do ne-
konkurenceschopnosti vůči dopravě silniční.

K personální politice ČD Cargo uvedl: „Byli
jsme vyslyšeni a vedení společnosti již zadalo
úkol přípravy nové personální strategie.“ Zmínil
se i o jednání ETF na téma fungování nadnárod-
ních společností a problémech spojených se so-
ciálním dumpingem a také o programu OPD3. Re-
feroval o tom, že tornádem byli postiženi čtyři
zaměstnanci ČD Cargo a byly jim již vyplaceny
finanční prostředky i z Nadačního fondu Železni-
ce srdcem.

Petr Štěpánek, místopředseda OSŽ a předse-
da PV OSŽ při Správě železnic, informoval o po-
sledních jednáních odborových centrál se zaměst-
navatelem (14. a 30. 6.), kde se řešil rozpočet
FKSP. „Chceme navýšit rozpočet i na sociální
výpomoc zaměstnancům postiženým torná-
dem,“ uvedl s tím, že postižených zaměstnanců
Správy železnic (SŽ) je v oblasti Břeclavska a Ho-
donínska zhruba dvacet. Řeč byla i o slučování
OŘ Olomouc a OŘ Ostrava, k němuž PV OSŽ při SŽ
vydal zamítavé stanovisko.

Bc. Renata Dousková, místopředsedkyně OSŽ
a předsedkyně Nedrážního republikového výbo-
ru (NeRV) OSŽ, informovala rovněž o pomoci li-
dem zasaženým tornádem („Naše stavební fir-
my posílají stavební materiály a komponenty
na stavbu domů“)  a dále se věnovala společ-
nostem Skanska (opouští velké sídlo v Karlíně a jde
cestou úspor, k propouštění ale nedochází) a OHL
(získala ocenění Nejlepší stavba Olomouckého
kraje za rok 2020). Renata Dousková dále mj.
referovala i o situaci v Hradci Králové (závod TSS).

Představenstvo dále projednalo a schválilo při-
znání dávek z Podpůrného fondu OSŽ (z toho 10
v důsledku řádění tornáda) a dvě žádosti o po-
skytnutí právní pomoci zastoupením v řízení před
soudem. Představenstvo se také věnovalo přípra-
vě VIII. sjezdu OSŽ. Závěr patřil organizačním zá-
ležitostem, informacem Revizní komise OSŽ a bo-
du různé. –red–

Předseda vlády Andrej Babiš a ministr zdravot-
nictví Adam Vojtěch otevřeli v pondělí 12. červen-
ce  očkovací místo v severní části odbavovací haly
na hlavním nádraží v Praze. Do očkovacího místa
mohou zájemci o očkování přijít bez předchozí
registrace. Otevření se zúčastnili i ředitelé nemoc-
nic, jejichž týmy očkování na těchto místech zajistí,
a to za IKEM Michal Stiborek a za FN Bulovka Jan
Kvaček, a dále ředitel Všeobecné zdravotní pojiš-
ťovny Zdeněk Kabátek.

Na hlavním nádraží se očkuje jednodávkovou

miliony řidičů. Za druhé je to digitalizace, vyřizo-
vání dokladů, v tomto případě zejména řidič-
ských průkazů – do deseti minut lze vyřídit
prodloužení řidičského průkazu: jednoduše,
elektronicky. Postupně budeme tuto agendu
dále rozšiřovat o registr vozidel. A  za třetí: je to
právě One Ticket, jednotná jízdenka, vlajková
loď elektronizace v rámci veřejné dopravy. De-
set, možná patnáct let se mluvilo o tom, že se
sjednotí po vzoru nejvyspělejších zemí ve svě-
tě možnost využívání jedné jízdenky. V prosinci
minulého roku jsme to poslali do rutinního pro-
vozu s tím, že jsme museli ještě dotáhnout ně-
které náležitosti stran místenek a komerčních
spojů, což nastává právě teď. Takže můžeme
říct, že se scénář naplnil bezezbytku.“

Jízdenka One Ticket tedy nově funguje i na
komerčních spojích, ale se zapojením režijky se
podle IT ředitele s. p. CENDIS Tomáše Tichého
nepočítá: „Režijka je komerční produkt jednoho
dopravce a to propojení by bylo složité. Přitom
my vlastně už máme síťový jízdní doklad – jíz-
denku OneTicket, která platí po celé železniční

 Po zhruba půl roce fungování se rozšířily mož-
nosti cestování na jednotnou jízdenku One Ticket.
Od letošního června totiž začala fungovat mož-
nost objednání místenek, od července se se svými
komerčními vlaky připojili i další dopravci. Jízden-
ka One Ticket nově pokrývá více než 99 % všech
spojů v Česku, tolik základní informace, která za-
zněla ve čtvrtek 1. 7. 2021 na tiskové konferenci
ministra dopravy Karla Havlíčka, a zástupců s. p.
Cendis, CzechTurism a Sjednocené organizace
nevidomých a slabozrakých v Infocentru Správy
železnic na pražském hlavním nádraží.

„Digitalizaci ministerstva dopravy považuji
za jednu z největších výzev. Myslím si, že v da-
né chvíli je resort dopravy úplně nejdále ze
všech resortů, a je to logické, protože pro styk
s veřejností je právě MD ČR jedním z největších
úřadů,“ řekl na úvod ministr dopravy Karel Havlí-
ček a vyjmenoval tři klíčové projekty digitalizace,
mezi něž patří i jednotná jízdenka One Ticket: „Za
prvé je to elektronický dálniční systém, z mého
pohledu nejlepší elektronický nástroj v rámci
veřejného prostředí, který využily již více než 3

síti, aktuálně kromě pár spojů Leo Expressu na
všech spojích, a pokud tedy zaměstnavatel,
odbory, nebo kdokoliv jiný iniciuje tuto změnu,
tak mají možnost nakoupit síťové doklady, kte-
ré jsou vázané na konkrétní osobu, a každému
zaměstnanci může zakoupit síťový jízdní do-
klad za zhruba 24 000 Kč.“

Podle Tomáše Tichého už proběhla jednání
s některými společnostmi, které zvažují nákup sí-
ťového jízdního dokladu, „síťovky“ One Ticket, kte-
rá ve své roční podobě umožnuje neomezené
cestování s kterýmkoliv dopravcem.

Tato informace asi  železničáře nepotěší. Re-
žijka je stavovská záležitost, mnozí železničáři ji
ani k jiným účelům, než k cestám do práce, nepo-
užívají. A mnozí ji ani použít nemohou, protože
zrovna na jejich trati režijka neplatí.

Michael Mareš

V pondělí 12. července v 11.15 h bylo slavnostně otevřeno očkovací místo v severní části
odbavovací haly na hlavním nádraží v Praze.

Na Slovensku opět jezdí speciální Letní vlaky, mají podpořit domácí turistiku. Dohromady jde o 58 vlaků na 12 linkách. Na snímku Michaela Mareše,
pořízeném v sobotu 10. 7. 2021, speciální vlak Diviaky – Zvolen, který po deseti letech zpřístupnil Harmaneckou jeskyni vlakem. Více na straně 2.
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Jemnická dráha

tranzitu přes Brenner. „Při tomto tempu nebude
bohužel základový tunel Brenner do roku 2030/
2031 dokončen,“ uvedl italský ministr. Rok 2030
byl naposledy oznámen jako datum dokončení.
Generální ředitel ÖBB Andreas Matthä nedávno
řekl deníku „Tiroler Tageszeitung“, že otevření
tunelu bude po roce 2030 zpožděno kvůli sporu
mezi BBT SE a stavební společností Porr.

Z Transportweb, 21. 5. 2021, zpracoval –sh–

Miliardové investice
do železničního

projektu v Řecku
 Éra železnice se vrací do Řecka. Ve středu 26.

května oznámil ministr infrastruktury Ostas Kara-
manlis investici do železnice ve výši 3,3 miliardy
eur. Přínos by z toho mělo mít především přístavní
město Patras na Peloponésu, což je třetí největší
město v zemi. Karamanlis zdůraznil, že by to moh-
lo Řecku pomoci vrátit se k růstu, zejména pokud
železnice spojí přístav a letiště, což je zvláště dů-
ležité pro nákladní dopravu.

S plánovanou rekonstrukcí železničních tratí
budou řecké železnice moci nabídnout stejné
podmínky jako ostatní železnice ve střední Evro-
pě. Hellas (Řecko) je zatím v této oblasti daleko
zpět.

 Z Griechenland Zeitung, 27. 5. 2021,
zpracoval –sh–

Mnichovské
seřaďovací nádraží

má pracovat
2x rychleji

Aby byl pohyb zboží šetrnější k životnímu pro-
středí, mělo by být na kolejích více zboží. Aby bylo
možné rozřadit 1200 vozů dvakrát rychleji každý
den, proběhne digitalizace seřaďovacího nádra-
ží Mnichov–sever. Spolkový ministr dopravy
Andreas Scheuer a členka správní rady Sigrid
Nikutta na začátku června slavnostně zahájili pi-
lotní projekt „Digitální seřaďovací nádraží Mni-
chov–sever“. Digitální technologie by měla umož-
nit rychlejší sestavu nákladních vlaků.

V současné době je na seřaďovacím nádraží
každý den zpracováno v průměru asi 1200 jed-
notlivých vozů. Podle Deutsche Bahn (DB) by to
bylo možné provést za pomoci digitalizace za
polovinu času. K tomu má pomoci inteligentní ka-
merový systém, samočinné spřáhlo a další opa-
tření pro nákladní vlaky. Spolkové ministerstvo
dopravy podporuje tento projekt částkou 13 mili-
onů eur. Celkově hodlá DB v příštích 9 letech
nahradit 30 milionů nákladních kamionů přesu-
nem na železnici. To by mělo ušetřit 10 milionů tun
CO

2
.

V současnosti se v Německu přepravuje
70.% zboží po silnici, pouze 18 % po železnici. Do

roku 2030 chce DB zvýšit podíl železnice na 25 %.
Paní ředitelka Sigrid Nikutta zdůraznila důležitou
roli mnichovského železničního uzlu pro meziná-
rodní nákladní dopravu v ose sever–jih a ose vý-
chod–západ v Evropě. Dnes je na seřaďovacím
nádraží v Mnichově severu zaměstnáno 200 lidí
a práce je fyzicky náročná. V budoucnu převez-
mou práci strojvedoucích a posunovačů počítače
a senzory. Odbory (EVG) také podporují digitali-
zaci. To je jediný způsob, jak se vypořádat s růs-
tem nákladní dopravy. Podle Ralf–Günthera
Klosse, který je odpovědný za tuto oblast ve spo-
lečnosti DB Cargo, plánuje jeho divize letos za-
městnat nových 1 500 lidí v celém Německu.

 Z BR.de, 7. 6. 2021, zpracoval –sh–

Itálie neočekává
otevření základového

tunelu Brenner
před rokem 2031

Podle italského ministra dopravy Enrica
Giovanniniho nebude základový tunel Brenner
(BBT) připraven ke spuštění do provozu dříve než
v roce 2031. I když Itálie již vyhloubila 140 kilo-
metrů z 230 kilometrů na italské straně, práce na
výstavbě tunelu na rakouské straně zaostávají,
uvedl Giovannini při online akci organizované
severoitalskými obchodními komorami na téma

● V MOLDAVĚ v Krušných horách se
v tamní nádražní budově (na snímku Tomáše
Martínka) od pátku 25. června do neděle 27. červ-
na ve večerních hodinách konalo divadelní před-
stavení Moldava – nekonečná stanice. Při této
příležitosti bylo možné prozkoumat prostory této
opuštěné nádražní budovy, seznámit se s její his-
torií a poznat příběhy lidí, kteří tudy kdy prošli. Tato
akce zde proběhla v rámci letošního Evropského
roku železnice na podporu projektu opětovného
železničního propojení Moldavy v Krušných ho-
rách se Saským Holzhau (třetí symbolické propo-
jení), kde byl železniční provoz přerušen po dru-
hé světové válce v roce 1945. V pátek 25. června
se část akce uskutečnila také pod zdejším hranič-
ním kamenným silničním nadjezdem, kde je zatím
konec kolejí z české strany.

● CESTA VLAKEM z Plzně do Čes-
kých Budějovic se zrychlí o několik minut. Optima-
lizace 4,6 km trati v Pačejově a rekonstrukce za-
stávky Kovčín byly dokončeny. Dosud zde rychlíky
musely brzdit až na 65 kilometrů za hodinu, teď
tudy projedou rychlostí až 100 km/h. Podobnou
přestavbou již prošly Horažďovice a Strakonice
a připravuje se rozšíření tratě z Nepomuka do
Plzně na dvojkolejnou.

vlaků v sobotu a čtyři v neděli (letos s motorovým
vozem M 152.0611) jezdí od dubna do konce září.
V případě větší frekvence nebo na objednávku je
osmsetdesítka doplněna vlekem, ovšem ne leda-
jakým: čtyřnápravovým vozem Ca 1202, vyrobe-
ným Ringhofferovou továrnou v Praze na Smícho-
vě v roce 1913 pro elektrickou místní dráhu Vídeň
– Bratislava. Speciální vyhlídkový vlak vyjíždí
z Jemnice ve 14.30 h a zastavuje ve všech stani-
cích a zastávkách. Mimo to se na trať příležitostně
vydává i souprava spolku s polským lokotrakto-
rem Zastal a dvěma tzv. Dakary, otevřenými vozy
upravenými ze služebních vozů Daak. Obnove-
nou tradicí je pak akce Vlakem na BARCHAN.
Letos se jelo v sobotu 19. června 2021 (celkem
šest párů vlaků). Tuto akci zajišťuje Spolek pro
veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě a spo-
lečnost Railway Capital, a. s., s podporou měst
Jemnice a Moravské Budějovice.

A proč Barchan? Vždy v červnu po svatém Vítu
se v Jemnici slaví slavnost s tak trochu podivným
názvem Barchan. Traduje se, že patří mezi nej-
starší slavnosti v Čechách a na Moravě. Jádrem
slavnosti je běh čtyř poslů, kteří nesou zprávy
královně Elišce Přemyslovně. Podle pověsti ji totiž
manžel Jan Lucemburský zanechal za pevnými
hradbami města Jemnice a sám vedl vojenskou
výpravu k potrestání vnitřních nepřátel. Král však
ani v boji nezapomněl na svoji mladou manželku:
Vyslal čtyři posly se zprávami o průběhu bojů a krá-
lovna všechny doručitele postupně odměňuje.
První běžec dostane barchetový náprsník (od nějž
je odvozen název historické slavnosti), druhý šá-
tek, třetí punčochy a čtvrtý cenu útěchy – věnec.
Dodnes žije Jemnice po tři dny o víkendu po sva-
tém Vítu jarmarkem a pouťovými atrakcemi.

Michael Mareš

Necelých jednadvacet kilometrů (20,63 km)
dlouhá železniční trať z Moravských Budějovic do
Jemnice (243) je jedinou dochovanou připomín-
kou rozsáhlého projektu železnice, který měl za cíl
propojit Moravský Krumlov s Třeboní. Ostatně to
byl také jeden z důvodů, proč v roce 1996, u příle-
žitosti stého výročí provozu, byla železniční trať
z Moravských Budějovic do Jemnice prohlášena
kulturní památkou.

Železniční trať vede malebným krajem a končí
v královském věnném městě, jehož historie je spo-
jena s dobýváním zlata a stříbra. Město Jemnice
má dle historických pramenů nejstarší hornickou
tradici v širokém okolí, rudy se zde těžily dříve než
například v Jihlavě. I samotný název města je od-
vozen od slova hornictví – „jamníci“ tzn. horníci,
kteří vzácné rudy dolovali v primitivních jámách.
Ale zajímavých míst na trati je mnohem víc, napří-
klad Rácovice jsou oblíbených výchozím místem
turistů a cyklistů k výletu na hrad Bítov, nádražní
budova v Třebelovicích je zase zachovaná v té-
měř původním stavu.

Trať letos na podzim oslaví 125 let (slavnostní
otevření 8. 11. 1896, uvedení do provozu 9. 11.
1896) své existence, v červenci si pak připome-
neme 25 let od vyhlášení tratě kulturní památkou
(železniční trať Moravské Budějovice – Jemnice
byla Ministerstvem kultury vyhlášena  kulturní pa-
mátkou 24. července 1996 pod rejstříkovým čís-
lem 11355/7–8693). Pravidelný provoz osobních
vlaků v režii Českých drah byl ukončen 31. 12.
2010, už 22. ledna 2011 ale na trat vyjel vlak
společnosti Jindřichohradeckých místních drah.

Pravidelnou víkendovou dopravu (letos od 2.
4. do 28. 9. 2021) na trati zajišťují Spolek pro
veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě a spo-
lečnost Railway Capital, a. s. Tři páry osobních

Ukončení působnosti
odborové organizace

Odboráři
 Z důvodu nesplnění ustanovení odst. 3, § 286

Zákoníku práce přestala u ČD, a. s., působit odbo-
rová organizace „Odboráři“. V současné době na
ČD, a.s. působí 11 odborových organizací ( OSŽ,
FSČR, FVČ, UŽZ, FV, FŽ ČR, CS ČR, SOSaD, OSZSO,
DUO, OO OZS). -r-

v místě současného podchodu bude nově zá-
řez a za ním bude směrem na Červený Újezd
pokračovat cyklostezka,“ vysvětluje Miloš Jelí-
nek a dodává, že to bude jeden z nejhezčích úse-
ků, na nějž bude navazovat projekt Železnice
Česká Sibiř: „Za obrovský úspěch našeho ob-
čanského sdružení považuji, že zůstane zacho-
vána železniční stanice a její kolejiště pro účely
železničního skanzenu, muzea a pro provoz his-
torických drezín, alespoň v tom úseku těmi krás-
nými skalami směrem k Meznu. Zdejší železnič-
ní stanice je nejen nejvýše položenou železniční
stanicí na bývalé dráze císaře Františka Jose-
fa, ale zároveň je i jednou z nejdelších, a tak to
i zůstane zachováno.“

Nadšenci z ŽeČeS chtějí posunout zarážedlo
na zhlaví co nejvíce směrem k Červenému Újez-
du, až na samotnou hranu zářezu, aby bylo mož-
né křižování drezín. „Na druhé straně by měl být
novou konstrukcí nahrazen i most nad tratí na
táborském zhlaví (nad zářezem), na němž je
provoz kvůli špatnému stavu nyní omezen. Pů-
vodně měl být zbourán a nahrazen nevzhled-
ným betonovým mostem, ale podařilo se nám
prosadit, že sice zde bude nová konstrukce, ale
v historizujícím provedení – obloukem bude imi-
tovat původní most.“

Ne všechno jde ale tak hladce. Problém je napří-
klad v tom, že některé objekty a pozemky jsou v ma-
jetku Správy železnic, některé Českých drah. „Na-
příklad pozemky Správy železnic, pakliže jsou
převáděny na místní samosprávy, nebo na dob-
rovolné svazky obcí, se záměrem veřejného
využití, tak jsou převáděny bezúplatně. To je
příklad i té cyklostezky, kde už tu cestičku má-
me prošlápnutou,“ dodává Miloš Jelínek.

V úseku mezi Bystřící a Sudoměřicemi u Tábo-
ra se v budoucnu zájemci svezou po bývalém
tělese Dráhy císaře Františka Josefa na kole. Bý-
valá trať tak dostane nový potenciál a bude turis-
ticky využita. Mezi Střezimíří a Meznem budou na
bývalém drážním tělese jezdit drezíny „Dokonce
tady můžeme uspořádat závody drezín, které
jsou zejména ve Skandinávii hodně populární.
Střezimířské nádraží k tomu bude naprosto ide-
ální. Například v Děčíně jedou závody pouze
tam a zpátky, střídají se týmy a měří se časy,
kdežto tady, jako na jediné dráze ve střední
Evropě, se bude moci závodit vyřazovacím sys-
témem na třech kolejích současně, to bude mít
úplně jiný náboj. Věřím tomu, že se jednou něja-
ký takový závod tady uskuteční.“

Po starém tělese budou vlaky jezdit až do dub-
na příštího roku, pak bude cca tříměsíční výluka,
po jejímž skončení by se již definitivně mělo začít
jezdit po novém tělese a těleso staré bude moci
sloužit cyklistům, cykloturistům a turistům: „Někte-
ré typy drezín budeme mít uzpůsobené pro pře-
pravu jízdních kol, takže cyklisté si je naloží
a budou si je moci vzít s sebou,“ říká dále Miloš
Jelínek s tím, že ŽeČeS už provozuje jednu páko-
vou drezínu (křest proběhl před pěti lety 24. září
2016). „Páková drezína je projekt podle docho-
vaných dokumentů NTM. Je to vlastně replika
historické pákové drezíny, která jezdila v tro-
chu jiném provedení na úzkoro zchodné trati ve
Sprévském lese v Německu, a která byla po-
stavena z dotace Středočeského kraje na ob-
novu historických kolejových vozidel. Máme
zatím tuto jednu, ale ve spolupráci s Railway
Capital už vyrábíme další dvě.“ Železnici Česká
Sibiř tvoří tři fyzické osoby (Miloš Jelínek, Jaroslav
Kmoch, Miroslav Pikhart) a dvě obce: Střezimíř
a Mezno. „Ale za námi stojí ohromná horda dal-
ších lidí, kteří vědí, za čím jdou,“ uzavírá Miloš
Jelínek. Michael Mareš

V obci má kořeny, jeho dědeček byl ve Střezi-
míři poštmistrem. A co bylo impulsem pro vznik
občanského sdružení Železnice Česká Sibiř? „Plá-
ny na modernizaci čtvrtého železničního kori-
doru, podle kterých tady neměla být ani želez-
niční stanice, ani vlaková zastávka, a ty
nádherné zářezy měly být zasypány,“ odpoví
bez váhání s tím, že vlakovou zastávku u tunelu
Mezno už zařídilo předchozí zastupitelstvo. Teď
visí pouze otazník nad opuštěným úsekem.
„Všechno mělo přijít zasypat. Určitě jste viděl ty
hromady hlíny u Mezna, pro které není využití.
Ale už je zpracovaná studie na uložení zeminy,
která počítá s tím, že některé zářezy, byť v nich
nově povede cyklostezka, se zčásti budou za-
vážet a hutnit, aby tam mohly vzniknout nájez-
dové plochy. Nám to nevadí, ale připadá nám to
škoda. Domnívali jsme se, že kdyby se sundaly
koleje a na to kamenivo položil asfalt, že by to
byl nejlepší způsob pro stavbu cyklostezky.
Ale kdybych se v tom osobně neangažoval
a tenkrát neinicioval tři nadšence, abychom za-
ložili občanské sdružení, tak dnes ani to už
nebylo,“ dodává s tím, že podobné projekty na
opuštěných tratích viděl třeba v Rakousku, už v do-
bě totality. „Tak mě napadlo, proč něco podob-
ného neudělat také u nás? Když jsem s tím ná-
padem někdy v roce 2010 na zastupitelstvo
přišel poprvé, tak na mě všichni koukali jako na
blázna. Říkal jsem: Ta trať má pro nás turistický
potenciál do budoucna, pojďme toho využít!“

Mikroregion Voticko, který je nositelem celého
projektu budování cyklostezek na opuštěné drá-
ze, a ŽeČeS chtějí cyklostezkou, vedenou převáž-
ně po starém tělese jednokolejné dráhy, propojit
Bystřici se Sudoměřicemi u Tábora (celkem to je
asi 30 km). „Do původního záměru jezdit na dre-
zínách až do Červeného Újezdu ale zasáhla
přístupová komunikace k nové zastávce (Stře-
zimíř), která bude zároveň sloužit i pro integro-
vaný záchranný systém v případě, že by se
v tunelu Mezno (délka 840 m) něco stalo. Takže

Druhé volební období, sedmým rokem, dělá
Bc. Miloš Jelínek starostu Střezimíře, devět let je
zároveň prezidentem občanského sdružení Že-
leznice Česká Sibiř (ŽeČeS). Miloš Jelínek se v obci
Střezimíř před 54 lety narodil a v obci stále žije,
odjakživa byl aktivní a vždycky ho zajímalo, co se
v obci děje. Mluvili jsme spolu den poté, co se jižní
Moravou prohnalo ničivé tornádo: „Hned se mi
honilo hlavou, co bych asi dělal na jejich místě
já, co bych prvně řešil, koho prvního bych kon-
taktoval. A to samé mám i se železnicí: nemám
problém s představivostí, dokáži si to živě před-
stavit...,“ vypráví.

Bc. Miloš Jelínek:
„Ve Skandinávii jsou závody

drezín hodně populární.“

● PROTI RUŠENÍ osobních vlaků ve
Středočeském kraji vznikla petice, jejímž pro-
střednictvím mohou lidé protestovat proti snahám
vedení Středočeského kraje (za hnutí STAN) za-
stavit či značně omezit osobní dopravu na tratích
012, 062, 063, 064,  076, 094,  095, 110, 124,162,
204, 210, 220, 222 a 233. Děje se tak dokonce
v Evropském roce železnice 2021, kdy se v sou-
sedních zemích, zejména v Německu a Polsku,
regionální tratě hromadně reaktivují. Ani jiné kra-
je v ČR vlaky neruší, některé dokonce obnovují.
Petice požaduje zachování obsluhy osobní vlako-
vou dopravou v rozsahu jízdního řádu 2020/2021
i do budoucna, sjednocení tarifních podmínek
v rámci tarifu PID mezi vlaky a autobusy a nasazení
kvalitních vlakových souprav, které přesvědčí dal-
ší cestující k využívání železniční dopravy. Petici
najdete na https//:e-petice.cz/petitions/petice-
proti-ruseni-osobnich-vlaku-ve stredoceskem-
kraji.html. Autorem petice je Štěpán Hálek, který
patří mezi dopisovatele Obzoru.

● TATO BUDOVA  je na prodej, stojí na
letácích, vyvěšených na oknech původní výpravní
budovy v železniční stanici Ústí nad Orlicí. Budo-
va, nazývaná „Stará dáma“ byla na základě úsilí
místního občanského sdružení „Nádraží nedá-
me“ zachráněna při přestavbě nádraží v Ústí nad
Orlicí a v roce 2010 byla vyhlášena kulturní pa-
mátkou. Její další osud je t. č. neznámý.

Železniční stanice Jemnice - konečná necelých jednadvacet kilometrů dlouhé železniční tratě
z Moravských Budějovic.

Lokomotiva Faur se dvěma Dakary, otevřenými vozy upravenými ze služebních vozů Daak.
Snímek SVD  - JZM

stejném rozsahu jako v roce 2020, kdy jsme
takto přepravili více než 23 000 cestujících,“
uvedl Tomáš Kováč, tiskový mluvčí ZSSK.

Na Slovensku se novými vlakovými spoji snaží
přilákat turisty do atraktivních regionů, jakým je
například Muráň. „Například od Košic jedou vla-
ky a v Plešivci se rozdělí na Muráň a Slavošovce.
Tady si už ale turisté zvykli, že do Harmanec-
kých jeskyní lze dojet autem. Nějací turisté
vlakem určitě přijedou, ale kdyby to po prázdni-
nách neskončilo a vydrželo tak dva roky, tak
tipuji, že jich bude jezdit víc,“ uvedl výpravčí ze
železniční stanice Harmanec jaskyně.

Například mezi Diviaky a Zvolenem, os. st.,
jezdí od 10. července 2021 každou sobotu až do

Celkem 58 vlaků na 12 linkách, přesně tolik
spojů vyjede navíc o prázdninách na železniční
tratě Slovenska. Mezi destinacemi nechybí atrak-
tivní lokality jako Dobšiná, Slavošovce, Muráň,
Banská Štiavnica či Harmanec jaskyňa, kde na-
posledy osobní vlaky zastavovaly v JŘ 2011/
2012 (poslední vlaky kategorie Zr zastavovaly
v tarifním bodě Harmanec jaskyňa v průběhu
platnosti JŘ 2010/2011). Speciální Letní vlaky, tj.
spoje se sezonním omezením, jezdí od 3. 7. do
19. 9. „Železniční společnost Slovensko (ZSSK)
při přípravě harmonogramu vycházela z loň-
ských zkušeností, kdy se 44 letních spojů
těšilo vysokému zájmu. V letní sezóně 2021
očekáváme zájem o sezonní vlaky alespoň ve

Na Slovensku jezdí o prázdninách
speciální Letní vlaky, mají podpořit

domácí turistiku!

Po dlouhých deseti letech opět zastavují vlaky pro výstup a
nástup cestujících v železniční stanice Harmanec jaskyňa.

18. září dva páry osobních
vlaků REX v režii ZSSK.
Tyto spoje po dlouhých
deseti letech zpřístupnily
známou Harmaneckou
jeskyni i vlakem. Zajíma-
vostí je, že dopolední pár
vlaků REX (1670 směr Di-
viaky a 1671 směr Zvolen
os. st.) křižuje před 11. ho-
dinou v železniční stanici
Harmanec jaskyňa. Na
první spoj do Zvolena na-
sadily ZSSK v sobotu 10. 7.
2021 motorový osobní vůz
813.036–5/913.036–0.

Více informací a kom-
pletní jízdní řád všech
letních spojů naleznete na
https://www.zssk.sk/letne-
vlaky/
                                  –mmč–



Psali jsme před 25 lety

NÁZORY

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

Obzor č. 29 – 29. 7. 1996
„Generální ředitel ČD nabízí odborům účast

na restrukturalizaci železnice“. Pod tímto titul-
kem uvádí Obzor návrh deklarace, kterou gene-
rální ředitel ČD Rudolf Mládek nabídl OSŽ spolu-
práci při přípravě restrukturalizace Českých drah.
V návrhu je uvedeno, že zajištění prosperity a zvý-
šení podnikatelské úrovně Českých drah bude
podmíněno zásahy do zaměstnanosti. Spoluprá-
ce s odbory předpokládala zachování sociálního
smíru. O tomto návrhu generálního ředitele mělo
jednat Ústředí OSŽ 28. srpna 1996.

Rozhovor čísla se týkal chystaného slučování
DKV. Podle předsedy ZO OSŽ DKV Bohumín Mila-
na Potyše nebyl tento krok dostatečně promyš-
len, neboť počítal s tím, že ve vybavených a za-
běhnutých provozech se budou propouštět
kvalifikovaní pracovníci, zatímco opravárenské ka-
pacity se měly přesouvat do míst, kde toto vše
chybí. Odbory proto požadovaly odložit termín
uskutečnění změny na 1. 1. 1997 a dopracovat
návrh po diskusi s odbory a s přihlédnutím k bu-
doucímu územně správnímu členění státu. Druhý
rozhovor je věnován špatnému stavu a tedy ohro-
žení provozu několika regionálních tratí na zápa-
dočeských lokálkách v důsledku  krácení výše fi-
nančních prostředků na jejich údržbu (Kraslice –
Hraničná, Protivec – Bochov a Krásný Jez – Lo-
ket).

novení rozsahu), hygienická zařízení a železniční
zastávky a přístřešky (rozsah vybavení). Založe-
ním platformy pro setkávání se zástupci zdravotně
postižených, dopravci a Správou železnic byl na-
staven systém vzájemné spolupráce při zajišťo-
vání bezbariérovosti železniční dopravy. Údaje
o přístupnosti železničních stanic a zastávek pro
osoby s omezenou schopností pohybu a orienta-
ce se staly nedílnou součástí nově spuštěného
webu Správy železnic.

V roce 2020 výdaje do výpravních budov pře-
kročily částku 1,7 mld. Kč, z nákladnějších investic
byla dokončena mj. rekonstrukce výpravních bu-
dov ve Šternberku, Frenštátu pod Radhoštěm
a nový přestupní terminál ve Strakonicích.
Nejnákladnějšími probíhajícími akcemi jsou re-
konstrukce fasády ve stanici Praha hl. n. nebo
rekonstrukce výpravní budovy v Havířově, tyto ak-
ce pokračují i v roce 2021. Zahájena byla realiza-
ce rozsáhlých rekonstrukcí výpravních budov v Bo-
humíně a Českých Budějovicích.

Roman Štěrba

projektů, jakými jsou rekonstrukce výpravních bu-
dov v žst. Praha–Smíchov, Beroun, Havířov, Bo-
humín anebo rekonstrukce fasády a střechy Fan-
tovy budovy hlavního nádraží v Praze. Na nádražní
budovy bylo vynaloženo 800 mil. Kč.

V roce 2019 bylo vynaloženo více než 1,1 mld.
Kč na opravy, údržbu a zajištění provozu budov.
Proběhlo vyhodnocení technického stavu a prio-
rit v rámci celé sítě stanic a zastávek podle jednot-
ných měřítek a byl vytvořen nový střednědobý plán
rekonstrukcí a revitalizací osobních nádraží pro
období let 2020–2024. Nejvýznamnější akce
oprav výpravních budov proběhly v roce 2019
v Kolíně, Českém Krumlově, Krnově nebo Frýd-
ku–Místku. Různý rozsah oprav se však týkal ně-
kolika desítek objektů. Dále proběhla přípravná
fáze zkvalitnění a zpříjemnění prostředí toalet včet-
ně žádoucího sjednocení jejich provozu s pláno-
vanou realizací v roce 2020. Rok 2019 přinesl
také první konkrétní výsledky nezbytné standardi-
zace v oblasti veřejně přístupných prostor, byly
vydány vnitřní předpisy pro mobiliář (výběr a sta-

Dne 1. července 2021 uplynulo již 5 let od
úplatného převodu výpravních budov osobních
nádraží z majetku společnosti České dráhy na
stát do správy tehdejší SŽDC (dnes Správa želez-
nic). Transakci schválila vláda dne 21. prosince
2015 na návrh Ministerstva dopravy. Převod se
týkal 1569 objektů v bezmála 950 lokalitách, ze-
jména nádražních budov a dalších staveb v že-
lezničních stanicích a 1,385 mil. m2 pozemků, kte-
ré s dotčenými stavbami souvisejí. Tímto krokem
došlo ke sjednocení vlastnictví infrastruktury nut-
né pro provozování dráhy.

Transakci v ceně 3,31 mld. Kč formálně notifi-
kovala Evropská komise z pohledu slučitelnosti
s pravidly veřejné podpory. Na objekty nově ve
správě SŽDC bylo vázáno téměř 2700 nájemních
smluv na byty a více než 7000 ostatních nájem-
ních smluv. Předmětem převodu nebylo 87 majet-
kových položek, kde převodu bránily smluvní vztahy
s třetími subjekty, například Praha – Masarykovo
nádraží a Brno hlavní nádraží, kde bylo třeba vzít
v potaz i dosud nedořešené budoucí umístění sta-
nice Brno hlavní nádraží. U těchto významných
stanic bylo vždy cílem sjednotit vlastnictví po ukon-
čení či změně stávajícího smluvního vztahu.

V případě dalšího majetku bylo důvodem vý-
jimky to, že již neplnil svůj původní účel související
s využitím železniční dopravní infrastruktury. Za
první půlrok správy nádraží (druhé pololetí 2016)
vynaložila SŽDC na opravy a přípravu staveb 215
mil. korun. Proměnou prošla třeba nádraží
v Kostomlatech nad Labem, Dobříši či Rakovníku.
V roce 2017 dosáhly celkové vynaložené náklady
(bez odpisů) výše téměř 1,3 mld. Kč.

 V roce 2018 bylo zahájeno a dokončeno 117
stavebních počinů výpravních budov, dalších 67
staveb pak bylo v průběhu roku zahájeno s termí-
nem dokončení v roce 2019. Dále byly v roce 2018
připraveny projekty 64 stavebních akcí s termí-
nem zahájení prací v roce 2019. Stavebně byly
v roce 2018 dokončeny mj. rekonstrukce výprav-
ních budov v Turnově, Sokolově nebo Kuřimi a při-
pravena byla řada významných investic pro sta-
vební zahájení v roce 2019 včetně nákladných

Obzor č. 30 – 5. 8. 1996
Dne 25. 7. 1996 přijala poslanecká sněmovna

PČR programové prohlášení vlády premiéra Klau-
se. Nová šestnáctičlenná menšinová vláda tím
získala důvěru parlamentu. Českomoravská ko-
mora odborových svazů reagovala na vládní pro-
gram stanoviskem, v němž vyjádřila znepokojení
z toho, že se z programu zcela vytratilo pracovní
právo, občanská společnost jako taková, či ekolo-
gické aktivity. Představenstvo ČMKOS kladně hod-
notilo mimo jiné to, že vláda vyjádřila podporu
bydlení a bytové výstavbě, dopravě a dopravní
obslužnosti v okrajových regionech či příslib od-
dělení důchodového pojištění od státního roz-
počtu. V prohlášení naopak postrádalo zmínku
o zaměstnancích a jejich pracovních podmínkách,
o vytvoření systému inspekce bezpečnosti práce
či o sociálním dialogu. ČMKOS dále vyjádřila ne-
souhlas s tím, že vláda počítá s finanční spolu-
účastí pacientů na zdravotní péči a naznačuje
zavedení školného.

Obzor na první stránce informoval o tom, že od
1. 9. 1996 bude ředitelem Drážního úřadu Ing.
Jaroslav Vrána (nahradil odstupujícího Ing. Otma-
ra Krejčího). Velký prostor je věnován zkušenos-
tem či dotazům týkajícím se železniční zdravotní
pojišťovny Grál. Ta měla v té době určité finanční
potíže se včasnou úhradou vykazované zdravotní
péče. –zs–

měsíční mzdy) buď najednou celou částku nebo
opakujícími se srážkami ze mzdy (při průměrném
hrubém měsíčním výdělku 26 000,– Kč se jedná
o finanční částku 117  000,– Kč).

Ve výše uvedené věci znovu doporučujeme
nepojištěným členům OSŽ, aby si bezprostřed-
ně sjednali, prostřednictvím své ZO OSŽ, pojiš-
tění odpovědnosti.

V Řádu právní pomoci OSŽ, článku IV. „Pod-
mínky pro poskytování právního zastoupení v ří-
zení před soudem“ je mj. jednoznačně uvedeno,
že při rozhodování odborových orgánů o poskyt-
nutí právní pomoci se rovněž přihlíží k tomu, zda je
žadatel pojištěn na náhrady škod způsobených
v souvislosti s výkonem povolání zaměstnavateli.

Vzhledem k současné společenské a ekono-
mické situaci a z důvodů finanční náročnosti soud-
ních řízení (nadbytečně vynaložené finanční pro-
středky ze strany OSŽ–ústředí na náklady
soudního řízení) bude ESO OSŽ–ústředí doporu-
čovat Představenstvu OSŽ při rozhodování o po-
skytnutí právní pomoci zohlednit skutečnost, zda
je člen OSŽ pojištěn prostřednictvím ZO OSŽ
u Kooperativa pojišťovny, a. s. V případě, že člen
OSŽ nebude pojištěný, nelze vyloučit, že:

■ ve zvlášť závažných důvodech bude po-
skytnuta právní pomoc v nižší výši, např. jen ve
výši 50 % úhrady nákladů soudního řízení ze
strany OSŽ–ústředí. Členové OSŽ si budou zbýva-
jící část finančních nákladů hradit z vlastních pro-
středků (z praxe se jedná o částku ve výši cca
desítek tisíc Kč).  Mikuláš Hubicsák,

manager pro kolektivní vyjednávání
JUDr. Petr Večeř,

vedoucí ESO OSŽ – ústředí

V posledním období dochází ke značnému ná-
růstu mimořádných událostí (dále rovněž „MU“),
resp. škodních událostí (např. dopravních nehod,
poškození výpočetní a kopírovací techniky, na pře-
nosných osobních pokladnách /POP/, ztráty mobi-
lů apod.), způsobených vámi, některými členy OSŽ,
kteří nejste pojištěni na škodu způsobenou v sou-
vislosti s výkonem povolání zaměstnavateli (dále
rovněž „pojištění odpovědnosti“) u Kooperativa
pojišťovny, a. s., prostřednictvím ZO OSŽ.

Členům OSŽ, kteří jsou pojištěni, v převážné
většině případů provede pojišťovna likvidaci vznik-
lé škody s tím, že zaměstnanec po obdržení pí-
semného sdělení od Kooperativa pojišťovny, a. s.
o provedené likvidaci, zaplatí pouze minimální
spoluúčast (tj. ve výši 5 %, minimálně 500,– Kč,
maximálně 3000,– Kč).

Pojistná událost se na Kooperativa pojišťovnu,
a. s., oznamuje prostřednictvím C.E.B., a. s., (nikoli
přímo na Kooperativa pojišťovnu, a. s.)!

Argumentace některých členů OSŽ, že mají
sjednané individuální pojištění u jiné pojišťovny,
je v pořádku, ale je třeba si současně uvědomit
skutečnost, že spoluúčast při likvidaci škody bude
podstatně vyšší (v řádu tisíců Kč), protože v jejich
případě určitě nejde o tak výhodný produkt oproti
pojištění odpovědnosti v rámci OSŽ. Pojištění od-
povědnosti se navíc vztahuje i na další odpověd-
nosti za škodu nad rámec Všeobecných pojist-
ných podmínek, včetně „čisté finanční škody“, tj.
nemajetkové škody.

U členů OSŽ, kteří nejsou pojištěni, požaduje
zaměstnavatel zaplacení výše skutečné škody dle
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů (až do 4,5násobku hrubé

Nepojištění členové OSŽ –
upozornění

Výročí pěti let od převodu výpravních budov
od Českých drah na stát

Národní dopravce České dráhy, a. s., ztrácí
postupně své pozice na dopravním trhu. A přichá-
zí tak o jednu rychlíkovou linku za druhou, když do
provozu osobních vlaků se (zatím) soukromníci
příliš nehrnou. Z tohoto důvodu se ani mnohým
zaměstnancům ČD příliš nevyplatí prolongace je-
jich „režijek“. Jako zákazník Českých drah to vidím
osobně na své IN50 kartě, která mně (s nadsáz-
kou řečeno) za chvíli nebude k ničemu, když za-
koupenou aplikaci nemohu už dnes využít napří-
klad na lince R 25 Plzeň – Most, či na lince R 14
Ústí nad Labem – Liberec a R 22 Kolín – Šluknov.
Co nevidět převezme soukromník rovněž linku
R 23 Ústí nad Labem – Kolín. O tratích v rámci
Ústeckého kraje, kde i osobní vlaky jezdí v režii
soukromníků, ani nemluvě.

Ruku v ruce s tím přicházejí ČD, a. s., o poměr-
ně významnou část tržeb z osobní dopravy,
umocněnou poslední rok úbytkem cestujících z dů-
vodu pandemie COVID–19. I navzdory tomu (bu-
diž ke chvále Českých drah) dopravce stále mo-
hutně investuje do svého vozového parku. A to
i navzdory svému současnému zadlužení.

O to víc je zarážející, že i v současné nepřízni-
vé finanční situaci firmy prodávají České dráhy

České dráhy ztrácejí pozice

Ústup národního dopravce ze svých pozic je patrný například na trati č. 120 Praha – Rakovník.
Ještě nedávno zde zajišťovaly rychlíkovou dopravu České dráhy, a. s. Dnes patří linka R 24
společnosti Arriva. Na ČD zbyly jen osobní vlaky. Fotografováno na oblíbeném místě železničních
fotografů u Nového Strašecí –  červen 2013/červen 2021.

svůj majetek pod cenou. Jak zaznělo v reportáži
na ČT 24, prodaly ČD část svých pozemků v Praze
na Smíchově výrazně pod cenou developerské
skupině Sekyra Group. Dle oslovených makléřů
a Transparency International měly dráhy poža-
dovat tržní cenu. Přišly tak o cca 500 mil. Kč, což
je zhruba čtvrtina jejich skutečné ceny. Přesná
čísla se dráhy zdráhají poskytnout. Smlouvu po-
depsal tehdejší předseda představenstva a GŘ
ČD Václav Nebeský (tzv. „manažer pro slunečné
dny“). Kdyby to nebylo míněno vážně, bylo by
docela úsměvné, že současný GŘ ČD chce zčásti
„sanovat“ finanční ztráty podniku snížením platů
a propouštěním části pracovníků GŘ.

Napadá mě opět ona argumentace, s níž se
kdysi obhajovala výše platů vrcholných manaže-
rů. Totiž tím, že oni ručí za svá manažerská roz-
hodnutí svým majetkem. A tak se nabízí otázka,
zda a jestli vůbec bude někdo brán k odpověd-
nosti za ztrátu, která vznikla Českým drahám při
prodeji smíchovských pozemků. Nicméně si mys-
lím, že odpovědět si můžeme už nyní. Nebude!
Akademická otázka na závěr, jak by se asi jednalo
například s osobní pokladní, které by v tržbě chy-
bělo dejme tomu 100 Kč? A. K. Kýzl

Bez velké slávy vyjely v návaznosti na změnu
jízdního řádu 13. června přímé spěšné vlaky z Plz-
ně do Chebu, společný to projekt Plzeňského
a Karlovarského kraje. Protože výrobce, kterým je
Škoda Transportation ve spolupráci se svou dce-
řinou společností Škoda Vagonka, vinou Covidu–
19 dosud nedodal uvažovaná vozidla, dvoudílné
elektrické jednotky typu RegioPanter, jsou na no-
vou linku dočasně nasazováni „žraloci“, motoro-
vé jednotky řady 844 polské výroby.

Nové spoje, provozované v pravidelném dvou-
hodinovém taktu, jsou dobrým příkladem toho, jak
lze ve spolupráci dvou krajů úspěšně překonávat
krajské hranice, které se v poslední době na že-
leznici vyskytují v mnoha případech. Cestujícím
přepravujícím se mezi regiony tak odpadne ne-
příjemné čekání v Chebu, spoje zastavují ve větši-
ně nácestných zastávek. Byla tak odstraněna jakási
mezera v dopravní obslužnosti mezi Svojšínem,
kde dosud končila část plzeňských vlaků, a Ma-

Přímé vlaky Plzeň – Karlovy Vary: klady i zápory
riánskými Lázněmi, kam zajížděly spoje objedna-
né naším nejmenším krajem. Jak vyplývá z prv-
ních dní provozu nových spojů, jsou tyto spoje
hojně využívány.

Celá záležitost má však jeden háček. Nové
spoje vznikly prodloužením tras vlaků trati 178
(Praha –) Plzeň – Cheb, které dosud končily ve
výše uvedeném Svojšíně, Plané u Mariánských
Lázní nebo v Mariánských Lázních. Z výchozí sta-
nice Plzeň hlavní nádraží vyjíždějí vždy krátce po
liché hodině, v mezidobí mezi Západními expre-
sy, které sem z obou směru přijíždějí vždy kolem
sudé. Na této trati byla tedy dopravní obslužnost
jednoznačně zlepšena. Horší situace je na trati č.
140 Chomutov – Cheb, kde spěšné vlaky nahra-
dily některé osobní vlaky, ovšem v posunutých
polohách, jež neodpovídají předchozímu jízdní-
mu řádu. A tak v polovině června někteří cestující
s nelibostí zjistili, že některé přípoje v Sokolově
(na a z trati Sokolov – Kraslice), na které byli zvyklí

Karlovarský „RegioShark“ 844 024 – 0 jako
spěšný vlak 1665 Karlovy Vary – Plzeň ve vý-
hybně Pavlovice. 2. července 2021.

a jež hojně využívali, již prostě neexistují. Nezbý-
vá jim proto, než jet o hodinu dříve a pak v Soko-
lově čekat, nebo použít jiné spojení.

„V dopravní komisi Hospodářské a sociální
rady Sokolovska (HSRS) se dlouhodobě zabý-
váme základní dopravní obslužností a tím i pří-
pojovými vazbami mezi vlaky i mezi jednotlivý-
mi druhy dopravy,“ říká předseda této komise
Robert Koutný. „Mnohé se postupně podařilo
zlepšit, i když vzhledem k nečinnosti zdejšího
koordinátora integrované dopravy nás to vždy
stálo velké úsilí a výsledků nebylo dosaženo
okamžitě. Toto je určitá rána pod pás, na kterou
nás upozorňují i mnozí cestující, kteří služby
železnice pravidelně využívají,“ pokračuje.

Spolu se spoji vlaku pendolino, které zajíždí do
Karlových Varů a přitom míjí druhé největší město
Sokolovska, Chodov, a nemají v Sokolově návaz-
nost na Kraslicko, považuje toto HSRS za jeden
z největších problémů dopravní obslužnosti regi-
onu. Samostatnou kapitolou ve snažení Soko-
lovských je pak Slavkovská dráha, která je již více
než 24 let ve stavu tzv. dlouhodobé výluky. –kt–

Ilustrační snímek rekonstruované stanice Praha-Dejvice.

dy, členy ZV ZO OSŽ, členy Výborů OSŽ (nově
zvolené) se zaměřením na pracovněprávní pro-
blematiku, předpisů souvisejících, prováděcích,
dále vnitřních předpisů OSŽ a vnitroodborovou
činnost apod.

7) 10.11. –12.11. Hotel Lesní chata – Kořenov
Gestor: JUDr. Petr Kožmín
Třídenní seminář pro pokročilé inspektory BOZP

ze ZO OSŽ.

8) 22.11. –24.11. Hotel Lesní chata – Kořenov
Gestor: Zdeněk Görner

Třídenní seminář pro hospodáře, členy RK ZO
OSŽ, příp. i předsedy ZV ZO OSŽ (pro pokročilé).

9) 24.11. –26.11. Hotel Lesní chata – Kořenov
Gestor: JUDr. Petr Večeř
Třídenní seminář pro předsedy, místopředse-

dy, členy ZV ZO OSŽ, členy Výborů OSŽ (pro po-
kročilé) se zaměřením na pracovněprávní pro-
blematiku, předpisů souvisejících, prováděcích,
dále vnitřních předpisů OSŽ a vnitroodborovou
činnost apod.

Pokyny pro účastníky seminářů
(školení):

Přihlášky na semináře: e–mailem:moni-
ka.vitnerova@osz.org, telefonicky:Monika Vitne-
rová –737 275 104.

Přednášková činnost: zabezpečena členy
lektorského sboru OSŽ –ústředí.

Účastnický poplatek seminářů (Kč/osoba):
do 3 dnů je ve výši 300,– Kč; nad 3 dny – 500,–Kč.

Potvrzení o úhradě poplatku obdrží každý
účastník od organizátorů daného semináře.

Potvrzení o účasti na semináři obdrží každý
účastník od organizátora daného semináře, mož-
no využít ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozděj-
ších předpisů.

Refundace mzdy ze strany OSŽ–ústředí se
neposkytuje.

Doprava na školení bude uvedena v poky-
nech na pozvánce na daný seminář.

Žádáme předsedy ZO OSŽ, aby byli nápomoc-
ni při zabezpečování účastníků (členů ZV ZO OSŽ)
na výše uvedených seminářích.

Přihlášky zasílejte v co nejkratší době.
JUDr. Petr Večeř

 Ústředí OSŽ dne 23.6.2021schválilo termíny
seminářů, které jsou organizovány nazákladě po-
žadavků a potřeb funkcionářů ZV ZO OSŽ. Zvýše-
ná pozornost bude věnována funkcionářům nově
zvoleným, kteří dosud žádné školení neabsolvo-
vali. Semináře jsou určeny pro předsedy ZO OSŽ,
místopředsedy ZO OSŽ a členy ZV ZO OSŽ, pří-
padně i pro nové členy jednotlivých Výborů OSŽ,
pro funkcionáře, kteří v ZV ZO OSŽ zabezpečují
činnost na úseku BOZP, pro hospodáře a pro čle-
ny RK ZO OSŽ. Semináře budou zaměřeny na
jednotlivé problematiky, aktuální změny v da-
ných oblastech a budou organizovány pro nově
zvolené funkcionáře a pokročilé.

1) 13. 9. – 15. 9. Hotel Lesní chata – Kořenov
Gestor: Zdeněk Görner
Třídenní seminář pro hospodáře, případně

předsedy, funkcionáře ZO OSŽ a členy RK ZO OSŽ
(nově zvolené).

2) 15.9. –17.9. Hotel Lesní chata – Kořenov
Gestor: JUDr. Petr Večeř
Třídenní seminář pro předsedy, místopředse-

dy, členy ZV ZO OSŽ, členy Výborů OSŽ(nově
zvolené) se zaměřením na pracovněprávní pro-
blematiku, předpisů souvisejících, prováděcích,
dále vnitřních předpisů OSŽ a vnitroodborovou
činnost apod.

3) 20. 9. – 22. 9. Hotel Lesní chata – Kořenov
Gestor: JUDr. Petr Kožmín
Třídenní seminář pro pokročilé inspektory BOZP

ze ZO OSŽ.

4) 18.10. – 22.10.RZ Prudká u Tišnova
Gestor: JUDr. Petr Kožmín
Pětidenní seminář pro funkcionáře ZV ZO OSŽ

působící na úseku BOZP, kteří dosud žádné škole-
ní neabsolvovali, případně absolvovali toto škole-
ní již před delší dobou.

5) 1.11. – 3.11. RZ Prudká u Tišnova
Gestor: Zdeněk Görner
Třídenní seminář pro hospodáře, případně

předsedy, funkcionáře ZO OSŽ a členy RK ZO OSŽ
(nově zvolené).

6)  3.11. – 5.11. RZ Prudká u Tišnova
 Gestor: JUDr. Petr Večeř
Třídenní seminář pro předsedy, místopředse-

Vzdělávací semináře OSŽ
ve II. pololetí 2021

Ad Obzor č. 14:
„Patří k uniformě
krátké kalhoty?“

Fandím vlakvedoucímu Pavlu Novotnému při
jeho letní anti„diskriminační“ snaze. Jestliže mo-
hou kolegyně fasovat pánské kalhoty, tak proč by
měl být problém s dámskou sukní? Vím, že před
lety sloužil mladý výpravčí v okolí Lovosic–Loun
a při vlastní úpravě stejnokrojových kalhot na kra-
ťasy byl při kontrolách opakovaně postihován.

Pisatel článku (–čas–) je mylně či nedostateč-
ně informován o nenošení krátkých kalhot k uni-
formě. Nechceme-li se zabývat cizími vzory, tak
např. Městská policie Most nosí ve vedrech krátké
kalhoty (nevím, zda je toto upraveno celorepubli-
kovým předpisem).

Jsem pro možnost nošení krátkých kalhot k uni-
formě, byť třeba 3/4,přece jen mě přijdou vhod-
nější než sukně. Jan Orlt,

výpravčí SŽ žst. Obrnice

PRÁVNÍ PORADNA
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DOVOLENÁ S OSŽ

NABÍDKA
KALENDÁŘŮ

A DIÁŘŮ PRO ČLENY
OSŽ NA ROK 2022

Odborové sdružení železničářů–ústředí připra-
vuje jako každoročně výrobu kalendářů a diářů
s logem OSŽ. Nabízíme všem základním organi-
zacím OSŽ možnost objednat si pro své členy níže
uvedené kalendáře:

■ kapesní plánovací kalendář „Diář železni-
čáře – Železniční mosty“, stejná grafická úprava
i velikost jako v předešlých letech, cena  25 Kč/ks,

■ standardní stolní týdenní kalendář s želez-
niční tematikou, cena za kus 60 Kč,

■ velký nástěnný kalendář věnovaný unikátní
rekonstrukci historického kolejového vozidla „Slo-
venská strela“. OSŽ ve spolupráci s muzeem
Tatra Kopřivnice připravuje unikátní kalendář vě-
novaný této jedinečné technické památce. Cena
za kus do 180 Kč.

Vaše objednávky očekáváme na e-mailové ad-
rese: osz@osz.org (sekretariát M. Pačesová, tel:
972 241 924 nebo mobil 737 275 101) nejpozději
do pondělí 30. srpna 2021. Distribuce a přefaktu-
race kalendářů se předpokládá koncem listopa-
du. Prosíme, abyste na své objednávce uváděli
číslo vaší ZO. PhDr. Helena Svobodová,

vedoucí kanceláře předsedy OSŽ

SŽ vydala
Statistickou

ročenku 2020
Správa železnic vydala svoji již třetí Statistickou

ročenku. Dokument obsahuje charakteristiku tratí
a zařízení, kvantifikaci stanic a zastávek, přehled
traťové mechanizace, statistiku zaměstnanců, hru-
bé výkony v hrtkm a vlakové výkony, plnění jízdní-
ho řádu, rozvahu, výkaz zisku a ztrát a přehled
investic. Zajímavé porovnání je u mimořádných
událostí na dráze a nehod na pozemních komu-
nikacích.

Kompletní SR je k dispozici online: https://
www.spravazeleznic.cz/documents/ –rš–

Gastronomie Železné Rudy

jízdní kola a lyže,“ popisuje Petr Brzezina, prezi-
dent a předseda představenstva ve skupině Ško-
da Transportation.

Součástí výbavy nových patrových souprav
push–pull s maximální rychlostí 160 km/h je na-
příklad klimatizovaný interiér, bezbariérový ná-
stup i sociální zařízení a prostor pro přepravu
čtyř osob na invalidním vozíku. „Cestující také
jistě ocení Wi–Fi připojení, elektrické zásuv-
ky, až třicet míst pro jízdní kola, a pro rodiny
s dětmi budou mít vlaky místa pro kočárky
a sklopný přebalovací pult. V dnešní době už
začíná být samozřejmostí moderní audiovizu-
ální informační systém s využitím LCD monito-
rů a vlakového rozhlasu či prodejní terminály
jízdenek ODIS,“ doplnil náměstek hejtmana Mo-
ravskoslezského kraje pro dopravu Radek
Podstawka. Nové vlaky budou vybaveny i palub-
ní částí evropského vlakového zabezpečovače
ETCS a mají elektronicky ovládané dveře s tla-
čítkem a bezpečnostním systémem, který zaručí
jejich blokování proti otevření již před rozjezdem
vlaku. Kontrakt na pořízení nových vlaků v hod-
notě asi 1 miliardy korun uzavřely ČD v březnu
2019. Michael Mareš

s využitím  tiskové zprávy Českých drah

Flotilu Českých drah rozšíří pět nových tří vo-
zových souprav typu push–pull, určeny jsou
k provozu v Moravskoslezském kraji. Součástí
prezentace, která proběhla ve čtvrtek 24. června
2021 ve Zkušebním centru VUZ ve Velimi, byla
i předváděcí jízda po zkušebním okruhu. Nové
vlaky představili zástupci konsorcia společností
Škoda Transportation a Škoda Vagonka, které
soupravy vyrábějí.

„Jde o první vlaky tohoto typu na území
České republiky, které budou v základní se-
stavě složené z jednoho řídicího a dvou vlože-
ných vozů. V provozu je doplní upravené loko-
motivy řady 750 z flotily ČD. V tomto složení
mohou vlaky push–pull s celkovou kapacitou
až 356 míst k sezení v cílové stanici rychle
změnit směr jízdy bez dlouhého přesunu loko-
motivy. To přispěje ke zrychlení dopravy
a zkrácení jízdních dob,“ uvedl člen předsta-
venstva a náměstek generálního ředitele ČD pro
obchod Jiří Ješeta. „První nový patrový vlak

Jedna z  pěti nových třívozových souprav typu push–pull, určených k provozu v Moravsko-
slezském kraji, na zkušebním okruhu ve Velimi. Snímek ČD.

Vedení Českých drah a zástupci Moravskoslezského
kraje si ve Zkušebním centru VUZ ve Velimi prohlédli

první novou soupravu typu push–pull
chceme nasadit do zkušebního provozu ještě
ve druhé polovině letošního roku. Následně
bude spuštěn běžný provoz celkem pěti sou-
prav na trati z Ostravy do Frenštátu pod Rad-
hoštěm. Soupravy nabídnou cestujícím kom-
fortní interiér, bezbariérový přístup a moderní
prvky výbavy. Současně v nich bude dosta-
tek místa pro dětské kočárky a velký počet
míst pro jízdní kola i speciální držáky na lyže,“
doplnila ředitelka Regionálního obchodního
centra ČD v Ostravě Kateřina Divišová. „Nová
generace dvoupatrových souprav, které jsme
představili, plně odpovídá standardům v zá-
padní Evropě. Cestující budou jezdit v moder-
ních pohodlných vozech, které mají ve stan-
dardní výbavě klimatizaci i zásuvky pro nabíjení
drobné elektroniky. Ocení jistě i nová okna,
která jsou vyrobena tak, aby lépe propouštěla
mobilní signál. Již při navrhování souprav jsme
mysleli i na cestující s aktivním životním sty-
lem a v soupravě je tak dostatek prostoru pro

„Člověk procestuje celý svět, hledaje, co
mu schází, a vrací se domů, aby to našel...“
                                    Thomas More,

anglický politik a spisovatel (1478 – 1535)

Lávka v Brandýse nad Orlicí
 V Brandýse nad Orlicí je nedaleko nádraží ne-

nápadná lávka, umožňující místním překročit řeku
Orlici suchou nohou. Pozornějšího chodce zau-
jmou kované ozdobné sloupky, na kterých byly
v minulosti lampy, nýtovaná mostovka z profilo-
vých nosníků a celková kvalitní práce našich před-
ků. Po lávce je trasována cyklostezka a turistické
trasy, lze se po ní dostat na místní koupaliště,
k pomníku J. A. Komenského, přírodnímu bludišti
a do nedalekých lesů Přírodního parku Orlice.
Lávka je dnes kulturní památkou a možná se brzy
dočká opravy a nového nátěru.

Tato lávka však není původní, jedná se o jedno
pole lávky, která byla před rokem 1902 postavena
nad českotřebovským nádražím. Umožňovala
snadnější přístup z města a od výpravní budovy
do výtopny a dílen. Českotřebovské nádraží bylo
v letech 1890 – 1902 rozšiřováno, bylo prodlou-
ženo směrem k Brnu, ke stávající budově byly
přistavěny nové pavilony a odstraněn byl 1. Mülle-
rům most. Ten byl původní přístupovou cestou do

výtopny, a tak naléhavě vyvstala potřeba přecho-
du nad kolejištěm, kde stále probíhal posun a pro-
jížděly vlaky.

Další velká rekonstrukce nádraží proběhla v le-
tech 1921 – 25, kdy byla postavena ostrovní ná-
stupiště a nová výpravní budova.

Dne 3. 12. 1924 bylo nové nádraží otevřeno,
lávka nad nádražím tou dobou už dosluhovala.
Byl vybudován nový podchod pod kolejištěm ná-
draží směřující do výtopny a dílen, který je zde
doposud.

Ke snesení lávky, která překážela dokončení 3.
a 4. nástupiště, došlo v první polovině roku 1925.
Lávka nebyla ve špatném stavu a byla nabídnuta
k dalšímu využití. Tak se jedno ze dvou polí česko-
třebovské lávky ocitlo v Brandýse nad Orlicí a té-
měř 100 let zde slouží pro chodce a cyklisty. Jak
došlo k převodu, odprodeji lávky a co se stalo s
druhým polem přechodu nad českotřebovským
nádražím může být předmětem dalšího bádání.

Lávka v Brandýse zároveň dokumentuje také

Lávka na českotřebovským nádražím před snesením v roce 1925.

Celkový pohled na lávku v Brandýse nad Orlicí.

malý střípek historie ná-
draží v České Třebové.
A kde tedy lávka původ-
ně stála? Byla nad kole-
jištěm v ose současného
podchodu do dnešní fir-
my CZ LOKO z Pernero-
va náměstí. Schodiště na
lávku bylo vedle staré vý-
pravní budovy v místě
dnešního 3. a 4. nástu-
piště.

Je škoda, že vedle láv-
ky v Brandýse nad Orlicí
chybí informační tabule,
která by mohla návštěv-
níky a turisty seznámit
s historií lávky.

          Pavel Stejskal

Podblanický vědecko–technický klub železnič-
ní, Státní okresní archiv Benešov a Obec Olbra-
movice  zahájily v pátek 2. 7. výstavu „Sto padesát
let železnice na Podblanicku“vernisáží ve spolko-
vém domě Karla Pollaka (špýchar) v Olbramovi-
cích. Výstava je otevřena od 3. 7. do 26. 9. 2021,
a to ve středu 15.00–18.00 hodin, v sobotu 13.00–
16.00 hodin, ostatní dny po domluvě na telef.č.
733324811.  Historická dokumentace je výstižná
se zaměřením na oblast Benešovsko/Táborsko,
a to v detailech jednotlivých stanic.

První parostrojní železnicí jihočeské oblasti se
stala Dráha císaře Františka Josefa I. se svojí

 Sto padesát let železnice
na Podblanicku

V sobotu 3.7., několik minut s poledne, jsme očekávali na vyhlídce „Paraplíčko“ u Roztok
u Křivoklátu parního „Papouška“ 477.043. Místo něho se v čele historického vlaku objevil na
mostě přes Berounku (dnes již rovněž historický stroj) „Brejlovec“ 753.101 (T478.3101).

Z vernisáže výstavy – zprava F.  Kavka, M. Sejk, I.  Novák.

ČSD v osmdesátých letech min. stol. Rekonstrukci
laku provedli pracovníci lounského střediska
údržby ČD. České dráhy využívají hojně tento stroj
zejména při pořádání nostalgických jízd v čele
historických vlaků. Mašinka byla vyrobena v ČKD
Praha v roce 1973. Tato lokomotiva byla také vy-
stavena na Mezinárodním strojírenském veletrhu
v Brně, odkud si přivezla zlatou medaili. Tak hod-
ně podobných „historických“ zážitků v letošní se-
zóně, vážení.

A. K. Kýzl

Jednou z letošních akcí, pořádaných ČD Mu-
zeem v Lužné u Rakovníka, byla výprava historic-
kým vláčkem z Lužné do Berouna. V sobotu 3. 7.
se tak vydal z areálu ČD Muzea na cestu zvláštní
vlak. V jeho čele se na místo původně avizované-
ho parního „Papouška“ 477.043 činil „Brejlovec“
753.101 (T 478.3101). Mnozí, zejména dětští ces-
tovatelé, těšící se na parní mašinku, byli možná
zkraje touto změnou trochu zklamáni.„Brejlovec“
753.101, který je nyní součástí sbírek ČD Muzea,
dostal nový retronátěr, se kterým jezdil po tratích

tři kilovolty. Další elektrizace trati od Českých Bu-
dějovic do Benešova byla tentokrát střídavou
proudovou soustavou 25 kV/50Hz. Provoz byl v ro-
ce 1981 prodloužen až do Soběslavi. Zbylý úsek
do Českých Velenic byl elektrizován po roce 2000.
V současné době se staví druhá trať směrem na
jih, s tunely na IV. koridoru.

Vernisáž zahájili Ivan Novák, starosta Obce
Olbramovice, Michal Sejk, ředitel Státního okres-
ního archivu Benešov, a František Kavka za klub
železniční a autor výstavy. Přítomné právě on pro-
vedl výstavou a pak odpovídal na dotazy.

Josef Kapek

S Brejlovcem k Berounce

kmenovou tratí vedoucí z Vídně přes
Velenice a Plzeň do Chebu. Cílem
však bylo spojit Vídeň s Prahou. Pro-
voz na této trati začal 3. 9. 1871 z Čes-
kých Velenic do Čerčan, z důvodu
budování dřevěného mostu přes Sá-
zavu. V polovině prosince téhož ro-
ku trať byla prodloužena až do Pra-
hy, v roce 1882 tento původní most
byl nahrazen železnou konstrukcí.

V roce 1884 tato železnice přešla
z rukou soukromé akciové společ-
nosti Dráha císaře Františka Josefa
do vlastnictví rakouského státu, a to
až do roku 1918. Budovaly se za-
stávky, přišly kvalitní lokomotivy,
v úseku Benešov–Praha se udělaly
v letech 1903–1905 druhé koleje,
postupně však chyběly peníze a za-
čaly se dělat úpravy zejména na Slo-
vensku, takže záměry v Čechách se
snížily.

V sedmdesátých letech 20. století
přišla elektrizace železnice mezi Benešovem
a Prahou stejnosměrnou proudovou soustavou

Svatební vlak
do stanice manželství
Mimo jiné i jízdou zvláštního vlaku, motorové-

ho vozu M 131.1515 z Chebu do Františkových
Lázní, vstoupili v sobotu 3. 7. 2021 do svazku
manželského Petr a Markéta Proftovi. Petr pracu-
je jako strojvedoucí chebského depa a je zároveň
dlouholetým předsedou tamní ZO OSŽ, Markéta
pracuje v ZO jako hospodářka. Hodně štěstí na
společné cestě životem! –red–

kuřecí křídla a samozřejmě hutné šumavské po-
lévky.

Nejlepší pečenou kachnu v Železné Rudě. na-
víc v kombinaci s říznou plzní, si můžete vychutnat
přímo v hotelu Ostrý, a to buď na terase, na pěkné
zahrádce, anebo přímo ve vnitřní restauraci.

Dotazy a objednávky dovolené v hotelu Ostrý
v Železné Rudě můžete směřovat na paní Mi-
chaelu Šimkovou na telefon 601 391 185, objed-
návku naleznete na www.rekreaceosz.cz. Pro čle-
ny OSŽ stále platí výhodná cena ubytování 250 Kč
za noc.

–oš–

 V Železné Rudě naleznete rychlá občerstve-
ní, pizzerie, prodejnu kebabu, cukrárny a pekár-
ny a samozřejmě nespočet restaurací. Zde jsme
vybrali ty nejvyhlášenější podniky, pro které stojí
za to se do tohoto krásného šumavského letovis-
ka vypravit.

Nejznámější cukrárnou v Železné Rudě a ši-
rém okolí je Café Charlotte, kde si veškerý sorti-
ment dortů a zmrzliny vyrábějí sami, podle vlast-
ních receptur a z prvotřídních surovin. Několikrát
za sebou obdržela certifikát Nejlepší cukrárna
roku v ČR a některým z jejích výrobků patří ozna-
čení Originální produkt Šumavy. Velkým lákadlem

Lákavá nabídka nejznámější cukrárny v Železné Rudě a širém
okolí - Café Charlotte.

zejména pro dětské návštěvní-
ky cukrárny je vláček, který jez-
dí přímo nad hlavami stolovní-
ků.

Pro milovníky piva doporu-
čujeme ochutnávku speciálů
místního pivovaru Belveder.
Hosté mohou posedět přímo
ve varně pivovaru a ochutnat
čtyři druhy piva: světlý 11o   Belve-
der, polotmavý 12o Belgrad,
světlý 12o Švejk, tmavý 13o Gradl
a světlý medový 13o Pašerák.
Krásnou procházkou křížovou
cestou vyjdete až k minipivo-
varu Belveder, kde se vám do-
stane té správné spásy.

Pro rychlý oběd si zajděte
do Bufetu Kryštof Částka, kde
se můžete najíst rychle, kvalit-
ně a za přijatelnou cenu. Mezi
největší trháky zde patří peče-
né koleno, hovězí líčka na čer-
veném víně či marinovaná



Jindřichohradecké místní dráhy byly první,
komu se povedlo dráhu zprivatizovat včetně infrastruktury

O privatizaci železnice mají zájem pouze snílci a fantastové, proto je třeba privatizaci železnice cíleně
zabránit a přistoupit k její řízené likvidaci, stálo v devadesátých letech v usnesení vlády

Ing. Jan Šatava (23. 11. 1960), podnikatel, železniční odborník, v letech 1996 až 2012 ředitel Jindřichohradeckých místních drah,
je autorem privatizačního projektu, kterým v roce 1998 zachránil obě větvě jindřichohradeckých úzkokolejek. Nyní je majitelem
a zakladatelem společnosti Railway Capital, a. s. (zdroj Wikipedia). Jan Šatava vystudoval Vysokou školu dopravní v Žilině, po studiu
pracoval jako výpravčí (autorizoval v roce 1984 ve Voticích), v letech 1986–1992 působil jako kontrolor dopravy na Provozním oddílu
Praha, v letech 1992 - 1996 pracoval na Ústředním ředitelství ČSD/ČD v Praze na odboru 11/4 (oddělení předpisů a kontroly).

Pořád si i dnes, po těch „x“ letech myslíte, že
privatizace byla jedinou možnou záchranou úz-
korozchodných tratí?

Ve své době zcela jednoznačně! Všechno je
ale o lidech, pokud privatizaci myslí privatizátor,
nabyvatel, vážně, a jde do toho tak, jako naši
dávní podnikatelští předkové, tedy se srdcem, ja-
ko třeba příslušníci mé oblíbené rodiny Ringhoffe-
rů, tak samozřejmě z toho vznikne to, co dokázal
Ringhoffer. Pokud ovšem do věci někdo vstupu-
je s úmyslem zbohatnout, tak to skončí většinou
jinak. Platí heslo: majetek zavazuje. To není otáz-
ka toho, že já mám, to je o tom, že se také o to
musím starat. Manažeři, když přijdou dělat pořád-
ky do fabriky, tak první, co zruší, je údržba, protože
ta nic neprodukuje. Příkladů, kdy takto spravova-
né podniky skončily v propadlišti dějin, bychom
od devadesátých let našli spoustu. Ale, na druhou
stranu, nemyslím si, že by státní vlastnictví jakého-
koliv majetku, a zejména takto specifického, ja-
kým úzkorozchodky bezesporu jsou, automaticky
znamenalo jejich záchranu.

Připomenu, že úzkorozchodky jste privatizo-
val před 25 lety, v době, kdy byl generálním
ředitelem Emanuel Šíp.

Ano, tehdy se objevily oprášené plány z let
1973 nebo 1974 s cílem zrušit polovinu železnič-
ní sítě, protože železnici nepotřebujeme, každý
má přece auto. Přímou reakcí na tyhle plány bylo
to, že jsme zkusili zprivatizovat úzkokolejku a tím
jsme inspirovali samotnou dráhu, že začala pak
k privatizaci nabízet spoustu dalších lokálek. A já
se dodnes nemohu zbavit dojmu, a skoro bych
řekl, že se stoprocentní jistotou mohu tvrdit, že
privatizace se táhla strašně dlouho proto, že se
z toho stalo politikum. Tehdy jsme válčili i s OSŽ,
byly tlaky tomu zabránit. My jsme vlastně byli první,
komu se to povedlo dotáhnout do konce. Pak to
byla ještě Železnice Desná, komu se povedlo
dráhu zprivatizovat včetně infrastruktury, ale niko-
mu jinému se to už nepovedlo. Pouze Jindřicho-
hradecké místní dráhy (JHMD) a Železnice Des-
ná jsou kompletně v soukromém vlastnictví,
u ostatních tratí je železniční trať, tedy infrastruktu-
ra, stále ve vlastnictví státu (SŽDC/Správy želez-
nic). JHMD, tedy jako první soukromá dráha v re-
publice, měla i infrastrukturu.

Proč to tedy, s výjimkou Železnice Desná,
kde to ale byl specifický případ, protože tu trať
si na svoje náklady opravili, nešlo jinde?

sení vlády. Tehdy to zrovna mezi ODA a ODS začí-
nalo skřípat. To byl tak rok 1995, nebo 1996,
JHMD už existovaly, měly kancelář v Jindřichově
Hradci a pořádaly parní jízdy. Na tom setkání Hos-
podářské komory jsme se bavili i o té řízené likvi-
daci železnice. A Roman Češka povídá: to snad
nemyslíte vážně? Tak jsem vytáhl ten papír. Vidím
to, jako by to bylo dnes, jak to čte a jak mu tuhnou
rysy. A pak prohlásil: Tak tohle jsme si v koalici
nedohodli. Tak pánové, beru si to za své. A to byl
začátek reálných kroků k tomu, aby privatizace
JHMD proběhla. Podotýkám, a říkám to s napros-
to čistým svědomím, že jsme nikdy, nikomu, nic
nešoupli, a dokonce ani nikdo nic po nás nechtěl,

On se ve zlém rozešel se mnou! Skončilo to tím,
že na mě podal tři trestní oznámení a jeden soud
o náhradu škody ve výši 32 milionů korun, a všech-
no to nakonec vyšumělo. Policie trestní oznámení
nakonec odložila jako naprosto smyšlená. Ta ani
nebyla vyšetřována. Před soud se dostala jen ta
absurdní škoda. Bylo to hodně nepříjemné, proto-
že žijeme v Čechách, kde si k soudu nechodíme
pro spravedlnost, ale pro rozsudek. Upřímně: byly
to nervy, bylo to nepříjemné pro rodinu. Většina
Čajánkových tvrzení byla mýdlová bublina, která
u soudu splaskla. Zajímavé je, že ten soud stál na
soudních poplatcích firmu JHMD, jíž já jsem stále
15% akcionářem, milion korun a jemu to nebylo
líto. Už je to ale uzavřené.

Když jste v roce 2012 z JHMD odešel, kam
mířily vaše další kroky?

Mně tehdy, paradoxně, velmi pomohl, a doce-
la na něj vzpomínám v dobrém, protože takových
lidí asi moc na světě nebude, autodopravce Josef
Hanzalík; tehdy velikánská firma, přes 400 kamio-
nů. Ať je Hanzalík jakýkoliv, tak dokázal, že pokud
se má opravdu zboží dostat zpátky na koleje, tak to
musí vzejít od autodopravců. Jako autodopravce
byl tehdy v podstatě jediný, kdo dokázal Mattonku
dostat na koleje a dodneška to funguje. U Hanza-
líka jsem byl nějaký pátek jako řadový zaměstna-
nec, abych mu „rozjel“ Mattonku. To bylo něco, na
čem jsem participoval. Dával jsem s dalšími lidmi
od Mattonky dohromady i zprovoznění té slavné
osmikilometrové vlečky z Vojkovic do Kyselky. Pře-
prava Mattonky byla především Hanzalíkova prá-
ce a jeho kamionových logistiků, kteří ale narazili
na základní problém, proč se zboží nemůže do-
stat zpátky na koleje. Problém není, jestli je želez-
nice pomalá, nebo není, problém je v tom, že
téměř všechna logistická centra jsou mimo koleje.
A tento stav stále trvá. Takže problémem na jedné
straně byla vlečka a napojení fabriky, ze které
denně na Moravu jezdilo čtyřicet kamionů s mine-
rálkou, a právě Hanzalík tehdy přišel s myšlenkou
naložit to na vlak a na Moravě mít logistické pře-
kládkové centrum, sklady, odkud se to bude lifro-
vat ke spotřebitelům. A povedlo se to udělat tak, že
jeden obrat dvacetivozového vlaku (od nakládky
k další nakládce) trval dva dny, a největším pro-
blémem nakonec bylo na Moravě najít místo, kte-
ré je zavlečkované, má dostatečnou kapacitu ko-
lejí, a zároveň je dobře přístupné pro kamiony. To
se nakonec našlo na naprosto bizardním místě,
na bývalém letišti Wehrmachtu v Mostkovicích
u Prostějova, a tam ty Mattoni expresy jezdily a jez-
dí do dneška. U Hanzalíka jsem byl nakonec dva
roky a pak jsme se přátelsky rozešli s tím, že já
potřebuji mít něco svého.

Tím myslíte společnost Railway Capital, z. s.?
Ano, ale ať mě lidé s českým cítěním nekame-

nují: asi za 60 000 Kč jsem tehdy koupil tzv. ready–
made (předzaloženou) společnost, tedy hotovou
českou společnost včetně adresy, která se takhle
jmenovala.

Kolik máte aktuálně lokomotiv?
Pokud počítám i lokomotivu manželky, tak mám

dva Faury (lokomotiva řady 748: 748.535–2
a 748.536–0) a Hektora (T 435.097 „Ťapka“), vlast-
ně už čtyři lokomotivy, protože, i když ještě není
uzavřena kupní smlouva, budu mít dalšího Hekto-
ra (720.607–1). Dále vlastníme tři Prasátka
(702.586–9, 701.631–4 a 703.610–6), Singrovku/
Kachnu M 240.0028, tři M 152.0 (M 152.0611,
M 152.0405, M 152.0391), a dohromady s jed-
ním podnikatelem od Pardubic máme i šest slo-
venských motorových vozů řady 811, což jsou
předělané 810, u nichž původní číslo nezůstalo,
a některé jsou novostavby (811.002, 012, 013,
010, 020, 027). Mám tento typ schválený pro pro-
voz v Čechách, ale ERA ještě musí potvrdit kon-
krétní čísla na tzv. rozšíření oblasti použití. Sice by
to šlo zrealizovat jen přes český Drážní úřad, ale

tím by zaniklo povolení pro Slovensko, a to by byla
škoda.

Na kolika tratích jsou k vidění vlaky společ-
nosti Railway Capital?

V závazku jezdíme tři tratě a vypadá to, že to tak
ještě nějakou dobu vydrží. Naše vlaky zajišťují
dopravu na Doupovské dráze (provoz od 2. 4.
2021), to je trať Kadaň – Kaštice se zájezdem do
Kadaňského Rohozce a Podbořan, jezdíme Mo-
ravské Budějovice – Jemnice (Jemnická dráha
letos zahájila provoz 1. 5. 2021) a také Hvozdnický
expres (Opava východ – Svobodné Heřmanice),
což je mimochodem nejúspěšnější projekt, tam
jezdí fakt davy. Mikroregion si tam na letošní prázd-
niny objednal soupravu tvořenou Hektorem a dvě-
ma Balmy, v rámci oživení provozu tam letos přije-
de i 811 – byla to premiéra pro 811 v pravidelném
provozu na českém území. 811 bude jezdit mimo
prázdniny všechno s vlečňákem na jízdní kola,
o prázdninách pak v pátek, v sobotu a v neděli
tam bude jezdit Hektor se dvěma balmy. Na trati
z Opavy do Svobodných Heřmanic jezdí obrov-
ské množství cyklistů, 30 kol na vlaku je zcela
běžných. Letos tam nasadíme zatím jeden moto-
rový vůz řady 811 (811.020) – oproti 810 to má
dvojnásobné zrychlení, protože má dvě hnací
nápravy a elektrický přenos výkonu. Údržba je
relativně jednoduchá a výkonem je to půl Hekto-
ra. Kromě toho jsme po koronaviru vypravili Ko-

čárkový expres (Tábor – Hluboká nad Vltavou),
což je zážitkový retrovlak pro rodiče a děti z Tábo-
ra a okolí do ZOO Hluboká. Letos jsme jeli 5. 6.
a vlak byl beznadějně vyprodaný. Kapacita je 136
míst a plánujeme ještě jeden termín. Raritou je
jízda po Nemanické spojce, díky níž se jízdní doba
výrazně zkrátí. Vlak končí v Hluboké nad Vltavou,
zhruba jeden kilometr od zoologické zahrady.
A od července jezdíme tradičně i Tovačovku (Ko-
jetín – Tovačov). Přesněji řečeno vlaky místního
spolku využívají naši licenci.

Kolik máte zaměstnanců?
V současné době zaměstnávám na trvalý pra-

covní poměr dva strojvedoucí a dva dílenské pra-
covníky, pak pro mě dělá houf různých lidí na
dohodu, nebo na vedlejší pracovní poměr, ale té
práce máme opravdu dost, protože jsme se ve
Veselí nad Lužnicí specializovali na údržbu a opra-
vy malých lokomotiv řad 701, 702, 703, především
pro vlečkaře. Vloni jsme například realizovali kom-
pletní generálku lokomotivy řady 702.511 včetně
dosazení nového motoru Tatra 930 pro ZNZ Pečky,
další lokomotivu od soukromého vlastníka už tam
máme přistavenou. Letos jsme dělali generálku
posunovadla ZAGRO pro vlečku ve Struhařově
a na dílně máme, také pro NTM, parní lokomotivu
210.001, kterou jsme si přivezli z Chomutova roz-
loženou na třech vagonech: vyhráli jsme výběro-
vé řízení a máme to jako zakázku. Úzce spolupra-
cujeme s Národním technickým muzeem (NTM),
například parní vůz Komarek jezdí většinou na
naši licenci a s naším strojvedoucím, a osobně
jsem členem Rady NTM pro sbírkotvornou čin-
nost. Spolupracujeme i s Českými drahami, ze-
jména s Markem Plochým a s lidmi z CHV v Luž-
né.

A ještě dovolte poslední otázku na aktuální
téma, na aplikaci ECM a ETCS na vašich histo-
rických vozidlech. Jak se k tomu stavíte?

Otázku ECM aktivně řešíme a doufám, že se
nám podaří certifikaci získat, respektive obhájit,
protože podle současné právní úpravy ji jako do-
pravce s údržbovou základnou máme. Ke změně
legislativy za rok ale přestane platit, takže se po-
malu připravujeme na nové poměry. A k ETCS jen
tolik: nemám ambice jezdit s osmsetdesítkami
a osmsetjedenáctkami po koridorech. Nicméně
tažení „odborníků“ k výhradnímu provozu ETCS
na železniční síti a jeho rozšíření na regionální
tratě má dva možné dopady: buď se v předpoklá-
dané podobě vůbec nezrealizuje především kvůli
astronomické ekonomické náročnosti, nebo –
konečně, jak by možná někteří řekli – nám ze
železnice zbyde zlatý kříž koridorových tratí a mož-
ná nějaká ta VRTka, ale zbytek sítě zanikne,
protože provoz na ní bude díky cenám vozidel
a jejich promítnutí do ceny vlakokilometru tak
drahý, že to nikdo prostě nezaplatí. Jsme jediná
země v EU, která zavádí aplikaci ETCS podle
zcela nerealistické akademické strategie zaklí-
nající se „bezpečností“. No, tak bych zřejmě pře-
stal jezdit a bydlel ve vyřazené 810, protože eko-
nomické kouzlo naší dopravy se jmenuje lowcost
(nízkonákladový)  a s ETCS to prostě nepůjde.

Michael Mareš

kumentace, kterou kupodivu stále má technický
archiv ČD, ale umakart se už desítky let nevyrábí,
natož pak s daným vzorkem. Nakonec bylo zvole-
no řešení, kdy se vzorek umakartu naskenoval
a natiskl na velkoplošnou fólii, která se na nové
stěny nalepila. Sedadla podle původních výkresů
vyrobila firma MSV Interiér, s. r. o., ze Studénky,
která dodává sedadla do nejmodernějších želez-
ničních vozidel. Oprava vozu byla dokončena
v dubnu 2019 a poté byl vlastní silou přepraven
z Krnova do Jemnice, kde hned následující ví-
kend zahájil víkendovou osobní dopravu na trati
z Moravských Budějovic do Jemnice. Stále ještě
zbývají dokončit některé detaily, jako například
tabulky s vnitřními popisy. Celkové náklady pře-
stavby vozu zpět do původní podoby a k původní-
mu účelu přesáhly 900 000 Kč. Na přestavbu
přispělo ministerstvo dopravy z programu obno-
vy železničních historických kolejových vozidel.

–mmč–

nostech na rozsáhlé vlečkové síti litvínovské che-
mičky. Z interiéru byla odstraněna sedadla a příč-
ky oddílů s dveřmi, WC, zaplechována byla někte-
rá okna a dokonce i vstupní dveře, a do vozu se
„nastěhovaly“ ponky, zvedáky, vázací prostředky,
elektrocentrála a další nářadí a materiál. V teh-
dejších ŽOS Šumperk, kde realizovali přestavbu
vozu, naštěstí zesílili nosné prvky skříně, takže se
později nepropadla ani s těžkým nákladem.

Motorový vůz zakoupila společnost Railway
Capital v roce 2017 od Unipetrolu, který ji už ně-
kolik let nevyužíval. Vůz byl sice sešlý, ale kupodi-
vu schopný jízdy vlastní silou. Restaurování do
původní podoby a k původnímu účelu se ujala
firma Karin Garbové a Karla Zelníka, Lakovna ZE-
GA, s. r. o., v Krnově, která se zabývá laky a povr-
chovými úpravami železničních vozidel.

Oprava nebyla jednoduchá. Například příčky
mezi nástupními prostory a oddíly pro cestující se
musely vyrobit znovu podle původní výrobní do-

V dobách, kdy dráze vládly parní lokomotivy
a dřevěné osobní vagony, musel motorový vůz

M 240.0 působit jako zjevení z budoucnosti
Motorový vůz M 240.0028 byl vyroben

ve Vagonce Tatra, n. p., Studénka v roce
1963 (výrobní číslo 64622) v rámci dodáv-
ky tehdy moderních, výtvarně velmi zdaři-
lých čtyřnápravových motorových vozů řa-
dy M 240.0 pro tehdejší ČSD. Výtvarné
řešení nezapře příbuznost s ikonami teh-
dejšího čs. průmyslového designu – tram-
vají typu T3 a autobusů ŠKODA RTO. Vozů
této řady, určených pro vedlejší tratě, bylo
vyrobeno celkem 122 kusů. Přezdívku Kach-
na si vysloužily pro své pomalé houpavé
kolébání při jízdě ze strany na stranu, Sing-
rovka zase pro charakteristický zvuk moto-
ru a hydrauliky.

Dodnes existuje v ČR 9 exemplářů, z to-
ho 4 provozuschopné, další dva kusy (z
nich jeden provozní) jsou zachovány na
Slovensku.

Motorový vůz M 240.0028 je z docho-
vaných nejstarší, má nejnižší pořadové číslo
a také velmi zajímavou historii. V roce 1986
jej tehdejší ČSD prodaly národnímu pod-
niku Chemopetrol Litvínov, který motorový
vůz přestavěl na samohybnou dílnu použí-
vanou při vykolejeních a jiných mimořád-

Myslím si, že kořeny toho, proč se to jinde
nepovedlo, je potřeba hledat v tom, že do státní
železniční infrastruktury v těch devadesátých le-
tech už plynulo čím dám větší množství veřejných
peněz. Tehdy ještě neexistoval SFDI, všechno to
šlo přes ministerstvo, ale finance na údržbu a in-
vestice na stavbu tratí už se začaly rozjíždět. Pros-
tě ta situace už nebyla taková: necháme železnici
zchátrat! Minimálně do koridorových tratí se in-
vestovalo, rozjížděla se i koridorová doprava,
a najednou všichni zírali, jak je možné, že auto-
bus jede k nádraží do Říčan a lidé přestupují na
panťák do Prahy. Takže peníze do infrastruktury
začínaly jít a bylo třeba je mít pod kontrolou. Poli-
tickou. To byl možná důvod, proč nakonec k něja-
ké masivnější privatizaci drah u nás nedošlo. Pa-
matuji si ještě jednu příhodu z té doby. S tou
úzkokolejkou jsme byli trnem v oku tehdejšímu
premiérovi (Václav Klaus) a vzpomínám si na bi-
zardní příhodu, pro privatizaci jindřichohradec-
kých úzkokolejek doslova klíčovou. Premiér Klaus
tehdy vyjel s vládou na zasedání salonním vozem
a já jsem se později dostal k zápisu z tohoto jed-
nání, kde Václav Klaus řešil i potenciální privatiza-
ci železnic. Normálně v tom zápisu bylo napsáno,
a teď to nechtějte po mně přesně slovo od slova,
ale někde doma bych to v archivu našel, že o priva-
tizaci železnice mají zájem pouze snílci a fantasto-
vé, a proto je třeba privatizaci železnice cíleně za-
bránit a přistoupit k řízené likvidaci železniční sítě.

To tam fakt stálo?
Ne, není to žert. Krátce na to nás, za úzkokolej-

ku, pozvala Hospodářská komora na setkání s po-
litiky a novináři do Pelhřimova. Očekával jsem raut,
bezduché projevy, domníval jsem se, že se poplá-
cáme po ramenou a rozjedeme se s tím, jak jsme
všichni skvělí podnikatelé. Ale v sále pánů z Lipé,
v reprezentativním freskovém sále pelhřimovské-
ho zámku, k mému velkému překvapení seděli
jen tři novináři, Roman Češka (tehdejší předseda
výkonného výboru Fondu národního majetku
a člen ODA) a já s Honzou Hruškou, mojí tehdejší
pravou rukou. Mě tehdy osvítil duch svatý a já
jsem si vzal s sebou kopii toho zmíněného usne-

protože zřejmě všem docházelo, že privatizace
úzkokolejky nebude asi tak výnosný byznys, jak to
na první pohled vypadá. Jediné, co snad mohu
považovat za úplatek, je, že když jsme potom
v roce 1997 na Fondu národního majetku pode-
pisovali kupní smlouvu, tak ten úředník, kterého
nebudu jmenovat, stejně už je po smrti, a který to
s námi fyzicky dojednával, říkal: Tak hoši, získali
jste státní majetek, ty jsi – ukázal na mě – nejmlad-
ší, skoč do kantýny pro šampáňo.

Tehdy jste za pouhou korunu získali majetek
v řádu milionů...

Tehdy to byl majetek v účetní hodnotě asi čtyři-
ceti milionů korun, ovšem převážnou část té účet-
ní hodnoty tvořily pozemky, které samozřejmě měly
své tabulkové hodnoty, ale jejich využitelnost, a to
si málo lidí i dnes uvědomuje, je s výjimkou dráhy
nulová. Ona je to pořád dráha, ze zákona, využi-
telnost pozemků pod liniovými stavbami je na
realitním trhu naprosto mizivá.

JHMD jste založil ve kterém roce a od kdy
jsou úzkokolejky v majetku JHMD?

Rok 1995 je datem založení společnosti, úz-
kokolejky jsme jako majetek získali k 1. 3. 1998,
v té době jsme tam na pronajatých kolejích už
necelý rok jezdili. Mašinky jsme si tehdy pronají-
mali od Českých drah, teprve až privatizací v roce
1998 jsme získali komplet celý provoz včetně vo-
zidel.

Probrali jsme vaše začátky v JHMD, a teď
konce...

 Z JHMD jsem odešel v únoru 2012, už je to
devět let. V té době, poslední třičtvrtěrok to tam
bylo špatné. Část akcionářů, která sice o málo, ale
nakonec převážila, nás ve vedení firmy obviňova-
la z nejrůznějších čachrů. Nechci o tom mluvit,
protože nezasvěcený by těžko věřil tomu, co se
tam dělo. Nakonec nás nové vedení spojené s Bo-
risem Čajánkem vyštípalo.

Takže jste se s Borisem Čajánkem rozešel
ve zlém...

Nové cedulky pro interiér M 240.0028.



majetkové újmě na zdraví vyjádřené v penězích;
Ve 33 (třiceti třech) případech zastoupení čle-

nů OSŽ v řízení před soudem schválených v roce
2020 a u 7 (sedmi) navýšených finančních částek
u schválených právních pomocí se OSŽ–ústředí
podílelo na úhradě nákladů řízení 100 %, maxi-
málně však do výše 50.000,– Kč;

V 1 (jednom) případě schválené právní pomo-
ci se OSŽ–ústředí podílelo 20 % na úhradě nákla-
dů řízení;

V 1 (jednom) případě u navýšené finanční část-
ky u schválené právní pomoci se OSŽ–ústředí po-
dílelo na úhradě nákladů řízení 70 %.

Představenstvo OSŽ rovněž schválilo nepo-
skytnutí právní pomoci 2 (dvěma) členům OSŽ
(prozatimní).

V 1 (jednom) případě ve věci řízení před sou-
dem (včetně přípravného) a v řízení o náhradě
škody v příčinné souvislosti s ochranou osobnos-
ti, majetkové i nemajetkové újmy rozhodlo Před-
stavenstvo OSŽ o tom, že zaslaná žádost je neúpl-
ná a členem OSŽ, i přes urgenci OSŽ o její
doplnění, nebyla doplněna.

V 1 (jednom) případě ve věci řízení před sou-
dem (včetně přípravného) v příčinné souvislosti
s MU vyslovilo Představenstvo OSŽ nesouhlas
s jejím poskytnutím. Jednání člena OSŽ nebylo
v souladu s ŘPP OSŽ a člen OSŽ porušil článek 5.
písm. b), e) části IV. „Podmínky pro poskytování
právního zastoupení před soudem“ ŘPP OSŽ. Z to-
ho důvodu Představenstvo OSŽ rozhodlo tak, jak
je uvedeno výše.  V roce 2020 ve skladbě právní-
ho zastoupení převažoval požadavek ze strany
členů OSŽ o zastupování v trestním řízení (včetně
přípravného), kdy jsou žadatelé trestně stíháni
pro trestný čin obecného ohrožení podle ustano-
vení § 273 TZ a pro trestný čin usmrcení z nedba-
losti podle ustanovení § 143 TZ. Výše uvedené
případy jsou pro členy OSŽ velmi důležité nejen
z hlediska včasnosti právního jednání a v tomto
čase zpravidla nenahraditelné a nezastupitelné
v dalším období při ochraně základních práv
a chráněných zájmů zaměstnance, člena OSŽ.

V roce 2020 bylo ukončeno 26 řízení (soud-
ní), všechna byla ukončena úspěšně (blíže viz
příloha číslo 2).
1. – 6. 6x – nezahájeno trestní stíhání ze spá-

chání přečinu obecného ohrožení z ne-
dbalosti dle ustanovení § 273 odst. 1, 2
písm. c) TZ;

7. 1x – zrušeno trestní stíhání ze spáchání
přečinu obecného ohrožení z nedba-
losti dle ustanovení § 273 odst. 1, 2 písm.
c) TZ státním zastupitelstvím;

8 . 1x – uhrazením náhrady škody byla
splněna podmínka neudělení trestu od-
nětí svobody ze spáchání přečinu obec-
ného ohrožení z nedbalosti dle ustano-
vení § 273 odst. 1, 2 písm. c) TZ;

9. 1x – podmíněné odnětí svobody v trvá-
ní 18 měsíců pro spáchání trestného

Dyko Kolín, ZO OSŽ TSS, a. s., Hradec Králové, ZV
ZO OSŽ Legios, a. s., Louny, ZV ZO OSŽ ŽST
Kladno, ZV ZO OSŽ ŽST Praha hl.n., ZV ZO OSŽ GŘ
ČD, ZV ZO OSŽ Pars nova, a. s., a dalším ZV ZO
OSŽ – odborovým orgánům.

V prvotní informovanosti o vzniklých MU v ro-
ce 2020 došlo sice k mírnému zlepšení, ale i přes
toto zlepšení zůstávají v praxi nadále rezervy při
konkrétní činnosti členů OSŽ při vzniklých MU v ak-
tuálním čase.

ESO OSŽ – ústředí přijímalo řadu opatření s cí-
lem zlepšit prvotní činnost účastníků MU. Uvede-
ná problematika byla ESO OSŽ–ústředím publiko-
vána v čtrnáctideníku OSŽ Obzor, detailně
rozebírána na školeních a opakovaně zveřejňo-
vána na webových stránkách OSŽ.

V problematice povinnosti zaměstnance na-
hradit škodu zaměstnavateli zůstal zachován
trend z dřívější doby, kdy zaměstnavatel předklá-
dal členům OSŽ závazek k náhradě škody v její
plné výši, tj. zaměstnavatel při stanovování výše
škody přihlížel pouze k ustanovení § 257 odst. 2
ZP (t.j. k čtyřapůlnásobku průměrného měsíčního
výdělku před porušením povinnosti). Zaměstna-
vatel nebral v úvahu skutečnost, že může povin-
nost nahradit škodu, kterou požaduje po zaměst-
nanci, přiměřeně snížit (výše uvedené je rovněž
uvedeno v interních směrnicích zaměstnavatele/
např. SŽ, s. o. – Směrnice č. 110; ČD, a. s. – Op 21
apod./). V těchto interních předpisech zaměstna-
vatel zakotvil povinnost a priori (předem) projed-
nat s odborovou organizací výši náhrady škody
požadované po zaměstnanci, členovi OSŽ, před
samotným projednáním se zaměstnancem.

Rovněž v některých případech docházelo k po-
rušování ustanovení § 263 odst. 3 ZP – projednání
výše náhrady škody zaměstnavatele s odborovou
organizací, vedoucími zaměstnanci zaměstnava-
tele přes skutečnost, že výše uvedené má zaměst-
navatel zakotveno ve svých interních předpisech.

Problematice náhrady škody byla v roce 2020
ze strany OSŽ (ESO OSŽ – ústředí) opět věnována
zvýšená pozornost a byla poskytována metodic-
ká pomoc ZO OSŽ.

Tato problematika má bezprostřední souvis-
lost se smlouvou č. 595037052–8 ze dne 25. 9.
2001 na pojištění odpovědnosti za škodu způ-
sobenou v souvislosti s výkonem povolání zaměst-
navateli uzavřenou mezi OSŽ a Kooperativa po-
jišťovnou, a. s., ve které jsou exkluzivní podmínky
pro členy OSŽ. Tento produkt využívaný v působ-
nosti OSŽ je unikátní a na trhu pojištění nemá
obdoby. OSŽ věnuje zvýšenou pozornost monito-
rování a kontrole správných postupů zaměstna-
vatelských subjektů v této oblasti, zejména při sta-
novování výše požadované náhrady škody.

Další odborná oddělení OSŽ – ústředí posky-
tovala poradenství členům OSŽ v oblastech
svého působení.

Oddělení BOZP – poskytlo 689 porad a kon-
zultací (z uvedeného bylo 454 vyřešeno telefonic-
ky, 42 osobně a 193 písemně), největší těžiště
spočívalo v oblasti BOZP, dále institut pracovních
úrazů, nemocí z povolání a jejich odškodnění
a problematika náhrady škody a nemajetkové
újmy. Další nedostatky ze strany zaměstnavatele
byly zjišťovány v oblasti uplatňování institutu infor-
mování a projednávání v oblasti BOZP (nepředklá-
dání písemných podkladů odborové organizaci).
U některých zaměstnavatelů byla zjišťována ne-
správná aplikace, případně neznalost ustanove-
ní § 101 odst. 1 ZP, v případech, kdy zaměstnanci
vykonávali svoji pracovní činnost na pracovištích
jiného zaměstnavatele a na těchto pracovištích
se vyskytovaly závady v oblasti zajištění BOZP (po-
drobněji viz „Zpráva o činnosti BOZP OSŽ–ústředí
za rok 2020“).

Hospodářsko – finanční oddělení – poskytlo
297 porad a konzultací (z uvedeného bylo 286
řešeno telefonicky a 11 osobně) v problematice
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou za-
městnavateli při výkonu povolání. Dále se pora-
denství poskytovalo v oblasti životního a penzijní-
ho pojištění, výpočtu důchodů a stanoveného věku
pro odchod do důchodu, členských příspěvků
(dlouhodobá dočasná pracovní neschopnost,
insolvence, exekuce) a problematiky hospodaře-
ní ZV ZO OSŽ v oblasti účetnictví.

Mezinárodní oddělení – zodpovídalo 1383 do-
tazů (z uvedeného bylo 1245 řešeno telefonicky,
75 osobně a 63 písemně) v převážné většině se
jednalo o dotazy k zásadám používání finančních
prostředků SF a FKSP na dotace poukazů na re-
kreaci a souběh s příspěvky na kulturu a sport.
V roce 2020 byl velký nárůst dotazů v souvislosti
s pandemií COVID–19 a zákonem lex voucher na
jehož základě došlo k přesouvání sociálních pří-
spěvků ze sociálních fondů na rok 2021. Další
dotazy směřovaly na fungování systému STKR
u SŽ. Navíc bylo poskytováno poradenství k uvol-
ňování zaměstnanců pro sportovní činnost a také
pro činnost vedoucích na táborech dětí a mláde-

z vlastní iniciativy, dávají zaměstnavateli výpověď
(zaměstnanci mají odpracováno i více než 15 let).
K tomuto nevhodnému postupu zaměstnanci při-
stupují zpravidla na doporučení vedoucích za-
městnanců zaměstnavatele (zejména zaměst-
nanců středního managementu).

Na tyto skutečnosti ESO OSŽ – ústředí opako-
vaně upozorňovalo na webových stránkách
a v čtrnáctideníku Obzor č. 10/2020, č. 22/2020 ze
dne 11. 5. 2020, resp. 9. 11. 2020 – „Nepodepiso-
vat důležité písemné dokumenty bez konzulta-
ce!“; „Upozornění – doporučení! Účastníci mimo-
řádných událostí mohou využít svého práva
nevypovídat“.

Dalším pokračujícím trendem dále zůstává, že
při posouzení nároků členů OSŽ v pracovněpráv-
ní oblasti, odborné oddělení konstatuje porušení
předpisů ze strany zaměstnavatele, ale členové
OSŽ v obavách z možné ztráty zaměstnání nebo
z možné diskriminace ze strany zaměstnavatele
(přímá nebo nepřímá), nechtějí a nepožadují ře-
šit pracovněprávní spor. Uplatnění svých náro-
ků a zájmů se členové OSŽ nedožadují, ať již
formou podnětu, požadavku, stížnosti, respektive
soudní cestou.

Právní poradenství bezplatnou formou, je
službou, kterou členové OSŽ velmi intenzivně
využívají.

Z ekonomických a sociálních důvodů to je
a bude často jediná možnost, kterou se může člen
OSŽ domáhat svých právních nároků, chráně-
ných a oprávněných zájmů. Přes výše uvedené
skutečnosti lze konstatovat, že v roce 2020 byly
všechny žádosti o právní poradenství, jak členů
OSŽ, tak i funkcionářů OSŽ, kvalifikovaně a bez
prodlení průběžně vyřizovány.

Právní poradenství/právní pomoc
členům OSŽ v občanském

(soukromém) životě
Ústředí OSŽ na svém jednání dne 25. 9. 2019

(následně Představenstvo OSŽ dne 9. 6. 2020
a 1. 12. 2020) schválilo rozšíření dalšího benefitu
pro členy OSŽ, tj. o právní poradenství/právní po-
moc členům OSŽ v občanském (soukromém) ži-
votě v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 (dále
rovněž „PP občan“).

V období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 bylo na
základě žádostí členů OSŽ zprostředkováno ESO
OSŽ – ústředím právní poradenství v PP občan
133 (sto třiceti třem) členům OSŽ. Počet poskytnu-
tých právních poradenství v PP občan v roce 2020
vychází v průměru na 11 členů OSŽ za měsíc.

Z uvedeného počtu bylo (blíže viz příloha č. 3).
 34 porad– oblast rodinného práva;
 13 porad– oblast dopravních (silničních) ne-

hod;
 13 porad– oblast dědictví;
 32 porad– oblast vlastnického práva k nemo-

vitostem a k movitým věcem;
 15 porad– oblast insolvence + exekuce;
 26 porad– ostatní oblast práva.

 Poskytování PP občan je založeno na jedno-
duchosti postupu od podání žádosti členem OSŽ
až k jeho konečné realizaci (zřízeno speciální mo-
bilní telefonní číslo). U postupu jde o jeho mini-
mální časovou prodlevu a minimální administra-
tivní náročnost. Po obdržení žádosti o poskytnutí
PP občan na ESO OSŽ-Ú je tato žádost ještě tento
pracovní den (nejpozději následující pracovní
den) přeposlána vybrané advokátní kanceláři (dá-
le rovněž „AK“). Následně buď AK nebo ESO OSŽ-
Ú  kontaktuje žadatele.

Ve zcela výjimečných případech při poskytová-
ní právních služeb PP občan nastala situace, kdy
žadatel, člen OSŽ postupoval mimo tento systém:
–měl žádost a navštívil AK (bez informování ESO

OSŽ a jejím propojení na AK);
– neměl žádost a navštívil AK;
– neměl žádost a navštívil jinou AK než tu, se

kterou má OSŽ uzavřenou smlouvu o poskyto-
vání právních služeb PP občan.
ESO OSŽ-Ú rovněž v těchto případech zabez-

pečilo v součinnosti s členem OSŽ, ZV ZO OSŽ
a AK poskytnutí právní služby v souladu se zave-
deným systémem.

Na linku PP občan volali v některých případech
žadatelé, členové OSŽ a žádali poradenství v pra-
covněprávní problematice. ESO OSŽ-Ú poskytlo
členům OSŽ pracovněprávní poradenství (v prů-
měru 0,5 žádosti za měsíc).

V případě zjištění ESO OSŽ, že se nejedná
o komplikované poradenství (např. v oblastech
rodinného práva, vlastnického práva k nemovi-
tostem a k movitým věcem apod.) poskytlo čle-
nům OSŽ poradenství bez AK. V případě zjištění,

Poskytování právní pomoci v rámci OSŽ v roce 2020
Poskytování právní pomoci v rámci OSŽ se řídí

Stanovami OSŽ, resp. ŘPP OSŽ. Ve smyslu ŘPP
OSŽ mají členové OSŽ právo na právní pomoc
v oblasti pracovněprávní, ve věcech sociálního
zabezpečení a věcech trestněprávních, souvise-
jících s pracovněprávními vztahy.

Poskytování právní
pomoci v rámci
OSŽ – ústředí

1) Právní pomoc zastoupením
v řízení před soudem

V období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 byla na
základě žádostí členů OSŽ zprostředkována ESO
OSŽ – ústředím právní pomoc zastoupením v říze-
ní před soudem 34 (třiceti čtyřem) členům OSŽ.
Dále v roce 2020 došlo k navýšení finanční částky
schválených právních pomocí 8 (osmi) členům
OSŽ. Z uvedeného počtu bylo (blíže viz příloha
číslo 1):

 ■ 20 případů – trestněprávní povahy (včetně
přípravného trestního řízení), ve smyslu ustano-
vení § 273 (obecné ohrožení) trestního zákoníku
(dále jen „TZ“), současně i povinnost nahradit
škodu (19 případů);

  ■ 11 případů – trestněprávní povahy (včet-
ně přípravného trestního řízení), ve smyslu usta-
novení § 147 TZ (těžké ublížení na zdraví z ne-
dbalosti /9 případů/), resp. § 148 TZ (ublížení na
zdraví z nedbalosti /2 případy/), současně i povin-
nost nahradit škodu;

  ■      2 případy  – trestněprávní povahy, výpo-
vědi před oprávněnými orgány (subjekty), zejmé-
na v řízení o náhradách při úmrtí zaměstnance
a ve všech souvisejících řízeních se smrtelným
pracovním úrazem manžela;

   ■     1 případ – trestněprávní povahy, výpovědi
před oprávněnými orgány (subjekty) v procesním
postavení poškozeného; v řízení o odškodnění
a náhradách při pracovním úrazu, případně o ne-

s.) a stanovení její výše;
- pracovní doba (ve vztahu ke kolektivní smlouvě,

zákoníku práce, NV č. 589/2006 Sb., kterým se
stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby
odpočinku zaměstnanců v dopravě a NV č. 590/
2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah ji-
ných důležitých osobních překážek v práci);

- zastupování při výpovědích členů OSŽ před vy-
šetřovacími orgány provozovatele dráhy, do-
pravců, Oblastních inspektorátů práce, Drážní
inspekce ČR, OČTŘ;

- pracovní úrazy a jejich odškodňování;
- mzda a náhrady mzdy (zejména zařazení do

tarifních stupňů – katalog prací, smluvní mzda,
uplatňování výkonových odměn, mimořádných
odměn a mzdových příplatků, odměna za pra-
covní pohotovost mimo pracoviště apod.).
Další frekventovanou oblastí byla problemati-

ka sociálních fondů (SF) a FKSP.
Dále byla v roce 2020 poskytována ESO OSŽ–

ústředím metodická pomoc ZO OSŽ při změně
údajů ve veřejném rejstříku Městského soudu
v Praze a dalších krajských soudů, které vedou
veřejný rejstřík.

ESO OSŽ – ústředí poskytovalo ZV ZO OSŽ
právní poradenství v oblasti návrhu interních pra-
covněprávních předpisů zaměstnavatelů, uzaví-
rání kolektivních smluv a z nich vyplývajících práv,
kolektivních sporů, pracovněprávního postavení
odborových orgánů a převodů (prodeje) nemo-
vitostí vlastněných ZO OSŽ.

V roce 2020 výše uvedenou činnost ESO OSŽ –
ústředí poskytovalo zejména Výboru OSŽ HZS
SŽDC, ZV ZO OSŽ ODPMB, a. s., ZV ZO OSŽ Metrans,

e–maily jednotlivých redaktorů), klasickou poštou
přišlo pouhých 7 příspěvků.

Revizní komise OSŽ – poskytla 42 porad a kon-
zultací (z toho bylo 15 řešeno telefonicky a 27
osobně), podstata činnosti RK OSŽ spočívala v kon-
trole účetních dokladů a s tím spojených potřeb-
ných materiálů (zásady o hospodaření, rozpočty,
roční závěrky, inventarizace, zápisy z členských
schůzí ZO OSŽ, konferencí ZO OSŽ, ZV ZO OSŽ,
revizní komise ZO OSŽ, odvody členských pří-
spěvků apod.).

Republiková rada seniorů OSŽ – poskytla 46
porad a konzultací (z uvedeného bylo 28 řešeno
telefonicky, 14 osobně a 4 písemně) zejména v ob-
lasti čerpání příspěvků ze SF/FKSP na rekreaci
seniora a rodinného příslušníka, problematika do-
tazů v souvislosti s pandemií COVID–19 a záko-
nem lex voucher. Dále se jednalo o problematiku
vyplňování prezenčních listin při kulturních a spor-
tovních akcích, rozdělování seniorů podle výkon-
ných jednotek a vyplňování GDPR, založení Klu-
bu seniorů OSŽ.

Poskytování právní
pomoci uvolněnými
funkcionáři ZO OSŽ
Uvolnění funkcionáři poskytli v roce 2020 –

11.821 porad a konzultací (z uvedeného bylo
6273 telefonicky, 3542 osobně, 2006 písemně).
Právní poradenství poskytnuté členům OSŽ se
týkalo zejména pracovní doby (včetně dovolené,
práce přesčas, pracovní pohotovosti); pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu
povolání u Kooperativa pojišťovny, a. s.; BOZP;
FKSP/SF; domácí a zahraniční rekreace, sportov-
ní činnosti; problematiky uzavírání kolektivních
smluv, kolektivních sporů; mezd a náhrady mzdy;
hospodaření ZO OSŽ. Ze strany uvolněných funk-
cionářů je u poskytování poradenství pro členy
OSŽ možno spatřovat zlepšení, které je důležité
v dalším období prohlubovat.

Ekonomicko–sociální oddělení OSŽ – ústředí:
Na zabezpečování provozu krizové linky se

v průběhu roku 2020 podíleli zaměstnanci ESO
OSŽ – ústředí a oddělení BOZP, v součinnosti se
smluvními advokáty OSŽ.

Zabezpečování provozu krizové linky, jako
časově nepřetržitého právního servisu členům
OSŽ, zejména při vzniku MU, při organizování
a provozování drážní dopravy, za účelem právní
ochrany a oprávněných zájmů členů OSŽ, patří
mezi základní formy prvotního právního poraden-
ství, má své nezastupitelné místo a jednoznač-
né, nezpochybnitelné opodstatnění. Krizová lin-
ka je určena opravdu k aktuálním MU, ale stává
se, že členové OSŽ se ji v některých případech
snaží využívat i v časové prodlevě od MU (týden-
ní, měsíční) anebo k řešení jiných problematik
mimo působnost pracovněprávních vztahů.

V roce 2020 bylo poskytnuto 34 telefonických
porad členům OSŽ, které byly aktuální v reálném
čase a souvisely se vznikem MU.

V „Právní poradně“ na webových stránkách
OSŽ byly ESO OSŽ – ústředím aktuálně zveřejňo-
vány a doplňovány informace z oblasti právního
poradenství, ochrany a pomoci, Podpůrného fon-
du OSŽ a z dalších oblastí. V současné době je na
webových stránkách OSŽ v uvedené problemati-
ce zveřejněno 134 souborů o celkové kapacitě
cca 52,29 MB.

Přehled smluvních advokátů a právníků OSŽ
byl ESO OSŽ – ústředím pravidelně zpracováván
a novelizován. Tento přehled byl průběžně
aktualizován na webových stránkách OSŽ –
www.osz.org (v „Právní poradně“ v sekci „Právní
poradenství, ochrana a pomoc“ je umístěn aktu-
ální přehled smluvních advokátů a právníků) a mj.
byl zveřejněn i v čtrnáctideníku OSŽ Obzor (č. 2/
2020, č. 13/2020 ze dne 20.1.2020 a 22.6.2020).

ESO OSŽ – ústředí metodicky řídilo a organizo-
valo činnost advokátů s důrazem na právní po-
moc a ochranu členů OSŽ – účastníků MU.

Nadále přetrvává u členů OSŽ trend, že za-
městnanci i přes mnohá upozornění a doporuče-
ní podepisují různé pracovněprávní a personál-
ní dokumenty, aniž by se s jejich obsahem řádně
seznámili, popřípadě si vzali čas na rozmyšlenou,
pokud jim není obsah zcela jasný anebo s ním
nesouhlasí. Členy OSŽ stále není dostatečně vní-
mána odpovědnost za právní jednání v písemné
formě (podpis), které je komplikovaně napadnu-
telné. V podobných situacích se nelze pouze spo-
léhat na sdělení vedoucích zaměstnanců zaměst-
navatele, že se jedná jen o formální záležitost.
Tímto následně dochází k neřešitelným závěrům

Příloha č. 1.

Příloha č. 2.

Příloha č. 3.

že. Část dotazů se týkala pojištění re-
kreací a sportovních akcí, nově taky při-
pojištění rekreací – ERV COVID–19.
Nově byl velký podíl dotazů týkající se
dodržování protipandemických opatře-
ní COVID–19 na sportovních a dalších
akcích a dále přesunu termínu a ruše-
ní akcí. Řešily se i dotazy k podmínkám
členství v organizaci FISAIC. Dále byly
zodpovězeny i otázky týkající se způ-
sobu přidělování konkrétních lokalit
KOP a cestovního pojištění, které je ke
KOP poskytováno a k účasti rodinných
příslušníků.

Redakce čtrnáctideníku Obzor –
v uvedeném období sehrála pozitivní
roli, zejména informováním železni-
čářské veřejnosti o dění na železnici
a v OSŽ prostřednictvím webu OSŽ
i čtrnáctideníku Obzor, který (v roce
2020) vycházel v nákladu 5800 výtis-
ků. Rovněž redakce Obzoru zazna-
menala nárůst počtu příspěvků zasí-
laných elektronickou poštou (na
e–mail obzor@osz.org dorazilo v ro-
ce 2020 celkem 416 příspěvků/názorů/
dotazů, plus další desítky příspěvků na

pohyb osob po ČR. OSŽ v oblasti posky-
tování právního poradenství/pomoci po
dobu opatření v roce 2020 provádělo
právní pomoc a právní poradenství po-
skytování pouze formou telefonickou
a e–mailu na ESO OSŽ–ústředí.

Ekonomicko – sociální oddělení
OSŽ – ústředí poskytlo v roce 2020 –
5157 porad a konzultací v oblasti pra-
covněprávní, trestněprávní a sociální-
ho zabezpečení. Z uvedeného počtu se
3998 řešilo telefonicky, 249 osobně
a 910 bylo písemných podání.

Formy právní pomoci (poradenství)
se převážně týkaly problémů v násle-
dujících oblastech:
- vznik, změna a skončení pracovního

poměru (např. způsoby ukončení –
dohoda, výpověď, mzdové nároky při
skončení pracovního poměru, změ-
na druhu vykonávané práce, místa
výkonu práce a pravidelné pracoviš-
tě pro účely cestovních náhrad apod.);

- náhrada škody (včetně problematiky
pojištění u Kooperativa pojišťovny, a.

činu obecného ohrožení z nedbalosti
dle ustanovení § 273 odst. 1, 2 písm. b),
odst. 3 písm. b) TZ se zkušební dobou 2
let a trest zákazu činnosti spočívající
v zákazu řízení kolejových vozidel vše-
ho druhu na dobu 20 měsíců;

10. 1x – podmíněné odnětí svobody v trvá-
ní 1 roku pro spáchání trestného činu
usmrcení z nedbalosti dle ustanovení
§ 143 TZ se zkušební dobou 2 roků
a trest zákazu činnosti spočívající v zá-
kazu povolání OZOV na dobu 2 roků;

11. – 13. 3x – nezahájeno trestní stíhání ze spá-
chání přečinu těžkého ublížení na zdra-
ví z nedbalosti dle ustanovení § 147 TZ;

14. – 17. 4x –  ve věci trestního řízení, ve věci
náhrady škody nepožadoval zaměst-
navatel náhradu škody podle ustano-
vení ZP (2x); došlo k odškodnění
v souladu se zákonem 89/2012 Sb., ob-
čanským zákoníkem, ve znění pozděj-
ších předpisů (2x);

18. – 26. 9x – zaměstnavatel nepožadoval po-
vinnost nahradit škodu (společná odpo-
vědnost) v příčinné souvislosti se škodní
událostí – inventurní rozdíl (manko).

V období od roku 1997 – 2020 byla členům
OSŽ schválena právní pomoc zastoupením v ří-
zení před soudem celkem v 481 případech, z to-
ho 380 případů bylo se 100% finanční úhradou
soudního řízení ze strany OSŽ–ústředí. V součas-
né době je právní pomoc v řízení před soudem
poskytována 51 členům OSŽ.

2) Poskytování právní pomoci
členům OSŽ jinou formou
než zastupováním v řízení

před soudem

že se jednalo o problematiku nemovitých věcí,
které vlastní ZO OSŽ, související s katastrem ne-
movitostí, poskytlo metodickou pomoc, poraden-
ství a v součinnosti s předsedou ZO OSŽ danou
věc vyřešilo (v průměru za měsíc 0,8 žádosti).

PP občan jako další benefit pro členy OSŽ se
postupně dostává do širokého povědomí členské
základny. Ze strany žadatelů, členů OSŽ, je posky-
tování právních služeb v PP občan žádané a hod-
noceno velice pozitivně. Mikuláš Hubicsák,

manager pro kolektivní vyjednávání
JUDr. Per Večeř,

vedoucí ESO OSŽ-Ú

z hlediska pracovněprávní-
ho poradenství. Zaměstnan-
ci, členové OSŽ, by si měli
uvědomit, že podpis jakéko-
liv písemnosti, zvláště pak do-
hody (zejména skončení
pracovního poměru doho-
dou, změny pracovní smlou-
vy, protokolu o projednání
náhrady škody podle usta-
novení § 263 ZP, uznání
závazku k náhradě škody
a dohody o způsobu ná-
hrady škody, dohody o od-
škodnění pracovního úra-
zu apod.) může mít do
budoucnosti pro členy OSŽ
negativní důsledky. Tyto
důsledky jsou mnohdy ne-
vratné, nelze je vůbec změnit anebo je lze změnit
pouze velice obtížně a zcela výjimečně.

V této oblasti došlo v roce 2020 k novému tren-
du, kdy členové OSŽ požadují právní poradenství
i přes skutečnost, že tyto dokumenty podepsali.
Argumentují tím, že sice dokument podepsali, ale
jejich svobodná vůle a záměr byl jiný a že vlastní
podpis můžou bez problému anulovat.

V hodnoceném období byl zachován trend
z předcházejícího období, kdy zaměstnanci – čle-
nové OSŽ při řešení své pracovní situace (např.
psychicky, fyzicky unaveni, zdravotní problémy,
negativní pracovní podmínky apod.) sami, tzv.

Příloha č. 3.

Vláda České republiky svým Usnesením o při-
jetí krizového opatření č. 215 ze dne 15. března
2020 v souvislosti s šířením nemoci COVID–19,
a následných opatření, zejména zakázala volný



jde o počet přepravených cestujících v roce 2019,
tak 2,1 miliardy cestujících řadí DB AG na 4. místo.
Podle Spolkového statistického úřadu klesl v roce
2020 počet cestujících dálkové dopravy v Němec-
ku o 46 % na 82 milionů. Ve 2. čtvrtletí 2020 cesto-
valo v dálkovém provozu o 72 % méně lidí než ve
stejném období předchozího roku. Pokles v místní
železniční dopravě, včetně S–Bahn, byl o něco
nižší. Podle statistiků zde klesl počet cestujících
o 39 % na 1,7 miliardy. Výsledkem byla rekordní
ztráta 5,7 miliardy eur. Tržby poklesly zhruba o de-
setinu na necelých 40 miliard eur. DB doufá, že
bude v roce 2022 opět v černém.

5. West Japan Railway Company
Západojaponská železniční společnost (JR

West) je také jedním z nástupců privatizované
státní železnice. Její působnost je na jihu japon-
ského hlavního ostrova Honšú. Provozuje vyso-
korychlostní trasu mezi Ósakou a Fukuokou na
sousedním ostrově Kjúšú. 1,9 miliardy přeprave-
ných cestujících v roce 2018 znamenalo páté mís-
to na světě.

6. China Railway
Čínská železnice (CR) přepravila podle statis-

tik UIC v roce 2019 přibližně 1,8 miliardy cestují-
cích. V mezinárodním srovnání to znamenalo pou-
ze 6. místo. Naproti tomu se svojí infrastrukturou
se státní železnice umístila na 3. místě a byla svě-
tovým lídrem v nákladní dopravě. Čínu tak v tomto
žebříčku zastupuje několik železničních společ-
ností.

7. SNCF
Francouzská státní železniční společnost So-

ciété Nationale des Chemins de fer francais (SNCF)
se umístila na sedmém místě s 1,2 miliardami
přepravených cestujících za rok 2019.

Tyto železniční koncerny přepravují většinu cestujících

K výstupu na vrchol je potřeba se připravit
k několikadenní pěší túře s veškerým vybave-
ním. Při této cestě nesou turisté pouze zavazadlo
do váhy cca 5 kg, veškeré ostatní vybavení nesou

Z důvodu restaurátorských prací jsou ale nyní do-
časně interiéry kláštera veřejnosti nepřístupné.
Nic to ale nemění na možnosti obdivovat exteriéry
areálu kláštera.

Kousek od nádraží Osek město nás zavedou
turistické značky k nedalekému památníku na jed-
no z největších důlních naštěstí u nás. Dne 3. 1.
1934 došlo na dole Nelson k výbuchu nahroma-
děného uhelného prachu, který z úsporných dů-
vodů nebyl odstraňován, ani pravidelně kropen

Dobrodružný výlet na Kilimandžáro
Své třicáté narozeniny se Pavla Pospíšilová,

zaměstnankyně DPOV Přerov, rozhodla oslavit
výstupem na nejvyšší horu „černého“ kontinen-
tu, tanzanského Kilimandžára, jehož vrchol se
každoročně pokusí zdolat na 30 000 lidí, uspěje
ale sotva třetina.

Tanzanie se nalézá ve střední Africe, těsně
pod rovníkem, na pobřeží Indického oceánu.
Zdejší obyvatelé jsou na turisty připraveni po
všech stránkách – od průvodcovských služeb,
přes služby nosičů, až třeba po kuchařské služ-
by. „Přes internet jsem se spojila s tamní agen-
turou a ta vše zajistila. Po příletu na letiště
Kilimandžáro jsme zaplatili potřebné poplatky,
ubytovali se v hotelu a druhý den mohlo začít
naše poznávání,“ popisuje Pavla začátek dob-
rodružného pobytu, který trval celých šestnáct
dní. Zatímco v Evropě panovala přísná „covido-
vá“ opatření, v Tanzanii o covidu snad ani nevě-
dí. „Tamní prezident tuto nemoc neuznával
a občané země ho v tom následovali,“ vysvět-
luje Pavla.

Představy o této zemi pohledem Hanzelky
a Zikmunda však v dnešním srovnání neobstojí.
Civilizace i zde již zapustila své kořeny – nechy-
bějí obchody s veškerým potřebným vybavením,
hotely a další služby cestovatelům. Místní obyva-
telé běžně používají mobil a další vymoženosti
moderní civilizace.

První den výpravy se (jaksi na „rozcvičku“)
uskutečnil převoz naplněným mikrobusem do
zdejšího národního parku Tangarire, kde se v
safari prohánějí stáda gazel, žiraf, slonů, pštro-
sů, opic, ale i dravé zvěře včetně exotických va-
ranů. Výprava probíhala pod dohledem zkuše-

v obrovských vacích na hlavách nosiči. Je to je-
jich zaměstnání a obživa. Tato zavazadla mo-
hou vážit až 20 kg (oblečení, stany, spacáky,
potraviny...), nosičům však nečiní žádné potíže

Osobní doprava na kolejích se v době korona-
virové pandemie zhroutila. Pocítily to i největší
železniční společnosti na světě. Podle statistiky
UIC patří mezi 10 největších dopravních společ-
ností:

1. Indian Railways
Indická státní železnice Indian Railways (IR)

přepravuje zdaleka největší počet cestujících na
celém světě. UIC zaznamenalo ve druhé nejlid-
natější zemi na světě v roce 2019 přibližně 8,4
miliardy cestujících. Pokud jde o velikost železnič-
ní sítě, indická společnost se v mezinárodním srov-
nání dostala až na čtvrté místo. V oblasti infra-
struktury byly USA jasně před Ruskem. Obrovská
železniční síť se však používá především pro ná-
kladní dopravu. Osobní dopravce Amtrak dopra-
vila v roce 2019 údajně jen 32,7 milionu cestují-
cích.

2. East Japan Railway
Company Východojaponská železniční spo-

lečnost (EJR, JR East) je největším nástupcem
japonské státní železnice. Působí v aglomeraci
větší oblasti Tokia s různými regionálními vlako-
vými linkami. EJR také provozuje všechny tratě,
kde jsou provozovány vlaky Shinkansen, severně
od hlavního města. Tato skupina přepravila v ro-
ce 2018  6,5 miliardy cestujících.

3. China CR High Speed
Vysokorychlostní divize čínské státní železnice

obsadila v žebříčku UIC 3. místo. China CR High
Speed přepravila v roce 2019 přibližně 2,4 miliar-
dy cestujících.

4. Deutsche Bahn
Pokud jde o rozsah železniční sítě, dle výkazu

UIC, obsadilo Německo 5. místo na světě. Pokud

8. RŽD
Ruská železniční společnost Rossijskije že-

leznyje dorogi (RŽD) se v roce 2019 vykázala
druhou největší železniční sítí na světě. Státní že-
lezniční společnost obsadila třetí místo v železnič-
ní nákladní dopravě. Objem cestujících téměř 1,2
miliardy lidí v roce 2019 byl v mezinárodním srov-
nání pouze osmý.

9. CPTM, Brazílie
S více než 21 miliony obyvatel je metropolitní

region Sao Paulo jednou z největších metropolit-
ních oblastí na světě. Companhia Paulista de
Trens Metropolitanos (CPTM) spojuje železnicí
předměstí největšího brazilského města. Podle
zprávy UIC využilo v roce 2017 tyto vlaky S–Bahn
přibližně 863,3 milionu cestujících. Díky tomu se
společnost CPTM stala v této oblasti 9. největší
železniční společností na světě.

10. Central Japan Railway Company
Mezinárodní železniční asociace UIC (Union

Internationale des Chemins de fer) naposledy
zveřejnila svoji statistickou zprávu v létě 2020.
Mezi železničními společnostmi, pro které byly
údaje k dispozici, se Central Japan Railway
Company (CJRC) umístila na 10. místě na světě
z hlediska počtu přepravených cestujících. Ve zprá-
vě to bylo 574,1 milionu cestujících (čísla byla
z roku 2018). CJRC je lépe známá jako JR Cen-
tral. Je to jeden ze sedmi nástupců japonských
státních železnic, které obsluhují různé regiony
země. CJRC provozuje trasu mezi Tokiem a Kó-
bou a vysokorychlostní trasu Šinkansen mezi To-
kiem a Ósakou.

Z Capital, 2. 5. 2021,
zpracoval -sh-

ných průvodců, kteří ovládají angličtinu, jsou pří-
větiví a spolehliví.

Další den následoval přesun do národního
parku Ngorongoro, což je oblast hory Kiliman-
džáro, která se tyčí do výše 5895 metrů nad
mořem, přičemž vyrůstá z obrovitého kráteru, kte-
rý tvoří strmé hranice národního parku. Okraje
kráteru dosahují výšku 2100 m n. m. a jeho oby-
vatelé – lovci kmene Masajů, žijí celý svůj život
v této rozlehlé prohlubni, stejně jako obrovská
stáda zvěře všech druhů, která jsou zde doslova
uvězněna. „Masajové se živí lovem zvěře, vý-
robou suvenýrů a zajišťují také služby průvod-
ců masajských vesnic,“ přibližuje Pavla život
zdejších obyvatel.

že projevit nevolností, bolestí hlavy a podobný-
mi příznaky. Hygienické zázemí sestává větši-
nou z plastového umyvadla, závěrečné dny vý-
stupu již ani to ne. „Výstup je značně náročný,
terén kamenitý, sem tam bodláčí a křoviny, od
pěti tisíc metrů pak již jen sníh,“ popisuje Pavla
ve zkratce podmínky výstupu. „Poslední den jsme
vycházeli již v jednu hodinu ráno. Cesta k vr-
cholu Kilimandžára, zdejším jazykem Uhuru
Peak (Vrchol Svobody), trvala zhruba sedm ho-
din za krásného svitu měsíce v úplňku, který
nám svítil na cestu. Na vrcholu jsme pozoro-
vali asi patnáct minut východ slunce a pak
následovala cesta zpět. Po 18 hodinách na
nohou jsme došli do kempu ve výšce 3100
m n. m., kde nás čekala poslední noc pod Vr-
cholem Svobody.“

Podle dalších Pavliných slov se po dokonče-
ném výstupu dostaví pocit nadšení, úlevy a ne-
popsatelného štěstí. „Až nás překvapilo, jak
jsme vše fyzicky zvládli a velmi dobře se akli-
matizovali. Měli jsme navíc štěstí na počasí,
ani jednou nezapršelo, pouze vítr a zima nás
trochu potrápily, ale s tím se musí počítat.“

O tom, že cestu nemusí vždy každý zvládnout,

ani výstup k vrcholu hory str-
mým terénem.

Cesta probíhala nejoblíbe-
nější zdejší trasou Lemosho, kde
při výstupu člověk projde prak-
ticky všemi klimatickými pásy –
od tropů s pětatřicetistupňový-
mi teplotami, deštným pralesem,
vřesovištěm i vysokohorskou
pouští. Na vrcholu je třeba počí-
tat s desetistupňovými mrazy
a je proto nezbytné dobré zimní
vybavení. „Velice důležitá je
aklimatizace na výšku, nevy-
platí se ji podceňovat,“ připo-
míná Pavla. „Cesta nahoru se
tak protáhne na pět dnů, zpát-
ky zabere již jen dva dny.“ Prů-
vodci jsou zkušení, někteří
z nich vystoupali tento vrchol již
dvěstěpadesátkrát. Začínají ja-
ko nosiči a po získání potřeb-
ných zkušeností se z nich stá-
vají kvalifikovaní průvodci.

První den výprava přenocu-
je v nadmořské výšce zhruba
2650 metrů, další dny nadmoř-
ské metry přibývají. Průvodci
pravidelně měří svým zákazní-
kům hladinu kyslíku v krvi, ne-
dostatečná aklimatizace se mů-

Turisty na jejich cestě doprovázejí zdejší do-
morodci.

Zebra s mládě-
tem v národním
parku Ngorongoro
na pláni zakonče-
né strmým srázem.

I v nevlídném a chladném prostředí pod vrcholem se nalézá vegetace v podobě zakrslých
palem.

Zasněžený vrchol nejvyšší africké hory Kilimandžáro se nalé-
zá ve výšce 5895 m n. m. a k jeho dosažení je nutné sebrat všech-
ny síly.

stanice Osek, ležící cca 1,5
km jižně od středu města.
Stanice Osek město se pak
nachází na trati č. 135.
Z Mostu sem byl zahájen
provoz 18. 12. 1876 a dne
15. 5. 1877 byla trať pro-
dloužena z Oseku do Hro-
bu. V současné době pro-
bíhá ve stanici likvidace
někdejšího rozsáhlého
kolejiště z časů, kdy se tu-
dy vozily vlaky s uhlím přes
Dubí a Moldavu do Ně-
mecka. Osek je poutní
místo s velkolepým kláš-
terem cisterciáků, který po
dlouhý čas určoval dějiny
městečka i okolního kra-
je. Jedná se o rozsáhlý
komplex budov od doby
románské až po baroko.

Na malý výlet se dnes vydejme na úpatí Kruš-
ných hor, do městečka Osek, známého především
díky zdejšímu cisterciáckému klášteru (národní
kulturní památce). Jako správní železniční cesto-
vatelé bychom se měli vydat na cestu – jak jinak
nežli vlaky Českých drah, a. s. Bohužel v součas-
né době, z důvodu výluky na trati č. 134 (Teplice –
Litvínov) a trati č. 135 (Most – Moldava v Krušných
horách) se ani do jednoho nádraží v Oseku s vla-
ky ČD nedostaneme. Kdo chce přesto ale přijet do

Okolo Oseka

rozsáhlejších hradních zřícenin u nás z 1. pol.
13. stol., hrad Osek (Rýzmburk). Jeho dominan-
tu tvoří vysoká, hranolovitá obytná věž. Návštěv-
níky hradu překvapí rozlehlost jeho areálu.

V okolí Oseku se nachází vícero turistických
cílů. Například zámek v Duchcově, kde dožíval
známý svůdník G. Casanova, zámek Jezeří u Lit-
vínova, nebo Hornické muzeum v Kopistech
u Mostu. O tom ale zase až někdy příště, vážení.
Tak pěkné léto všem dobrým lidem! A. K. Kýzl

města po kolejích, zbývá mu jediná možnost, svézt
se se soukromou společností Länderbahn ze sta-
nice Most. Společnost Länderbahn GmbH zajiš-
ťuje osobní dopravu na lince U 12 Osek město –
Most – Louny – Rakovník. Režijky ani jiné jízdní
slevy ČD zde neplatí. Toť výsledek jednání vedení
Ústeckého kraje.

Osek (od roku 1872 městečko a od roku 1913
povýšen na město), má dvě nádraží. Na trati č. 134
(uvedené do provozu 19. 12. 1872) se nachází

vodou. Celkový počet obětí se
zastavil na počtu 144 osob.
Práce s vyprošťováním ostat-
ků havířů pokračovaly ještě
celých dlouhých pět (!) let.
Možná by stálo připomínat
hlavně mladé generaci, že ži-
vot za tzv. První republiky ne-
byl pro většinu obyvatel ČR
žádná selanka. Když jsou v TV
stále reprízované filmy z té do-
by, jejichž děj se odehrává
povětšinou v barech a šantá-
nech prostředí „horních de-
seti tisíc“.

Na romantické poloze, vy-
soko nad Osekem, kam nás
opět zavede turistické znače-
ní, se nachází jedna z nej-

Dopravu na lince U 12 dnes zajišťuje společnost Länderbahn GmbH. Její vlak právě přijel do
stanice Osek město. Je pondělí 28. 6., 10.22 h.

Pokud turista nevydrží útrapy cesty, svezou ho nosiči do základního tábora na vozíčku.

svědčí vozíčky a nosítka
kolem cesty, které zde zby-
ly po těch, které museli no-
siči zpátky dolů snést, ať
už z důvodu fyzického vy-
čerpání, nedostatku vzdu-
chu nebo výškové nemo-
ci.

O výstup na nejvyšší vr-
chol afrického kontinentu
je velký zájem. V součas-
né době, kdy je cestování
„zmrazeno“ epidemií co-
vidu, je však určitý pokles
návštěvnosti znát i zde.

Po návratu z Afriky Pav-
la Pospíšilová plánuje
další cestu do Afriky, láká
ji Kongo a Rwanda. Jak
a kdy vyrazí, však záleží
na tom, jak se budou uvol-
ňovat podmínky k cesto-
vání.

 Miroslav Čáslavský ,
snímky Pavla Pospíšilová

Areál hradu Osek (Rýzmburk) překvapí nejednoho návštěvní-
ka svou rozlehlostí.

V areálu cisterciáckého kláštera se nachází rozsáhlý komplex bu-
dov od doby románské po baroko.



Jedním z nadšenců, kteří se podíleli na vý-
stavbě tohoto muzea, je Václav Nejedlý. Jako
průvodce podzemím  udivuje svými znalostmi.

a vlak pak pokračoval v čele jen s 555.0153. Po-
slední z parních vlaků pak odjel z Ústí nad Orlicí
zpět do Dolní Lipky v pozdní odpoledne. Parní
vlak Králický Sněžník bude tak vypravován po celé
léto každou sobotu a poslední pojede 28. 8. 2021.

Na letošním prvním Králickém Sněžníku byla
nasazena impozantní souprava ve složení dvou
služebních vozů, ve kterých fungovalo občerstve-
ní, a čtyř osobních vozů, které byly kromě jedno-
ho, čtyřnápravové. Nebyly to však žádné moderní
vozy, ale historické vozy. Z nich vůz Ca, patřící
rovněž KHKD, byl v soupravě nejstarší. Další dva
vozy patří do série vozů SBB, které zde po dlou-
hých letech čekání na opravu nakonec švýcarský
vlastník odprodal. Tyto vozy pocházejí ze 30. let
minulého století a minulý rok měly premiéru v pro-
vozu právě na Králickém Sněžníku. Premiéru měl
po opravě i čtyřosý služební vůz, patřící rovněž do
kolekce švýcarských vozů.

Kralický Sněžník není jen samoúčelná jízda
parního vlaku, ale ve spolupráci s dalšími subjek-
ty v Pardubickém kraji jsou nabízena zajímavá
turistická místa a pamětihodnosti na trase vlaku.
V Ústí nad Orlicí je to např. Andrlův chlup, v Lanš-
perku středověký hrad a v Letohradě zámek a Mu-
zeum řemesel. V Lichkově je Muzeum vojenské
techniky a v okolí je pásmo obrany z roku 1938.
V Králíkách a Červené Vodě je hned několik men-
ších muzeí v zachovaných obranných objektech.
Z Červené Vody je dostupný areál Relax a sport
resort Dolní Morava.

Pavel Stejskal

provozu, takže na ICE 1 si musela Praha počkat
„pouhé“ čtyři roky a oslavy 150. výročí dráhy Olo-
moucko – pražské v srpnu a září 1995.

Shodou okolností (spíše vlivem kejklí pana Za-
baby) – v noci z 9. na 10. července – měl svoji
provozní premiéru s cestujícími „zelený Kraken“,
elektrická jednotka 470.001+002 na „půlnočním“
vlaku 9900 do Berouna s odjezdem v 0.05. Z Be-
rouna zpět vlakem 9901 ve 4.05 h. Krátce před
půlnocí – cestou ze společenské akce pořádané
večer na francouzské ambasádě při příležitosti
příjezdu TGV – jsme se sešli ve složení – přednos-
ta Ing. Ladislav Pracht, vedoucí provozu Ing. Vác-
lav Sosna, předseda ZV OSŽ Petr Kašík a moje
maličkost, „sprškou bublinek“ pokřtili Krakena a vy-
dali se na první jízdu... Na spoře osvětleném ná-
stupišti vypadal Kraken skutečně jako obluda, kte-
rá přijela z dílny pana Zababy. Na úspěšnou jízdu
jsme si připili zbytkem „bublinek“, noc proklimbali
v soupravě, za ranního svítání absolvovali cestu
zpět a celonoční akci zakončili v depa u kantýnské
paní Suchánkové pořádným lógrákem a ohřátou
uzeninou a hupky do práce... Pro mne to zname-
nalo „odrbat“ čenich holicím strojkem, vyměnit
košili a vyrazit na předváděcí jízdu s TGV do Bra-
tislavy...  Miroslav Zikmund

Ilustrační snímky Michael Mareš

Při listování starými ročníky časopisu Ilustrova-
ný svět z června 1901, číslo 16, mě zaujala zpráva
o vjezdu na obsazenou kolej a čelní srážce v žst.
Praha–Vyšehrad (Vyšehrad, protože Vyšehrad by-
lo tehdy samostatné město, kam byla zavedena
tramvaj z Prahy před radnici, otevřena 1898, zru-
šena 1927). O MU se tehdy psalo: „ V úterý 28.
května o sedmé hodině ranní srazily se na ma-
lém nádraží vyšehradském na trati spojovací
dráhy Praha –Smíchov dva osobní vlaky. Na
štěstí srážka ta, zaviněná prý nedbalostí stroj-
vedoucího vlaku z Prahy (Nádraží císaře Fran-
tiška Josefa) odjíždějícího, objevila se jako po-
měrně nepatrná, při níž žádný lidský život
nezmařen a toliko několik osob lehce poraně-
no. Během dopoledne poškozené lokomotivy
a vozy znovu postaveny a odvezeny a trať uči-
něna zase volnou.“

K tomu poznamenávám, že nyní by se nejezdi-
lo nejméně 24 hodin..., navíc v té době byl přesta-
vován smíchovský Železniční most, ten byl dle
Ilustrovaného světa 1901, číslo 17, stavěn během

Mezi zajímavosti osmitisícového města Stříbro,
ležícího nedaleko Plzně, patří nepochybně Hor-
nický skanzen, který založili v roce 2005 zdejší
nadšenci a propagátoři hornictví v tomto regionu.
Kromě venkovní expozice důlní techniky je sou-
částí muzea prohlídka důlních prostor, v nichž se
návštěvníci dozvědí, v jakých podmínkách praco-
vali horníci v období středověku, ale i v dobách
pozdějších, včetně století dvacátého.

Jak uvádí na webových stránkách předseda
Hornicko–historického spolku Stříbro Mgr. Radek
Strankmüller, stříbrský rudní revír je nejstarším
rudním revírem českého království. Stříbrné, olo-
věné a zinkové rudy se zde dobývaly více než 800
let. V roce 2010 byla v rámci skanzenu slavnostně
otevřena Královská dědičná štola Prokop, kterou
po sedm let v náročných podmínkách obnovovali
členové spolku. Tato štola měří 700 metrů a je
jedinou přístupnou důlní štolou v Plzeňském kraji.

Štola je přístupná za doprovodu průvodce v ur-
čených dnech a hodinách v letních měsících, ji-
nak jen po osobní nebo telefonické domluvě. Při
vstupu do štoly je nutno se připravit na zhruba
půldruhé hodiny v podzemí, kde teplota vzduchu

Cestování časem
nesmrtelnou párou

Hornické muzeum v podzemí nalezneme
ve Stříbře

předvedení německého ICE1 – konstrukční řada
401 DB, které bylo při změně jízdního řádu nasa-
zeno ve sjednoceném Německu do pravidelného
provozu. Nicméně provozní problémy nedovolily
uvolnění jednotky na několik dní z pravidelného

...uplynulo od dvou železničních událostí pro-
běhnuvších na tehdejší československé železnici
v červenci 1991. První – na mezinárodní úrovni –
se uskutečnila na holešovickém nádraží v Praze,
druhá na smíchovském nádraží ve skromném ob-
sazení, bez přítomnosti novinářů. Mobily tehdy
neexistovaly a tak z této miniakce nejsou žádné
fotky.

V úterý 9. července se odborné i laické veřej-
nosti a novinářům představilo tehdy nejrychlejší
konvenční železniční vozidlo – francouzská vyso-
korychlostní jednotka TGV inventární číslo 325,
která dne 18. května 1990 vytvořila dobový rych-
lostní rekord 515,3 km/h (souprava byla zreduko-
vána na 5 vozů). Tiskového brífinku se zúčastnilo
vrcholové vedení ČSD s tehdejším ústředním ře-
ditelem ČSD Ing. Ivem Malinou, zástupci SNCF,
zastupitelského úřadu... Souprava byla depono-
vána u prvního nástupiště, energetické napájení
„palubních“ zařízení, včetně klimatizace zajišťo-
vala francouzská „Karkulka“ číslo 66505.

11. července se uskutečnila přeprava soupra-
vy přes Vysočinu do Brna a Bratislavy. V Bratislavě
měla veřejnost možnost prohlídky v žst. Bratislava
Nové Mesto. Vrcholové vedení zastupoval ekono-
mický náměstek ústředního ředitele Ing. Ladislav
Ďurina. Při cestě zpět došlo k technické závadě na
pomocném spřáhle mezi jednotkou a „Karkulkou“,
Následkem bylo poškození „čumáku“. Souprava
se musela na havlíčkobrodském „trianglu“ otočit,
aby poškozený „čumák“, později provizorně za-
krytý, byl na konci soupravy.

Po návratu v sobotu byla veřejnosti souprava
k dispozici veřejnosti. Vracela se přes Plzeň
a Cheb v pondělí 15. 7. 1991. Zájmem vrcholové-
ho vedení ČSD a odboru kolejových vozidel bylo

 Téměř neuvěřitelných 30 let

Ve východní části Pardubického kraje se již
stalo tradicí, že o letních sobotách vyjíždějí na trať
mezi Ústím nad Orlicí a Hanušovicemi parní turis-
tické vlaky pod názvem Králický Sněžník se sloga-
nem „Cestování časem nesmrtelnou párou“. Vla-
ky jsou vypraveny pod záštitou hejtmana
Pardubického kraje, ve spolupráci s dalšími do-
pravci.

V letošním roce je to sedmá sezona, minulý rok
byla značně okleštěna covidovými opatřeními. Vý-
chozí stanice se několikrát změnila, letos se stala
výchozí stanicí Dolní Lipka, kde Muzeum starých
strojů Žamberk, majitel lokomotivy 431.032, získal
zázemí v bývalé výtopně. K „Ventilovce“ přibyla
parní lokomotiva 555.0153 „Němka“ patřící KHKD,
pronajatá Muzeu starých strojů. Spolu s „Venti-
lovkou“ se budou na vlacích střídat, předpokládá
se však hlavně nasazení „Němky“.

V sobotu 3. 7. 2021 tak z Dolní Lipky vyrazil
první z Králických Sněžníků a v jeho čele stanuly
obě parní lokomotivy. Vlak jel do Ústí nad Orlicí
a letos tak byla vypuštěna Česká Třebová, odkud
byl v minulosti parní vlak většinou vypravován. Ku
příležitosti příjezdu parního expresu a zahájení
sezony byla otevřena historická budova v Ústí nad
Orlicí, která je v současnosti nabídnuta k prodeji.
V budově byla výstava železničních modelů a ko-
lejišť.

Parní expres se pak vydal zpět přes Letohrad
a Dolní Lipku do stanice Hanušovice a odpoled-
ne opět projel zpět stejnou trasu. V Dolní Lipce
lokomotiva 431.032 odstoupila do svého depa

Králický Sněžník z Ústí nad Orlicí do Hanušovic s lokomotivami 431.032 a 555.0153 zachycený
v úseku trati mezi Červeným Potokem a Podlesím.

75 minutových přestávek mezi vlaky a zvedán o 62
cm pomocí hydraulických strojů firmy bratří Prášilů
v Praze–Libni, to si dnes neumí již představit ni-
kdo.

Před 120 lety 14. června 1901 navštívil Prahu
císař a král František Josef I., vystoupil na přesta-
vovaném Nádraží císaře Františka Josefa a učinil
„procházku“ po mostě u Národního divadla. Má-
lokdo ví, že věnoval v té době ze svých soukro-
mých fondů dva miliony korun tehdejší měny na
zřízení muzea výtvarných umění (Ilustrovaný svět
1901, číslo 14), což bylo tehdy nedozírně moc
peněz. Podporoval i výstavbu lokálních tratí, které
nyní chce Středočeský kraj, reprezentovaný par-
tou radních ze STAN, a ostatní tzv.pravicové koa-
lice likvidovat. Na příkladě současného uvažova-
ného rušení (pardon „neobjednání vlaků,“
cha,cha) české středočeské železniční infrastruk-
tury, která byla navíc nově rekonstruována, naši-
mi krajskými radními, je vidět naprostá malost
a nekulturnost, ostatní pozadí si domyslí každý
sám. Martin Kubík

Srážka vlaků na původní žst. Vyšehrad 28. 5. 1901, dle všeho to vypadá, že tehdy neležela žst.
v tak ostrém oblouku jako nyní, který prý účelově znemožňuje reaktivaci pro zastavování osobní
dopravy, ač v jiných případech se upravuje výstup cestujících třeba u prvního vozu, zde to prostě
nejde!

Mimořádná událost
na Vyšehradě

Vyšlo jako příloha Obzoru č. 15/2021

nepřesahuje osm stupňů
Celsia, a to i v největších let-
ních vedrech. Teplý svetr ne-
bo bunda tedy rozhodně při-
jdou vhod. Štola je úzká, místy
dosti nízká, takže návštěvníci
jsou vybaveni ochrannými
hornickými přilbami.

Při procházení chodbami,
které zpřístupnili členové
spolku, můžeme mimo jiné
pozorovat figuríny horníků
v podobě, kteří jen při skrom-
ném osvětlení vykonávali ve-
lice namáhavou práci ruční-
mi nástroji v neuvěřitelně
úzkých chodbičkách. Postu-

pem doby se dostávala ke slovu mechanizace,
technika a střelný prach, práce však to byla i tak
velice náročná.

Součástí skanzenu je i výstava důlní techniky,
kde jsou k vidění lokomotivy, důlní vozy, vrtací
kladiva, různé typy okovů, hydraulický a mecha-
nický výklopník, důlní nakladače různých typů,
vrtací soustavy a mnoho dalších již historických
exponátů. Možná je i projížďka důlním vláčkem
na 325 metrů dlouhé povrchové důlní trati kolem
řeky Mže.

Vláček je dle zájmu návštěvníků v provozu bě-
hem otevírací doby skanzenu, zejména pro skupi-
ny je možná i objednávka mimo pravidelnou pro-
vozní dobu, což samozřejmě platí i pro návštěvu
štoly. Určitým bonusem prohlídky je zasvěcený
a poutavý výklad průvodce, který zaujme každé-
ho, a to i v případě, že předtím o hornictví moc
nevěděl.

Podrobnější informace o této stříbrské pozo-
ruhodnosti lze nalézt na stránkách hornického
spolku Stříbro (www.hornickyspolekstribro.cz).

     Miroslav Čáslavský,
                 snímky Michael Mareš

Důlní vláček jezdí jen za předpokladu včasné objednávky a hlavně za pěkného počasí.

Expozice kamenných nerostů. Na snímku baryto-
vá žíla, která se ve Stříbře příležitostně těžila.

Do vagonku se vejde až dvanáct osob, maxi-
mální povolená rychlost je 10 km/h.

Figurína  odpočívajícího horníka.

Již čtyřicet let patří jednotky TGV neodmyslitelně k Francii. Na snímku  jednotka TGV,
vyrobená společností Alsthom v roce 1994, ve Štrasburku.

 Na snímku „zelený Kraken“, jedna ze dvou elektrických jednotek řady 470. Ke konci roku
2014 byly obě jednotky prodány a odvezeny k likvidaci do Ostravy–Heřmanic, kde byly na jaře
dalšího roku sešrotovány. Na snímku jednotka 470.001 těsně před odvozem z České Třebové
do Ostravy.


