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NA AKTUÁLNÍ TÉMA

Z aktuálních událostí

Hovoříme s Ing. DARINOU FABUĽOVOU, předsedkyní
Podnikového výboru OZŽ Železnic Slovenské republiky

„Velmi jsme se na to setkání těšili,
protože jsou to už téměř tři roky,

co jsme se neviděli.“

sice příslušnou žádost odeslalo do Bruselu, ale byť
bude patrně kladně notifikována, nebude zřejmě
možné uplatnit žádost zpětně.

Petr Štěpánek, místopředseda OSŽ a předseda
PV OSŽ Správy železnic (SŽ), hovořil o společném
jednání PV OSŽ a PV OZŽ 27. a 28. 4. v Kutné Hoře,
kterého se zúčastnili i zástupci vedení SŽ a ŽSR.
Dopoledne jednaly nejprve PV samostatně, spo-
lečného odpoledního zasedání se zúčastnili před-
sedové OSŽ Martin Malý a OZŽ František Zapara-
nik a vedení obou společností. „Bylo to po téměř
dlouhých třech letech poprvé, kdy jsme se tak-
hle tváří v tvář setkali. Doufám, že ta tradice se
obnoví, bylo to přínosem pro obě strany,“ řekl
a dále informoval i o aktivitách ve směru kompen-
zace za inflaci.

Bc. Renata Dousková, místopředsedkyně OSŽ
a předsedkyně Nedrážního republikového výboru
OSŽ, referovala o probíhající reakreditaci ve spo-
lečnosti Dopravní zdravotnictví, resp. na Poliklinice
AGEL Praha, jejímž úspěšným závěrem je získání
certifikátu. Ve společnosti Dopravní zdravotnictví se
nyní řeší nový systém objednávání pracovně lékař-
ských služeb. Dále informovala o jednání s Minis-
terstvem zdravotnictví na téma „zdravotní prohlíd-
ky“, které zřejmě spadnou do oblasti benefitů. Dále
mluvila o situaci ve společnosti Wagon Lostr v Lou-
nech, kde zaměstnavatel na základě nižšího obje-
mu zakázek některým provozním zaměstnancům
snížil mzdové výměry, podařilo se však dohodnout,
že se okruh zaměstnanců se sníženým mzdovým
výměrem zúží.  Ve spol. Skanska působí velké pro-
blémy nedostatek železa, kolejnic a dalších pre-
fabrikátů, což prodlužuje a prodražuje stavby.

V závěru Informací ze zásadních jednání se
předseda OSŽ Mgr. Martin Malý vrátil k jednání
zástupců odborových centrál působících na želez-
nici (25. 4.) s novým vedením ČD a ministrem do-
pravy: „Otevřel jsem na tomto jednání problema-
tiku jízdních výhod a zdůraznil jsem skutečnost,
že nejen odborové centrály a Skupina Českých
drah a Správa železnic, ale také některé kraje,
jako objednatelé závazkové veřejné dopravy,
silně vnímají potřebu funkčního systému zvý-
hodněného zaměstnaneckého jízdného v dopra-
vě a samy proto dokonce vytvářejí vlastní mo-
dely zvýhodněného zaměstnaneckého jízdného.
Pana ministra jsem informoval, že jako nejpove-
denější z pohledu OSŽ vnímáme model vytvoře-
ný Plzeňským krajem, který zahrnuje zaměst-
nance a rodinné příslušníky všech zúčastněných
dopravců v závazku veřejné služby i Správy že-
leznic, a navrhujeme proto, aby se MD pokusilo
na podobných principech vytvořit celostátní mo-
del zaměstnaneckého jízdného v dopravě. Pan
ministr v reakci uvedl, že se k návrhu vyjádří až
po důkladném seznámení s tímto systémem
Plzeňského kraje.“

PhDr. Helena Svobodová, vedoucí kanceláře
předsedy OSŽ, referovala o jednání Železniční sek-
ce ETF, které proběhlo 27. 4. 2022 formou video-
konference, na níž se diskutovalo mimo jiné o no-
velizaci směrnice o strojvedoucích (Směrnice 2007/
59/ES). V souvislosti s kontrolou pracovní doby stroj-
vedoucích bude obnovena činnost pracovní skupi-
ny ETF, která má za úkol doporučit nejvhodnější
metodu pro kontrolu dodržování doby jízdy a od-
počinku. ETF velmi uvítala informaci OSŽ o zákon-
né povinnosti kontroly doby jízdy strojvedoucích
prostřednictvím čísla licence v ČR a požádala OSŽ
o prezentaci na podzimním jednání sekce.

V další části Představenstvo OSŽ schválilo jednu
dávku z Podpůrného fondu OSŽ a dvě žádosti o po-
skytnutí právní pomoci zastoupením v řízení před
soudem.

V rámci organizačních záležitostí Představen-
stvo OSŽ vzalo na vědomí Zprávu o stavu členské
základny k 1. 2. 2022, plnění rozpočtu OSŽ za le-
den až březen 2022 a schválilo tři návrhy výprav
a delegací. Informací předsedkyně Revizní komise
OSŽ Barunky Balážové a bodem různé bylo jednání
ukončeno.

Podrobné informace z jednání orgánů OSŽ na-
jdete na www.osz.org. –red–

■ Ve dnech 27. a 28. 4. se uskutečnilo společ-
né dvoudenní jednání podnikových výborů OSŽ
Správy železnic a OZŽ Železnic Slovenské re-
publiky (pod vedením předsedkyně PV Ing. Dariny
Fabuľové).

Předseda PV OSŽ SŽ Petr Štěpánek, který jedná-
ní řídil, připomněl pravidelná setkávání pořádaná
střídavě u nás a na Slovensku, která byla na více
než dva roky přerušena proticovidovými opatření-
mi. Zmínil, že je důležité předávání zkušeností a pro-
blémů ve firmách se stejným zaměřením, ale půso-
bícími v různých státech. A to nejen mezi odboráři,
ale i mezi nejvyššími manažery obou organizací.

Mezi hosty tak byli GŘ SŽ Bc. Jiří Svoboda, MBA,
NŘP Ing. Miroslav Jasenčák, náměstkyně pro pro-
vozuschopnost Ing. Marcela Pernicová, zástupci
personálního oddělení pod vedením Ing. Pavla
Kouckého, předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, za
Slovenskou stranu predseda OZŽ Mgr. František
Zaparanik, náměstek GŘ pro lidské zdroje Ing. Pa-
vol Komarňanský, Ph.D, a náměstek GŘ pro provoz
Bc. Milan Kubiček.

Ve společné části generální ředitel SŽ Bc. Jiří
Svoboda, MBA, sdělil, co se podařilo, co je ještě
v běhu, a které úkoly státní organizaci v blízké bu-
doucnosti čekají. Z událostí v běhu stojí určitě za
zmínku nedokončený přechod části ČD–Telemati-
ky a nákup pozemků pod kolejemi. Ocenil přístup
zaměstnanců v době covidu, kdy se podařilo udr-
žet provoz bez výrazného omezení. Další poděko-
vání zaměstnancům patří za zvládání uprchlické
krize, solidaritu a pomoc potřebným. Uvedl, že bed-
livě sleduje vývoj inflace, zdražování energií a po-
honných hmot a hledá řešení a zdroje, jak tuto těž-
kou situaci zaměstnancům SŽ ulehčit.

Z úst slovenských zástupců zazněly velmi po-
dobné starosti, které má i česká strana. Je to přede-
vším těžká personální situace a finance, kde chybí
možnost dlouhodobějšího plánování a investic
z důvodu přídělu finančních prostředků ze státního
rozpočtu, tedy každý rok až po schválení rozpočtu.

Společné jednání probíhalo ve velmi přátelské
atmosféře umocněné krásným prostředím Kutné
Hory a perfektně zvládnutou organizací.

■ Představenstvo OSŽ se v úterý 3. 5.  sešlo
v sídle OSŽ v kompletním složení. Informace ze zá-
sadních jednání zahájil Štěpán Lev, místopředse-
da OSŽ a předseda Podnikového výboru (PV) OSŽ
při ČD, a. s., rekapitulací dubnových událostí na
Českých drahách: ČD mají od 7. 4. kompletní před-
stavenstvo, v pondělí 25. 4. pak proběhlo jednání
odborových centrál s novým představenstvem ČD
za účasti ministra dopravy Mgr. Martina Kupky, před-
sedy OSŽ Mgr. Martina Malého a I. místopředsedy
OSŽ Radka Nekoly, kde ministr dopravy nastínil své
vize a pochválil ČD za to, jak se vyrovnaly s násled-
ky covidu  a s přepravou uprchlíků z Ukrajiny. Na
schůzce také zaznělo, že ministr dopravy chce sou-
těžit linky i formou  tzv. rozstřelů a že do poloviny
roku by ČD měly mít střednědobý plán a do konce
října 2022 pak i střednědobý plán celé Skupiny ČD.

Štěpán Lev informoval i o tom, že proběhlo jedná-
ní ke katalogu prací (28. 4.), kde debata v některých
chvílích byla velice bouřlivá. Úpravou charakteristi-
ky prací se mohou někteří z posunovačů dostat do
vyššího tarifního stupně (TS), a to například v obvo-
du Praha–Jih. Závěrem Štěpán Lev informoval o
jednání odborových centrál se zaměstnavatelem
(dne 2. 5.) o 1. změně PKS v příloze 4 a 7, na které
byla shoda. Od 1. 7. 2022 dojde k navýšení hodno-
ty stravenek ze 110 na 120 Kč a k navýšení u smě-
ny překračující 12 hodin: ze 40 na 44 Kč.

Informaci z proběhlých devíti školení u společ-
nosti ČD Cargo podal I. místopředseda OSŽ a před-
seda PV OSŽ ČD Cargo Radek Nekola. Dále infor-
moval o jednání Dozorčí rady ČD Cargo (21. 4.),
kde se mj. schvalovala účetní uzávěrka za rok 2021:
„Podnikatelský plán byl plněn, vyjádření audito-
ra bylo bez výhrad,“ řekl a dále informoval o tom,
že POZE (poplatek za obnovitelné zdroje energií)
nabourává podnikatelský plán na letošní rok, pro-
tože se počítalo s tím, že náklady spojené s POZE
nebudou již jeho součástí. Ministerstvo dopravy

a odcházím do zaslouženého důchodu. Věřím však,
že se s českými přáteli budu ještě občas vídat.

Společné jednání podnikových výborů se
konalo v Kutné Hoře, jaký dojem na vás město
zanechalo?

Město je nádherné, škoda že jsme na něj ne-
měli trošku více času, tak aspoň to nejdůležitější,
nejzajímavější, chrám svaté Barbory a mincovnu
jsme si prohlédli. Je to krásné historické město
dýchající pokojnou atmosférou. Ráda bych se tam
ještě jednou vrátila.

Michael Mareš, snímek archiv redakce

Zúčastnila jste se společného dvoudenního
(27./28. 4.) jednání podnikových výborů OSŽ
Správy železnic a OZŽ Železnic Slovenské re-
publiky v Kutné Hoře, de facto jste se jako pod-
nikové výbory setkaly po více než dvou letech
tváří v tvář, jaký máte z jednání pocit?

Samozřejmě, že vynikající! Velmi jsme se na
něj těšili, protože jsou to už téměř tři roky, co jsme
se neviděli. Všichni jsme byli velmi rádi, že jsme se
mohli osobně potkat a popovídat si, a hlavně si
vzájemně vyměnit zkušenosti.

Když jsme u té výměny zkušeností, lze říct,
že jsou na obou stranách hranice podobné,
nebo už se každá země ubírá jiným směrem?

Řekla bych, že zkušenosti má každý z nás troš-
ku jiné, protože podmínky, za kterých fungujeme,
máme momentálně rozdílné. Takže my se ale-
spoň snažíme to dobré, co je u vás, trošičku oko-
pírovat, a vás zase upozorňujeme na to, co u nás
nefunguje.

Takže když to shrnu: už toho tolik společné-
ho není, a nebo jsme i nadále, jak vy říkáte, jako
bratia?

Bratia jsme pořád..., v tom se nic nemění, jde
spíše o to, že podmínky, v nichž firmy v Česku a na
Slovensku fungují, jsou velmi rozdílné. Například
my jako firma zápasíme s velkým nedostatkem fi-
nančních prostředků a od toho se v podstatě odví-
její všechny problémy, které v současnosti máme.

Můžete být konkrétní? Jaké problémy to
jsou?

Už jsem to naznačila, největší problémy u Že-
leznic Slovenské republiky jsou zapříčiněné ne-
dostatkem financí, Železnice Slovenské republiky
jsou absolutně nedofinancované, zápasíme
o každé euro, a od toho se odvíjí i to, že v průměr-
ných mzdách jsou naši zaměstnanci pozadu za
českými kolegy ze Správy železnic. Takže největ-
ším problémem je nedostatek finančních prostřed-
ků, pak nedostatek finančních prostředků a za
třetí: nedostatek finančních prostředků. Ale zápa-
síme i s nedostatkem pracovníků na nosných ty-
pových pozicích.

Jak si stojíte v otázce lidských zdrojů? Jaká
je v tomto směru situace na Slovensku?

Na to musím odpovědět velmi opatrně... Závi-
díme komunikaci a řekla bych až nadstandardní
vztahy našich českých kolegů se svými hospo-
dářskými partnery ve vedení podniku. My s naši-
mi lidskými zdroji někdy dost těžko komunikuje-
me.

Z informace z Podnikového výboru OSŽ Sprá-
vy železnic vyplývá, že jste naposledy na spo-
lečné jednání podnikových výborů dorazila ja-
ko předsedkyně PV, na tuto funkci již v dalším
volebním období údajně nehodláte kandidovat,
je to pravda?

Ano, je to pravda. Můj pracovní čas se naplnil

Mezinárodní železničářský esperantský kong-
res se v České republice koná již počtvrté (1991
Olomouc, 2001 Tábor, 2011 Liberec). „Vždycky
mám radost, když jedu do ČR na kongres, proto-
že tady je to pokaždé dobře připraveno a zorga-
nizováno, naposledy tomu tak bylo v roce 2011
v Liberci. Osobně dávám přednost menším
městečkům, kde si nás může veřejnost více
všimnout, takže za mne: Beroun je perfektní!“
uvedla Rodica Todor, prezidentka IFEF, a závěrem
dodala: „V České republice zaměstnavatelé
(České dráhy, a. s., ČD Cargo, a. s., Správa
železnic, s. o.) aktivity FISAIC velmi silně podpo-
rují, ale v jiných zemích je ta podpora menší
a většinou se tak uskutečňuje jinou formou,
třeba volnou jízdenkou FIP na Kongres IFEF.
Například v Německu funguje podobný model
jako u vás.“

Michael Mareš s využitím informací
od Ing. Ladislava Kováře

Na straně 2 tohoto čísla přinášíme rozhovor
s Rodicou Todor, prezidentkou IFEF.

Od minulého roku se členové Českého zem-
ského svazu FISAIC významně podílejí na projek-
tu VERDEN (spolu s Mezinárodní Unií Esperanta
a dalšími evropskými esperantskými organizace-
mi), který je financován z fondu EU Erasmus+.
Projekt je zaměřen na udržitelný rozvoj železniční
dopravy v Evropě.

„Mladí se stále hlásí, samozřejmě, že je jich
méně než v minulosti, ale na odborných semi-
nářích na Pardubické Univerzitě se nám nyní
přihlásili další členové z Dopravní fakulty,“ uve-
dl v pondělí 9. 5. 2022 na tiskové konferenci Ladi-
slav Hakl, prezident ČZS IFEF s tím, že v současné
době se prostřednictvím zemských svazů IFEF
a dalších odborníků z železniční dopravy shro-
mažďují informace o přístupu jednotlivých želez-
ničních správ a dopravců k otázkám technických
inovací, ochraně životního prostředí, organizová-
ní osobní dopravy a další. Cílem je shromáždit co
nejvíce informací z této oblasti a předložit je pro-
střednictvím UEA kompetentním orgánům v ob-
lasti železniční dopravy.

Ve dnech 6. až 11. května 2022 pořádalo Od-
borové sdružení železničářů v Berouně 73. Mezi-
národní železničářský esperantský kongres, kte-
rého se zúčastnilo více než 100 delegátů z 15
zemí. Mezinárodní železničářské esperantské
hnutí má v Evropě dlouholetou tradici. První orga-
nizované setkání železničářů–esperantistů se
uskutečnilo již v roce 1909 ve Španělsku.

Českoslovenští železničáři se významnou mě-
rou podíleli na mezinárodním hnutí již ve dvacá-
tých letech minulého století.

V současné době jsou železničáři-esperantis-
té organizováni v rámci Českého zemského sva-
zu (ČZS) FISAIC, který má cca 50 členů. Jemu
předcházelo sdružení založené v šedesátých le-
tech minulého století jako součást Českého espe-
rantského svazu.

Činnost současného svazu je zaměřena pře-
devším na rozšiřování znalostí esperanta mezi
železničáři. ČZS pořádá konference, setkání a se-
mináře s odbornou tematikou a mezinárodní
účastí ve spolupráci s Univerzitou Pardubice.

V Berouně se konal 73. Mezinárodní
železničářský esperantský kongres

Objekt bývalého nádraží na železniční zastávce Hostivice–Litovice připomíná dům hrůzy:
fasáda je ve špatném stavu, je posprejovaná, okna a dveře jsou zazděné. Podle vyjádření Správy
železnic se situace řeší: „Budova na zastávce Hostivice–Litovice je v současné době v procesu
prodeje,“ uvedl Dušan Gavenda, tiskový mluvčí.     –mmč–

Dopravna Čížová je dálkově řízená ze stanice Březnice. Absence zaměstnanců Správy železnic je zde znát. Opakovaně dochází k poškozování
vyvěšených informací o otevírací době čekárny i telefonních kontaktů. N a snímku Michaela Mareše osobní vlak 7950 opouští dopravnu Čížová.
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Záhoří

●   NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ Cyklohráč-
ku (speciální vlaková souprava pro malé i velké
výletníky), která každou sobotu, neděli a svátek až
do 30. 10. 2022 jezdí dvakrát denně mezi Prahou
a Slaným, je od letošní sezony motorová lokomoti-
va řady 714 (Veselá kráva 714.217–7) v novém
pestrobarevném nátěru. Její lak je laděn do barev
čtyř herních vozů. Začátkem dubna ještě nejezdila,
teď už je novinka letošního roku v čele Cyklohráčku
pravidlem.

Deutsche Bahn
přebírá předměstskou

dopravu v Torontu
Zahraniční angažovanost Deutsche Bahn (DB)

je kritizována. Přesto si DB zajistila novou megaza-
kázku v Kanadě. Mělo by to pomoci i dopravě do-
ma. DB prostřednictvím své dceřiné společnosti DB
International Operations (IO) převezme od roku
2025 na 25 let provoz a údržbu předměstské a re-
gionální železniční osobní dopravy v Torontu a oko-
lí. Ihned začnou přípravy na provoz a rozšíření sítě.
Pro německý státní podnik jde o jednu z dosud
největších zakázek ze zahraničí.

Firma se spolu se třemi společníky ucházela
o zakázku v řádu desítek miliard. Klientem je ka-
nadský provozovatel veřejné dopravy Metrolinx.
„Je to dosud největší dopravní projekt v Kanadě
a pravděpodobně v celé Severní Americe,“ řekl,
Niko Warbanoff, generální ředitel DB E.C.O., tisku
Handelsblatt.

Projekt by měl podnítit debatu o kalkulaci nákla-
dů a přínosů pro zahraniční podnikání státního pod-
niku. Před několika měsíci Spolkový účetní dvůr
kritizoval skutečnost, že závazky nepřispívaly stabi-
lizačně k hospodaření skupiny. Naopak rizika pro
skupinu a tím i pro vlastníka, spolkovou vládu, by se
v důsledku zahraničních aktivit zvýšila.

Z Handelsblatt, 20. 4. 2022, zpracoval –sh–

Kybernetický útok na
Trenitalia a železniční

nákladní dopravu
Koncem března hackerská skupina, o které se

předpokládá, že pocházela z Ruska a Bulharska,
na hodiny paralyzovala software pro prodej jízde-
nek italské železniční dopravní společnosti a něko-
lik nákladních vlaků. Kybernetický útok proti společ-
nosti Trenitalia a italské nákladní železniční dopravě
je nyní případem římského státního zastupitelství
a národní agentury pro kybernetickou bezpečnost
ACN. Na konci března hackeři zaútočili ransomwa-
rem na software společnosti Trenitalia pro prodej
jízdenek. Postiženo bylo několik vlakových nádraží
v zemi. Rozsáhlý kybernetický útok měl dopad i na
železniční nákladní dopravu. Několik nákladních
vlaků stálo bezdůvodně několik hodin. Jak infor-
movala italská média, provozovatel železniční in-
frastruktury RFI nezveřejnil žádné konkrétní infor-
mace o kybernetickém útoku. Železniční nákladní
doprava byla z bezpečnostních důvodů zabloko-
vána. Výsledkem jsou někdy i několikadenní pro-
dlevy v dodání zboží.

V noci z 23. na 24. března 2022 byly všechny
odjíždějící vlaky z přístavu Terst zablokovány, při-
jíždějící vlaky musely čekat ve Villachu na obnovení
železniční nákladní dopravy. Podle aktuálních in-
formací má kybernetický útok pocházet od

● Z DŮVODU dlouhodobé výluky mezi
Pardubicemi a Hradcem Králové bude až do polo-
viny července na několik párů osobních vlaků den-
ně mezi Chocní a Kolínem nasazován Regio-
Panter.

● V LITOMYŠLI proběhlo omezení roz-
sahu kolejiště, které spočívá především ve zrušení
zhlaví směrem k městu a zkrácení koleje u nástu-
piště, která nyní končí zarážedlem. V prostoru sne-
sené části kolejiště vzniknou nové přístupové cesty,
které zlegalizují přístup na opačnou stranu kolejiš-
tě, než je nádražní budova, tedy i k lávce nad silnicí
I/35.

Správy železnic Ing. Pavel Koucký, náměstek ředi-
tele CDP Praha Ing. Tomáš Javůrek a vedoucí
oddělení vzdělávání odboru 010 GŘ ČD Cargo, a.
s., Ing. Vladimíra Vejvodová.

PhDr. Helena Svobodová,
vedoucí kanceláře předsedy OSŽ

Dvoudenní workshop věnovaný problematice
digitalizace a automatizace a jejich dopadu na
zaměstnanost na železnici se konal ve dnech 21.
– 22. dubna 2022 v pražském hotelu „Wenceslas
Square“. Workshop financovaný z prostředků EU
se uskutečnil v rámci společného projektu sociál-
ních partnerů CER (Společenství evropských že-
lezničních společností) a ETF (Evropská federace
pracovníků v dopravě).

Více než čtyřicet účastníků z řad zástupců od-
borových organizací a železničních společností
diskutovalo nejen o centralizaci řízení a kontroly
železniční dopravy, o zavádění digitálních auto-
matických spřáhel, ale také o pracovních podmín-
kách, odměňování zaměstnanců a problémech
spojených se získáváním nových a kvalifikovaných
pracovníků.

„Z vystoupení, které jsme měli možnost vi-
dět, je zřejmé, že naši kolegové na centralizova-
ných dispečerských pracovištích v Maďarsku,
Bulharsku nebo Polsku řeší obdobné problémy
jako my,“ konstatoval předseda OSŽ Mgr. Martin
Malý, který se společně se zástupci PV OSŽ SŽ
workshopu zúčastnil. „V důsledku digitalizace
a automatizace na železnici sice postupně do-
chází k určitému snížení celkového počtu pra-
covních míst, ale na druhou stranu nám tyto
změny mohou pomoci učinit práci na železnici
atraktivnější také pro mladé lidi a pro ženy a tím
napomoci vyřešit dlouhodobý nedostatek za-
městnanců v některých provozních profesích,“
dodal Mgr. Malý.

Kromě zástupců OSŽ se evropského worksho-
pu dále zúčastnili například personální ředitel

● V POŠKOZOVÁNÍ interiéru vlako-
vých souprav jsou všichni stejní; teď nám ve vlacích
přibyla i azbuka. Snímek Martina Kubíka je z 2. 5.
z vlaku Beroun – Český Brod.

● SPOLEČNOST Výzkumný Ústav Že-
lezniční, a. s., (VUZ) na svých webových stránkách
zveřejnila auditované hospodářské výsledky za
rok 2021. Z nich mimo jiné vyplývá, že tržby z pro-
deje výrobků, zboží a služeb dosáhly rekordní výše
692,3 mil. Kč oproti 561,1 mil. Kč v roce 2020. Me-
ziročně se jednalo o nárůst o 23 procent. Zisk před
odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace
(EBITDA) dosáhl za rok 2021 hodnoty 406,6 mil. Kč
(311,9 mil. Kč. v roce 2020) a zisk před zdaněním
(EBT) hodnoty 346,4 mil. Kč (258,8 mil. Kč v roce
2020). Absolutní výši výnosů a následně hospo-
dářského výsledku příznivě ovlivnila zvýšená po-
ptávka po všech poskytovaných produktech spo-
lečnosti v důsledku zpoždění projektů způsobených
pandemií a opatřeními vůči COVID–19. „Udržení
vysoké hospodářské prosperity, finanční stabili-
ty a prestižního postavení ve všech oblastech
činnosti firmy budou prioritním úkolem i pro rok
2022 a rok následující,“ řekl Martin Bělčík, GŘ VÚZ.

● NOVÉ vyvýšené nástupiště vyrostlo v Mo-
ravské Třebové. Je postaveno vedle nádražní bu-
dovy, přímo u parkoviště, cyklověže a autobusové
zastávky a nabízí tak bezbariérový přístup do vlaků,
které zde zajišťují převážně regionovy (na snímku
Martina Hájka).

odkážeme na web (https://www.spravazeleznic.cz/
kariera), kde mohou vyplnit formulář, či zaslat
životopis. K ukázce našeho webu a sociálních
sítí často využíváme naše interaktivní obra-
zovky, které jsou tu cestujícím také k dispozi-
ci,“ vypráví Kateřina dále. „A pak se hodně ptají
na budoucnost, na různé modernizace nebo
rekonstrukce a především na VRT (vysokorych-
lostní tratě) – to je hit posledních dnů – máme
tady o nich i prezentaci, a také se informují o dal-
ších projektech, které Správa železnic chystá
v budoucnosti.“

Specialistky pražského Infocentra jsou mladá
a hezká děvčata, stane se, že by sem někdo cho-
dil kvůli vám...? zajímám se. „I takové lidi tady
máme,“ směje se Kateřina a dodává, že hodně
lidí si sem chodí i pro informační letáky a brožury.
„Tady v rohu máme Moderní železnici, kterou
vydáváme každý měsíc. I pro tento časopis si
chodí hodně lidí, zejména začátkem měsíce.
Děti zase chodí k návěstidlu, které si mohou
vyzkoušet.“

V Informačním centru mají i malou výstavu mo-
delů mechanismů Správy železnic: „Děti ale mu-
síme hlídat, stačí chvilka bez dozoru a už se na
ty modely vrhají, což nesmí, protože jsou velmi
křehké.“

V Informační centru je otevřeno každý den od
osmi ráno (8 h) do osmi (20 h) večer, včetně
víkendů. Denně infocentrum navštíví kolem stovky
lidí. „Děláme si poctivě evidenci. Přes víkend
někdy přijde i 150 lidí, přes týden je návštěv-
nost slabší. V létě a o víkendech máme dny,
kdy chodí i dvě stě lidí denně. Poskytujeme
i asistence, tedy doprovod dopředu ohlášeným
hendikepovaným lidem, o který si lidé mohou
zažádat přes stránky dopravce. Zrovna zítra
budu jednoho hendikepovaného doprovázet.
Tito lidé si službu přes internet objednají a my
už víme přesně nebo se s nimi domluvíme, kde
je máme čekat nebo vyzvednout a na jaký vlak
je doprovodit. Většinou jsou to stále ti samí lidé,
kteří jsou tu po několikáté, takže už jsou nám
známí. Doprovázíme je nejenom na nástupiště
k vlaku, ale nevidomé často až přímo na jejich
místo ve vlaku,“ dodává Kateřina závěrem.

Michael Mareš

Rok ve službách Správy železnic si připomínají i tři
zaměstnankyně Informačního centra. „Primárně
poskytujeme informace týkající se Správy že-
leznic, ale většinou zde lidem pomáháme vyhle-
dat spoje. Zajímají je i informace ohledně ori-
entace v budově, například kde je severní/jižní
podchod na nástupiště a kde se kupují jízdenky.
Osobní pokladny jsou totiž z pohledu cestujících
zastrčené, i toalety někdy cestující nemohou na-
jít,“ říká s úsměvem jedna ze zaměstnankyň info-
centra, Kateřina. Informační centrum Správy že-
leznic je tak něco jako místo první pomoci pro
cestující.

Podle Kateřiny se ale najdou i tací, které pri-
márně zajímá přímo Správa železnic. „Tito lidé se
ptají na výluky, kde nejezdí vlaky, jaká jsou
omezení na trati, a hodně se zajímají i o informa-
ce týkající se kariéry, tedy jaké máme na Sprá-
vě železnic volné pozice. V těchto případech je

Informační centrum Správy železnic na praž-
ském hlavním nádraží oslavilo na konci dubna
první rok existence, otevřeno bylo 28. dubna 2021.

„Pražské Infocentrum Správy
železnic denně navštíví kolem

stovky lidí.“

Digitalizace, automatizace
a zaměstnanost na železnici

hackerské skupiny „Hive“, do které patřili bulharští
a ruští hackeři. Zůstává však nejasné, zda kyberne-
tický útok souvisí s válkou na Ukrajině. Jak uvádí
odborný časopis „Trasporto Europa“, k opětovné-
mu dešifrování hacknutých dat bylo zapotřebí de-
set milionů eur.

Z Transportweb, 4. 4. 2022, zpracoval –sh–

Francouzský minivlak
má cestující dovézt

až k jejich domovním
dveřím

Francouzské státní železnice (SNCF) se snaží
vdechnout nový život vedlejším tratím. Pomocí no-
vého minimotorového vozu, který dokáže jezdit po
kolejích i na silnici a cestující tak dovézt až k jejich
domovním dveřím. Vozidlo pokřtěné „Flexy“, které
je sotva větší než osobní automobil, má sloužit na
kratší trasy, kde se klasické vlaky nevyplatí, uvedly
SNCF. „Flexy“ má kola, jak s pneumatikami, jako
auto, tak i kola pro jízdu po kolejích a může na
úrovňových přejezdech přejít na silnici, aby se do-
stal v obytných oblastech až k domovním dveřím.
Pilotní test má začít v roce 2024. SNCF chtějí takto
přispět v boji se změnou klimatu a zpřístupnit ven-
kovské oblasti pro veřejnou dopravu.

Z Volksblatt.li, 13. 4. 2022, zpracoval -sh-

vou prošly i prostory pro cestující veřejnost, včet-
ně přístupových cest a ploch nástupiště. Součas-
ně došlo k vybudování parkovacích míst pro zlep-
šení komfortu při cestování. „Železniční stanice
Záhoří je dopravna na styku budoucí plánova-
né stavby ´Modernizace trati České Budějovi-
ce – Plzeň´, kterou budou dotčeny i stanice
Písek a Písek město. Zatím tedy spolu musí
komunikovat sousední dopravny Záhoří a Pí-
sek město a k Záhoří jsme postupně přidali
Vlastec a Červenou nad Vltavou,“ popsal Du-
šan Gavenda, mluvčí Správy železnic, dopravní
situaci s tím, že se připravuje i rekonstrukce želez-
niční stanice Milevsko jako poslední dopravny na
trati z Písku do Tábora: „Následně by se měla
celá trať v úseku Tábor (mimo) – Záhoří ovládat
formou dálkového řízení z nového regionálního
dispečerského pracoviště Tábor.“

Připomeňme, že nedaleké železniční stanice
Červená nad Vltavou a Vlastec nejsou obsazeny
výpravčím již od července 2019. Letos od února
(28. 2.) do dubna (14. 4.) na trati probíhala nepře-
tržitá výluka, během níž bylo zřízeno pažení koleje
a zemní práce na zakládání nového mostu u Čer-
vené nad Vltavou. „Původní mostní konstrukce
bude po celou dobu výstavby nového mostu
zachovaná pro provoz. Současný most by tak
měl podle předpokladů sloužit vlakům do konce
roku 2024. Rozsah výluk na trati je tak snížený
na nezbytné minimum, potřebné jsou prakticky
pouze na zakládání opěr nového mostu a pak
na přepojení provozu do nové trasy ve vzdále-
nosti jen asi 10 metrů po proudu od mostu stá-
vajícího,“ uzavřel Dušan Gavenda.

 Příhradový most u Červené nad Vltavou patří
k zajímavým stavbám Českomoravské transver-
zálky. V roce 1988 byl zapsán jako kulturní památ-
ka, statut kulturní památky byl mostu odebrán v ro-
ce 2016, od loňského října (27. 10. 2021) je most
opět kulturní památkou.

Michael Mareš

Příjemným zážitkem může být cesta vlakem po
trati ze Zdic do Písku a z Písku do Tábora, některé
zastávky a stanice na těchto tratích jsou totiž nově
opravené a udržované. Namátkou uveďme Libo-
myšl či Lochovice, ale ani Bratkovice se zajímavě
řešenými dřevěnými okenicemi coby estetickým
prvkem, který zároveň plní funkci fyzické ochrany
okenních výplní před rozbitím, rozhodně pozor-
nosti cestujících neuniknou. Příjemným překva-
pením jsou pak dvě nové zastávky: Příbram sídliš-
tě a Tochovice zastávka, obě s informačním
systémem. Zatímco v Tochovicích se jedná o typi-
zovaný přístřešek (zastávka byla vybudována v ro-
ce 2019), výsledná podoba zastávky Příbram síd-
liště je výsledkem návrhu projektanta (zastávka
zde byla vystavěna a uvedena do ověřovacího
provozu předloni).

Doslova perlou tratí 200 a 201 je určitě opra-
vená výpravní budova železniční stanice Záhoří
v typickém střihu nádražní architektury Českomo-
ravské transverzální dráhy. Oprava budovy a při-
lehlého okolí byla dokončena před dvěma lety (v
květnu 2020) a ještě dnes to tady vypadá, jako by
teprve včera dělníci práce dokončili. Opravena
byla střecha a fasáda včetně oken a dveří, opra-

rodních) organizací, a kromě toho v dalších šesti
státech, kde nejsou národní zemské svazy (napří-
klad Kuba, Japonsko, Jižní Korea), mají esperan-
tisté takzvané individuální členství.

Mezinárodní železničářská esperantská fe-
derace vznikla v roce 1909, kdy esperanto tak-
zvaně nejvíce „táhlo“? Kdy federace IFEF měla
nejvíce členů?

V devadesátých letech minulého století, v IFEF
bylo tehdy registrováno na 5000 členů. Pak ale
bylo mnoho podniků zprivatizováno, nebo se roz-
dělily na menší firmy, a v podstatě i komunikace
mezi samotnými esperantisty začala trochu váz-
nout. Dřív bylo zvykem, že železničář pracoval
celý profesní život na železnici, teď vlivem různých
okolností lidé častěji mění zaměstnání.

Michael Mareš
s přispěním tlumočníka Miroslava Malovce,

esperantisty a příznivce IFEF

Předseda OSŽ Mgr. Martin Malý byl jedním z
účastníků workshopu věnovanému problemati-
ce digitalizace a automatizace a jejich dopadu
na zaměstnanost na železnici.

„Dříve bylo běžné, že železničář
pracoval celý svůj profesní život na

železnici, teď vlivem různých okolností
lidé častěji mění zaměstnání.“

Hovoříme s Rodicou Todor, prezidentkou IFEF
(Mezinárodní železničářská esperantská federace)

by nás bylo přes tisíc, ovšem ne všichni železničá-
ři–esperantisté jsou členy IFEF, někteří si sice
objednávají esperantský časopis, ale nejsou čle-
ny IFEF, jsou to takzvaní příznivci železničních
esperantistů. Kromě nich jsou mezi příznivci sa-
mozřejmě i rodinní příslušníci členů IFEF, takže
železničních esperantistů je po celém světě po-
chopitelně víc. Jinak IFEF má 16 zemských (ná-

Předsedáte 73. Me-
zinárodnímu železni-
čářskému esperant-
skému kongresu v
Berouně, kterého se
účastní sto delegátů
z 15 zemí. Kdyby se
sešli úplně všichni čle-
nové IFEF, kolik by vás
bylo a z kolika zemí?

Kdyby se sešli úplně
všichni členové IFEF, tak

V roce 2020 opravená výpravní budova železniční stanice Záhoří.

Miniatura neznámé zříceniny je v Záhoří
zhruba od 90. let  minulého století.

Budova bývalé žst. Bratkovice není obsazena výpravčím. Instalované okenice jsou podle SŽ
estetickým prvkem, který zároveň plní funkci fyzické ochrany okenních výplní před rozbitím.
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Obzor č. 19 - 5. 5. 1997
Na zasedání Ústředí OSŽ dne 30. 4. 1997 za-

zněly některé důležité informace: mimo jiné o tom,
že došlo ke sloučení Železniční zdravotní pojišťov-
ny Grál a Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra
(k 1. 5. 1997), či informace o tom, že Správní rada
Českých drah rozhodla o privatizaci Jídelních a lůž-
kových vozů, a. s.

Tlaky na snížení dohodnutého nárůstu mezd
ze strany ministerstva dopravy pokračovaly i na-
dále, jak se o tom dočítáme v článku z televizní
Debaty ze dne 27. 4. 1997, v rámci které ministr
Martin Říman prohlásil, že pokud se s odborový-
mi předáky nedohodne na snížení nárůstu mezd,
existuje i možnost snižování stavu zaměstnanců
(místo v kolektivní smlouvě dohodnutých 5 % by to
podle jeho slov mohlo být až 8 nebo 9 %). „České
dráhy jsou bohužel dnes lidmi vnímány jako
trošku přetopený kotel. Mou snahou je ten tlak
páry trochu snížit,“ poznamenal k tomu Martin
Říman.

„ČMKOS vyzývá k jednání o zmírnění dopadu
balíčku opatření“ je další titulek z první strany. Člá-
nek informuje o reakci Českomoravské komory od-
borových svazů na „balíček ekonomických opatře-
ní“, který vláda vyhlásila dne 16. dubna 1997.
„Balíček vychází z povrchní a tím i nesprávné
analýzy příčin a stavu českého hospodářství,“
řekl na adresu vládních opatření místopředseda
ČMKOS Milan Štěch a vyjádřil rovněž pochyby, zda

odborové organizace vykonávají dle zákona č.
262/2006 Sb., zákoník práce, § 322 odst. 1 písm.
a) –  e), a zároveň zaměstnavatel je povinen od-
borové organizaci umožnit výkon kontroly a za tím
účelem jí zajistit možnost prověření toho, jak za-
městnavatel plní své povinnosti v péči o bezpeč-
nost a ochranu zdraví při práci a zda soustavně
vytváří podmínky pro bezpečnou a zdraví neohro-
žující práci, zajistit možnost pravidelně prověřovat
pracoviště a zařízení zaměstnavatelů pro zaměst-
nance a kontrolovat hospodaření zaměstnavate-
lů s osobními ochrannými pracovními prostředky,
zajistit možnost prověření toho, zda zaměstnava-
tel řádně vyšetřuje pracovní úrazy, zajistit mož-
nost účastnit se zjišťování příčin pracovních úrazů
a nemocí z povolání, popřípadě je objasňovat,
a umožnit zúčastňovat se jednání o otázkách bez-
pečnosti a ochrany zdraví při práci.

Brožurku BOZP jsme doladili do současné po-
doby metodické příručky, kterou naše oddělení
BOZP používá i jako základ pro školení základ-
ních organizací OSŽ a jejich funkcionářů, a jak
v jejím úvodu píšeme – při jejím zpracování jsme
si kladli za cíl přiblížit vám alespoň základní pro-
blematiku této oblasti, která, již z hlediska histo-
rie, patří k nejdůležitější náplni odborové čin-
nosti a bezesporu smyslem a cílem péče o BOZP
je dosáhnout toho, aby všechna pracoviště, tech-
nická zařízení a pracovní prostředí u našich za-
městnavatelů byla bezpečná a na takové úrovni,
aby nedocházelo k pracovním úrazům, nevznika-
ly nemoci z povolání ani jiná poškození zdraví.
A proto, abychom toho mohli společně dosáh-
nout nebo abychom se alespoň k tomuto stavu
přiblížili, je třeba vědět, co vlastně „bezpečnost
a ochrana zdraví při práci“ znamená, a co je jejím
obsahem.

Za školu už nechodím, v tomto směru jsem se
polepšila. A kupodivu se s přibývajícím věkem učím
i celkem ráda. Tak pokud to máte stejně, tož do-
ražte, rádi vás s brožurkou seznámíme!

 Dana Žáková,
svazová inspektorka bezpečnosti práce

 OSŽ-Ú

Vždycky jsem si myslela, že převzetím matu-
ritního vysvědčení budu mít padla. Ten den jsem
vyhlížela a odpočítávala hodiny a těšila na tu jíz-
denku do dospěláckého života, která mi umožní
svobodně vydechnout a vyrazit si po svých. Ale
ouha! Nikdo mi neřekl, že s nástupem na železnici
mi to začne nanovo, že s příchodem do cechu
bezpečáckého se to stane mým denním chlebem,
a s uhnízděním na oddělení BOZP OSŽ-Ú dokon-
ce zábavou a určitou potřebou zkoumat bílá místa
a zaplňovat je informacemi.

Nečekám, že to tak máte i vy, ale je možné, že
ten, kdo řekl, vím, že nic nevím, měl nakonec
pravdu, protože se jdu naučit jednu věc, přijdu na
deset dalších, které nutně potřebuji znát, a mezi
tím zapomenu tu první. Nám, svazovým inspekto-
rům, je jasné, že k vědění jsou potřeba i určité
zkratky, protože informace se na nás valí každý
den, a ne každý má BOZP jako jedinou pracovní
náplň (legrační, že jsem se před chvílí zastavila
v psaní a spustila autocenzuru – dopsala jsem
slovo JEDINOU, protože BOZP máme v pracovní
náplni podle zákona č. 262/2006 Sb. úplně všich-
ni a vedoucí zaměstnanci dokonce ještě víc.Přes-
ně takhle vypadá moje uvažování postižené tři-
náctiletou plavbou na vlnách BOZP).

Proto, abyste měli všechno bezpečácké vědě-
ní v kostce a po ruce, jsme pro vás nachystali
novou brožurku BOZP (dokumenty OSŽ č. 7, meto-
dická příručka BOZP), a v tuto chvíli se mazlíme
s jejími prvními výtisky – a proč taky ne, je to přece
naše milované dítě! Jako první ji dostali frekven-
tanti našeho dubnového školení BOZP, zaměře-
ného na pracovní úrazy a jejich odškodňování
pro ZO OSŽ, které se konalo v rekreačním středis-
ku Prudká. A pokud za námi dorazíte na školení
v některém dalším termínu (jsou zveřejněna na
stránkách OSŽ, případně naleznete v mobilní apli-
kaci Moje OSŽ), budete hrdými majiteli papírové
podoby našeho dítka i vy. a co víc, ještě bude
vonět novotou.

Brožurka BOZP je určitě velmi dobrým pomoc-
níkem pro kontrolu bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci u jednotlivých zaměstnavatelů, kterou

navržená řešení skutečně povedou ke zmírnění
deficitu platební bilance.

Obzor č. 20 – 12. 5. 1997
„Správní rada ČD jednala o dalším propouště-

ní“, uvádí titulek článku na první straně. Na tiskové
konferenci následující po jednání SR ČD dne 5. 5.
1997 uvedl předseda správní rady Ing. Michal To-
šovský, že SR uložila generálnímu řediteli Českých
drah Ing. Sosnovi nepřekročit celkový objem mzdo-
vých prostředků, což by znamenalo snížení původ-
ně zamýšleného meziročního mzdového nárůstu
z 13,7 na 12 %. „K tomu je třeba dodat, že to je
redukce bez nutnosti otevírat kolektivní smlou-
vu,“ zdůraznil ministr dopravy a spojů Martin Ří-
man.

Předseda OSŽ Jaromír Dušek k této záležitosti
Obzoru řekl mimo jiné: „Kolektivní smlouva ga-
rantuje určité navýšení objemu mzdových pro-
středků, za určitého snížení počtu zaměstnanců
a za podmínky nezvýšení přesčasové práce. Po-
kud se bude pod tlakem politického rozhodnutí
vlády usilovat o snížení objemu mzdových pro-
středků a o snížení počtu pracovníků, budeme
rozhodně a rezolutně bránit zaměstnanost v té-
to instituci za všech okolností.“

Obzor č. 20 se zmiňuje i o tom, že od 1. června
bude na trati Mělník – Mšeno z důvodu havarijního
stavu osobní železniční doprava nahrazena auto-
busy. –zs–

Za školou

Chci se vyjádřit ke článku „Profese posunovač
neláká“, který vyšel v Obzoru č. 4, ale hlavně k vy-
jádření pana Petra Šťáhlavského. Pan Šťáhlavský
uvádí, že posunovači mají vyšší třídu, ano, je to
pravda, ale proč je nemáme my na odstavném
nádraží v Praze? Proč jinde je vyšší třída, ale ná-
draží Praha – Jih se to netýká? Může mi pan Šťá-
hlavský toto vysvětlit, když si vezmete, že odešlo
100 posunovačů a náhrada není? Proč tady na
ONJ neplatí vyšší třída? Předseda odborů Petr Dvo-
řák za nás sice bojuje, stále se vyjednává a vyjed-
nává a neděje se nic.

My na ONJ sestavujeme vlaky, někdy opravdu
jsme rádi, že se stihneme najíst, ale kde je ten slib,
že bude lépe? Na reklamy, které jsou ve stanicích,
nikdo nereaguje a pan Šťáhlavský píše, že kdo
doporučí posunovače, dostane 10 tisíc, ale pokud
někomu řeknu, co ho čeká – noční směny, svátky,
venku být v dešti, horku i mrazu, tak to nikoho nelá-
ká a za 25 tisíc? To se vám vysmějí.

Dále bych se chtěl vyjádřit ohledně vozového
parku, prý v budoucnu budou vlaky vybaveny auto-
matickými spřáhly, ale obyčejné vozy se stále musí
převěšovat a než to bude...

I přes obtížnou ekonomickou situaci národní
dopravce pokračoval v obnově vozidlového par-
ku a modernizaci opravárenské základny. Do pro-
vozu byly uvedeny například InterJety, aktuálně
nejmodernější vlaky v Evropě, nebo v regionální
dopravě 15 elektrických jednotek RegioPanter
nejnovějšího provedení. Otevřena byla moderní
opravárenská hala v Brně–Maloměřicích a další
špičkově vybavená hala vyrostla během roku v Plz-
ni. Obě poskytují zázemí pro údržbu ucelených
jednotek i klasických osobních vozů.

Všechny dceřiné společnosti Skupiny České
dráhy byly loni ziskové. Největší z nich, ČD Cargo,
se meziročně zlepšila o více než půl miliardy a vy-
kázala zisk po zdanění ve výši 289 milionů korun.

Z tiskové zprávy
Českých drah

vatelé Malešic protestují, že?). Je jen otázkou času,
kdy si média vyhlédnou poslední seřaďovací ná-
draží v Praze, a to Prahu–Libeň (kdysi Libeň horní
nádraží). Je na pováženou, že bylo umožněno
developerům po zboření Tesly Hloubětín stavět
přímo u ochranného pásma dráhy další domy! Kdo
v těch stovkách nových domů (Smíchov, Libeň, Bub-
ny, Žižkov, Rohanský ostrov…) bude bydlet, když se
v Praze téměř nic nevyrábí? Ale to je jiná otázka.

A podíváme-li se ještě více do historie – likvido-
vat pražskou železnici začali již komunisté zniče-
ním nádraží Těšnov, na Rohanském ostrově se
ještě k 1. 6. 1984 čile nakládalo a vykládalo. A pro-
pos, nezapomínejme na Masarykovo nádraží, to
bylo zmenšeno tak, že není kde odstavovat rakov-
nické a lounské soupravy. A proslýchá se, že uva-
žované 4. nástupiště na Smíchově asi nebude,
takže vlaky na Semmerink budou jezdit velmi po-
divně. Že by úvratí?? Martin Kubík

Osobní doprava Českých drah se v roce 2021
kvůli pokračující pandemii COVID-19 potýkala
s dramatickým poklesem počtu cestujících. Mateř-
ské České dráhy zůstaly ve ztrátě, kterou se však
meziročně podařilo výrazně snížit.

Ostatní společnosti Skupiny ČD byly ziskové.
Jako celek vykázala Skupina České dráhy podle
Mezinárodních standardů účetního výkaznictví
(IFRS) ztrátu 1,6 miliardy korun, což je o 2,5 miliar-
dy lepší výsledek než v roce 2020.

Akciová společnost České dráhy, která byla
pandemií nejvíce zasažena, meziročně snížila
ztrátu ze 4 na 1,87 miliardy korun. Podíl na tom
mají zavedená úsporná a protržbová opatření.
Do konečného výsledku mateřské společnosti se
negativně promítla také tvorba rezerv na soudní
spory a opravná položka na majetek.

Předtím jsem sledoval reklamní kampaň, že do
Plzně a na vlaky do Krušných hor budou nasazeny
nové hvězdné jednotky. Nastoupil jsem do vozu
368 a nějak nic, co by nebylo v jiných ČD vozech,
jsem neviděl. Takovéto vozy přece jezdily už před
více než 30 lety v zemích na západ od nás, jak jsme
zjistili po otevření hranic.

Pak jsem jel na Velký pátek na Slovensko, z Pra-
hy EC 115 Cracovia s odjezdem v 10.02 h. Nebyl
jsem sám, kdo nemohl najít vůz, kam jsem měl
místenku, místo velkoprostorového vagonu byl ku-
pátkový, nějaký snad dokonce chyběl a vlakem
bloudily skupinky cestujících marně hledající místo,
které měly na jízdence. Pan průvodčí dělal maxi-
mum, ale takovou práci by ani dva nesvedli, navíc,
kde nic není, ani čert nebere, že?

Při odjezdu EC 116 z Bohumína dne 17. 4. 2022
bylo vše v pořádku, cestou se vlakovému rozhlasu
podařilo tak poplést časové údaje o zpoždění a pra-
videlných příjezdech, že nikdo už nevěděl, jak to je
v jízdním řádu, přijeli jsme nějak před čtvrt na tři, kdy
se stále hlásilo 10minutové zpoždění, až doma
jsem zjistil, že pravidelný příjezd byl 13.52 h.

No a 22. 4. jsem zjistil, že i když v Olomouci pře-
stupní doba není mezi vlaky 885/3543 úplně švý-
carská, ale celých 10 minut, což ale při celoročních
výlukách na koridoru stejně nestačí. Průvodčí se
snažila dovolat na zajištění přestupu, ale pak byla
za Červenkou mimořádná událost, a tak nakonec
byla otázka, jestli se stihne aspoň vlak o hodinu
později. Průvodčí jsem už po vlaku nešel hledat,
číslo zákaznického servisu bylo dlouho obsazené,
ale nakonec se vše stihlo, ale až po přestupu bylo
zjištěno, že důvod byl patrně jiný, průvodčí toho
vlaku totiž cestovala se mnou v R 885.

Mělo by se zřídit další telefonní číslo na služby
cestujícím, kteří se ocitnou v problémech kvůli pře-
stupu, zákaznická linka slouží spíše všeobecným
informacím. Nebo by možná stačilo využít vlakový
rozhlas k informacím, kdy při zpoždění by se ohlá-
silo, že např. v Olomouci tyto vlaky čekají, na kterém
nástupišti, a které nečekají a kdy pojedou další.
Zkrátka praxe, která třeba v Německu byla už na
počátku 90. let, tak jsme tak 32 let pozadu. Možná,
že to v Německu, tedy to hlášení, bylo už léta před-
tím, ale to nevíme, protože jsme tam nesměli.

Petr Rádl

se dosluhující vedoucí středisek, vrchní mistry
a mistry nahradit. Jak však již delší dobu sleduji,
hlavně odcházející vedoucí středisek je stále těžší
nahradit. Kádrových rezerv ubývá, vedoucí středi-
sek nejde jen tak lehce nahradit. Musí mít určité
předpoklady, vzdělání, zkušenosti. A mladí lidé ze
škol se nijak do provozních středisek nehrnou,
jelikož vidí, co to obnáší. Nebo jdou k firmě, která
jim nabídne více. Avšak to už je jiná kapitola.

–BuB–

Takže, pane Šťáhlavský a všichni v resortu mi-
nisterstva, ptám se vás, proč my, posunovači
a soupisáři nejsme ve vyšší třídě na nádraží ONJ?
Na ministerstvu něco vymyslí, a už je dále nezají-
má, že metr není stejný. Prosím o vysvětlení.

Přijďte do provozu, vy, co sedíte v kanceláři, při-
jďte a uvidíte, že žádný med to není. Něco jiného je
sedět v teplé, vytopené kanceláři za 100 tisíc, a ně-
co jiného v provozu za 25 tisíc. Rád se podívám, ale
nejen já, jak vám to půjde. Petr Hájek

Vyjádření Štěpána Lva, předsedy PV OSŽ při
ČD, a. s.: Dlouhodobě je nedostatek zaměstnanců

ve funkci posunovač a markantní to je na pracovišti
Praha–Jih. Po úpravě katalogu prací od 1. 1. 2022
nebyl posunovač na Praze Jih zařazen do vyššího
stupně z důvodu, že to neodpovídá uvedené cha-
rakteristice prací. Na základě nejenom těchto okol-
ností svolal (28. 4. 2022) zaměstnavatel odborové
organizace a otevřel nejenom toto povolaní v kata-
logu prací s tím, že se upravila charakteristika, která
je doplněna o specializovaný obvod v rámci OJ.
Věřím, že tato změna napomůže k zastavení odlivu
stávajících zaměstnanců posunu a přispěje
k úspěšnějšímu náboru nových zaměstnanců.

Profese posunovač – ticho po pěšině?

stupišti, aby si nasadili roušky (v době, kdy roušky
na peronech povinné nebyly). Napadení začali
trucovat, a nenasadili si je ani ve vlaku, a agresor
začal pohlavkovat, ovšem ne tyto osoby, ale pár
seniorů, který to v tom horku nemohl udýchat.
Cestující přivolali o několik hlav menší vlakvedou-
cí, která se ho snažila uklidnit. On po ní začal řvát,
že neuhlídala nošení roušek ve všech třech vo-
zech naráz, a v tom jsem nastoupil já. Slovně jsem
se pustil do agresora, a ten mi strhl roušku. Dva-
krát. Podruhé až na zem. Už tehdy mi došlo, že
vláda nastavila systém tak, že kdo nemá roušku, je
vždy největší viník. Žádný problém to dokázat:
okamžitě fotil můj odhalený obličej, zatímco jsem
sbíral roušku ze země, abych mohl pokračovat ve
„správné“ hygieně cestování. Agresor, myslící si,
že mě vyřadil, se naklonil nad vlakvedoucí…
Vystrkal jsem ho ven, ale jelikož stál tak blízko
vlaku, že nešlo odjet, vyšel ven strojvedoucí
a překřikl jeho vyhrožování policií natolik hlasitě,
že jsme konečně mohli odjet. Jinak se nikdo další
nepřidal. Kvůli strachu. Strachu z lidí.

Začtvrté: Zvyknout se dá na všechno. Dělat
něco proti své vůli celé roky, vnucovat tuto vůli
svému okolí i dětem, hlavně nemít problémy s tě-
mi nahoře. Zvyknout si trucovat a jezdit jenom
autem. Zvyknout si na nové příležitosti ke konfliktu
a využívat je. Jen nějak nenacházím pozitiva…
Ale ano! Nezaslouží si to označit až jako „zapáté“,
ale budiž: Ještě nikdy se nepodařilo veřejné do-
pravě nabídnout tolik příležitostí k novým poznat-
kům na poli psychologie.

Vít Patrák, informátor železniční dopravy

V České televizi proběhla zpráva jak ČD, a. s.,
prodávají pod cenou pozemky po cíleně zlikvido-
vaném nákladovém a seřaďovacím nádraží Pra-
ha–Smíchov. Dle provozních pamětníků patřil Smí-
chov k jednomu z největších míst soustředěné
nakládky a vykládky (SNV) v Praze. Po vymístění
a vytunelování všech podniků (vyjma pivovaru Sta-
ropramen, možná zatím), které na Smíchově pod-
nikaly, dostal developer lehké sousto. Média masí-
rovala léta veřejnost, že v Praze jsou nákladová
nádraží passé a proto je nutno prodat pozemky
někomu jinému. ČD nelenily, začala cílevědomá
likvidace všech možných nádraží v Praze Vršovi-
cích, seř. n., Bubny – zboření funkčních dílen, zbo-
ření dříve památkově chráněných výtopen a jiných
objektů, vytrhání kolejiště, které bylo údajně zbyt-
né, dále následoval Žižkov, kde se do poslední
chvíle manipulovalo s kontejnery, dosud nebyla
a asi nebude za Žižkov postavena náhrada (oby-

Je to zvláštní, ale moje poznatky o vlakové do-
pravě z poslední doby se dost liší od případů, které
popsali jiní dopisovatelé. Ti píší o problémech, kte-
ré měli se soukromými dopravci a při jízdě s národ-
ním dopravcem se žádné chyby nevyskytují. U mne
je to skoro naopak. 16. března jsem cestoval z Ost-
rova n. O. rychlíkem R 617, který, aby se odlišil od
ostatních vlaků v této trati, se jmenuje Krušnohor.

Lokomotiva 130.001–1 projíždí s jedním sypákem kolem novostavby v těsné blízkosti žst. Praha–
Libeň, zcela vlevo kdysi odbočovala vlečka do vytunelovaného ČKD, zbyl z ní pouze šturc, připomí-
nající slávu amputované vlečky, stav 2. 5. 2022.

Cílené poškození železnice
v Praze

Od čtvrtka 14. 4. není povinné nosit v dopravě
respirátor, a tak jistě velká část lidí byla zvědavá,
jaké to vůbec je, po dlouhé době opět dýchat
volně. Já byl ale zvědavý hlavně na něco jiného:
kolik lidí si jej dobrovolně ponechá i poté? Cesta
do práce ve slušně plném „Elefantu“: dva nebo tři.
Cesta zpět v opět solidně obsazeném spoji: je-
den. Den před tím to byla jasná většina, a to v po-
loprázdných vagonech… Tak z toho vyplývá jen
několik málo věcí.

Zaprvé: Podpora veřejnosti vůči povinnosti no-
sit respirátor v dopravním prostředku je prakticky
nulová. Může to být jinak ve špičce „podzemky“,
ale to nic nemění na obecně mizivé podpoře
vládního nařízení trvajícího dva roky. Nebál bych
se to označit jako políček vládním představitelům.
Rozhodli a trvali na něčem proti vůli téměř veške-
rého lidu.

Zadruhé: Již jsem zmínil sloveso „bát se“. Strach
z covidu radikálně zeslábl. Dokázala mi to cestu-
jící před pár dny, jíž onemocněl manžel. Uklidňo-
val jsem ji, že dnešní mutace není taková, a pro
mnohé je dnes na marodění nejhorší to, že při-
jdou pouze o plánované aktivity. Ona mi však vy-
razila dech větou: „Ale ona mu nakoupí dcera, a já
za ním nepojedu, a nevím, co mám dělat s tou
jízdenkou.“

Zatřetí: Když většinovou disciplínu nošení respi-
rátoru neovlivňoval v poslední době strach z ne-
moci, pak to musel být strach z konání ostatních
lidí. Udávání, napadání slovní až fyzické. Hned na
konci první vlny jsem pomáhal pacifikovat agreso-
ra, který údajně nejprve napadal cestující na ná-

Zřejmě jste už někdy slyšeli rčení z nadpisu,
a je poměrně jedno, zda se týká vola nebo osla.
Nicméně dané pořekadlo je možno použít i ve
vztahu k člověku. Význam je takový, že zvíře nebo
člověk snese (či unese) bez následků jen určité
břemeno. Když sedlák naloží na osla rozumný
náklad, ten jej v pohodě unese. Ale pokud pak
přidá další maličkost a další a další, může se stát, že
nebohý osel pod tíhou nákladu padne. Maličkosti
samy o sobě neznamenají vůbec nic, ale když těch
„niců“ začne být moc, potom může být problém.

Na co narážím? Za svého dlouholetého půso-
bení na železnici jsem se přesvědčil, jak postupně
přibývá nároků kupříkladu na vedoucí různých
středisek. Faktorů, které k tomu napomohly, je
více. Jako hlavní však vidím nástup výpočetní a di-
agnostické techniky. Zpočátku jen elektronická
pošta a pár jednoduchých aplikací. Postupem ča-
su kupříkladu SORUT, STKR, ERMS, KADR, COM-
POST, ISPD, SAP, KAZAS, CPS, Web dispečink atd.
A každou chvíli přijde aplikace nová, nebo úprava
té stávající, nový předpis, opatření, nařízení.

To jen opravdu lehký výběr toho, s čím se musí
potýkat třeba dnešní traťmistr. Připočtěme v pravi-
delných intervalech přicházející výstupy z měřicí-
ho vozu, měřicí drezíny, defektoskopického vozu.
A stále jsme jen ve zlomku z položek, jež má tako-
vý traťmistr na starosti. Zajištění svařování, nava-
řování, broušení, podklady pro kácení, materiál,
stroje, firmy, pochůzky, revize, pohotovost. Byl by
to opravdu dlouhý výčet, kdybych musel uvést vše,
s čím se musí potýkat.

Další problém vznikl v předchozích obdobích,
kdy došlo k určité „centralizaci“. Kupříkladu z šesti
traťových středisek v Ostravě se vytvořila dvě, to
samé v Bohumíně, kde se bývalé tři traťové okrsky
„slily“ do jednoho. Dokážete si tedy představit,
jaký náklad je naložen třeba na vedoucí zmíně-
ných středisek?

Chápu, že v dnešní době hromadného rozvo-
je výpočetní a diagnostické techniky se toho řada
lidí ve vedení snaží využít a v dobré víře tvoří dů-
myslnější aplikace, přesnější diagnostické pro-
středky, využívá výpočetní techniky ke shromaž-
ďování informací a údajů o všem možném. A proč
nevyužít možnosti, když jedním kliknutím mohu
třeba upravený předpis, opatření nebo cokoliv
poslat třeba několika stovkám lidí.

Možná by si však lidé, kteří dnes traťmistrům (a
jiným vedoucím) nakládají stále více na jejich bedra,
měli uvědomit, že ten náklad jde skutečně zvyšo-
vat jen do určité míry. Může se stát, že na ně časem
i různými maličkostmi navíc naloží břemeno, které
neunesou. Znám traťmistrů řadu a rozhodně to
nejsou žádní oslové, protože jejich znalosti
a schopnosti musí být velmi dobré, aby vše zvládli.

Další problém už se pomalu začíná projevovat.
Zatím stále byly nějaké „kádrové rezervy“ a dařilo

Stokrát nic umořilo vola

Zpoždění a přestupy

Něco z toho vyplývá…

Upozornění
pro dopisovatele!

Vzhledem ke zdražení poštovních po-
platků již nebudeme zasílat honoráře
poštou. Pokud nemáte bankovní účet, mů-
žete si domluvit vyzvednutí honoráře osobně
v pokladně OSŽ-Ú v sídle OSŽ v Praze 9 -
Vysočanech, Na Břehu 3.                  Redakce

nezbytná. V provozu a při případných nehodách
hrají často roli vteřiny a přesnost poskytnutých
informací. Z toho důvodu není možné zaměstnat
cizince bez znalosti českého jazyka.

Bc. Lukáš Kubát,  DiS, tiskový mluvčí ČD

Aktuálně volné pracovní pozice v rámci Správy
železnic jsou otevřené všem zájemcům, kteří se
mohou na českém pracovním trhu uplatnit a splňují
potřebné předpoklady pro výkon dané pracovní
činnosti.

Dušan Gavenda, tiskový mluvčí Správy železnic

Skupina ČD meziročně
zlepšila své hospodaření

o 2,5 miliardy korun

 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS

Podle průzkumu MPSV mezi firmami jsou
v Česku desetitisíce volných pracovních míst
vhodných pro zájemce z Ukrajiny. Nejčastěji
jsou to pozice pro pomocné pracovníky, je ale
i vysoká poptávka po kvalifikovaných zaměst-
nancích. Poptáváte, zaměstnáváte i uprchlíky
z Ukrajiny? Využíváte nebo se chystáte využít
i Ukrajince?

Vzhledem k vysokým požadavkům na bezpeč-
nost železničního provozu je nutné absolvovat na
většinu provozních pozic psychologické vyšetřenía
potřebná školení – tudíž plynulá čeština je zcela

Zaměstnávání Ukrajinců
na Českých drahách a Správě železnic
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Chtěli byste se s Literáty na trati a jejich knihami
sejít osobně či poslechnout si písničky skupiny JE-
DETO? Přijeďte se podívat do Plzně na Národní
den železnice. Obě skupiny zde jistě najdete. A ne-
jen je, expozici zde představí všechny skupiny Čes-
kého zemského svazu FISAIC. Těšíme se na vás.

Ing. Jarmila Šmerhová

Nabídka kalendářů
a diářů pro členy
OSŽ na rok 2023
Odborové sdružení železničářů – Ústředí

připravuje jako každoročně výrobu kalendářů
a diářů s logem OSŽ. Nabízíme všem základ-
ním organizacím OSŽ možnost objednat si pro
své členy níže uvedené kalendáře. Vzhledem
k růstu cen papíru a energií budou v letošním
roce vyšší i ceny kalendářů a diářů.

Stolní kalendáře a nástěnné kalendáře bu-
dou tentokrát věnovány železničním modelům
a modelářům. Kalendáře se připravují ve spo-
lupráci se skupinou Modelová železnice sdru-
žení FISAIC.

● kapesní plánovací kalendář „Diář železni-
čáře“ -  stejná grafická úprava i velikost jako
v předešlých letech, cena za kus do 32,– Kč.

● standardní stolní týdenní kalendář -  cena
za kus do 60,– Kč.

● velký nástěnný kalendář modelová želez-
nice – cena za kus do 220,– Kč.

Vaše objednávky očekáváme na e-mailové
adrese: osz@osz.org (sekretariát M. Pačeso-
vá, tel: 972 241 924 nebo mobil 737 275 101)
nejpozději do pondělí 13. června 2022. Distri-
buce a přefakturace kalendářů se předpo-
kládá během měsíce října. Prosíme, abyste
na své objednávce uváděli číslo své ZO.
                                 PhDr. Helena Svobodová,

               vedoucí kanceláře předsedy OSŽ

Doprovodný program je přichystán na nádraží
v Chocni (výstava modelů, kolejových vozidel, sve-
zení na otevřeném voze), Vysokém Mýtě (Sodomko-
vo Vysoké Mýto), Cerekvici nad Loučnou (železnič-
ní muzeum na nádraží) i Litomyšli (provoz drezíny).
Jízdní řády, ceník a další podrobnosti jsou uvedeny
na www.cdnostalgie.cz.

Martin Hájek

Na Pardubické devítce se běželo
o nominaci na USIC

„Jestli lidstvo neskoncuje s válkou,
skoncuje válka s lidstvem.“

               John Fitzerand Kennedy,
       americký prezident, (1917 – 1963)

„Musikwinkel–Expressu“, která se odehrála 8. květ-
na, jsou další termíny jízdy této zajímavé soupravy
stanoveny na 12. června a 10. a 31. července. Jíz-
denky v ceně 150,– Kč pro jeden směr a zpáteční
za 250,– Kč budou k dispozici u vlakového perso-
nálu. Děti od 6 let věku zaplatí polovic.

Muzeum Kraslické dráhy bude otevřeno kaž-
dou sobotu až do 1. října vždy od 9.00 do 16.00
h a navíc také ve dnech jízdy „Musikwinkel–Expres-
su“. Kromě toho si lze na telefonním čísle 602 203
548 domluvit i individuální prohlídky tohoto v sou-
časné době jediného kraslického muzea.

Robert Koutný

motiva byla vyřazena již v roce 1974 a předána
NTM, takže to byla tehdy zánovní lokomotiva,
464.201 byla sešrotována již k 1. 1. 1978. V jejich
životopisech není uváděno, že by byly někdy do-
movem v Praze, vyjma TBZ, ale z vyprávění již ze-
snulého bývalého topiče pana Cihelky (později

poledne se pak po trase Slaný, Podlešín, Zvoleně-
ves, Olovnice, Kralupy nad Vltavou předměstí vydal
zpět do Kralup nad Vltavou.

Oslavy 140 let odbočné dráhy Zlonice – Hospo-
zín (v současnosti  bez pravidelné osobní dopravy)
zorganizoval Jan Šafránek, strojvedoucí a člen OSŽ
z Kralup nad Vltavou. „Když jsem vloni tu lokálku
´zavíral´, tak jsem všem známým a kolegům slí-
bil, že až trať bude slavit 140 let, že takovou akci
připravím.“ Původně to měla být jízda sólo motoro-
vým vozem pro pár známých, „Akce se zúčastnilo
150 lidí. Pro velký zájem ji v prosinci zopakuji,“
říká nadšeně Jan Šafránek. Michael Mareš

Modrý vandr se
letos uskuteční

na Konicku
Turistické putování pod názvem Modrý vandr

pořádá každým rokem ZO OSŽ ŽST Olomouc hl. n.
ve spolupráci se ZO OSŽ SDC Olomouc. Letošní
ročník naplánovali pořadatelé na sobotu 4. červ-
na, kdy se účastníci tohoto pěšího i cyklistického
putování vydají za nejkrásnějšími partiemi Ko-
nicka. Zdejší vrchovinou, obepínající rekreační
okolí Prostějovska, vede železniční trať z Prostě-
jova přes Konici do Dzbele, která navazuje na trať
„Hanácké lokálky“ (Olomouc – Náměšť na Hané –
Kostelec na Hané).

Pořadatelé vybrali pro účastníky celkem čtyři
trasy, z toho tři pěší a jednu cykloturistickou, všech-
ny končí v sokolovně obce Stražisko, kde je zajiš-
těno občerstvení. První trasa (12 km) vychází ze
zastávky Zdětín u Prostějova (trať Prostějov –
Dzbel, start od 8.30 h do 10.30 h) a vede přes
Bělecký Mlýn (obora) a Ptenský dvorek, druhá
trasa (12 km) začíná na zastávce Konice na téže
trati (start od 8.50 do 10.50 h) a vede přes Runá-
řov a Maleny, třetí trasa (15 km) startuje od 8.45
h do 10.15 h na zastávce Náměšť na Hané (trať
Olomouc – Kostelec na Hané). Cyklotrasa (40 km)
s možností vyjet na „Hanácký Mont Blanc“ – vrchol
Kosíře začíná od 8.00 h do 9.00 h na hlavním
nádraží v Olomouci a vede přes Náměšť na Ha-
né, Čechy pod Kosířem a Přemyslovice rovněž do
Stražiska, kam by měli všichni účastníci Modrého
vandru dorazit do 17 hodin.

Startovné činí 80 Kč pro železničáře, včetně
důchodců a rodinných příslušníků (Správa želez-
nic, České dráhy, ČD Cargo), 100 Kč pak pro
všechny ostatní. Bližší informace ke startu a tra-
sám podá Jiří Janský na tel. 774 357 088.

Pořadatelé, jménem Milana Blažka – předse-
dy ZO OSŽ ŽST Olomouc hl. n., a Heleny Fabiánko-
vé – předsedkyně ZO OSŽ SDC Olomouc, se těší
na hojnou účast a s pozdravem „Zdrávi došli“ zvou
na Modrý vandr všechny milovníky klidné a krás-
né přírody.

Miroslav Čáslavský

rů se startem na Pernštýnském náměstí. Běželo se
šest kol (9600 m) Tyršovými sady kolem pardubic-
kého zámku. V první desítce absolutního pořadí
doběhli čtyři železničáři, z nichž nejrychlejší byl
Ladislav Kučera (SŽ OŘ Hradec Králové) v čase
31:49 min. (v absolutním pořadí druhý, necelou
minutu za vítězem). Druhým nejrychlejším želez-
ničářem byl Pavel Horák (ČD OŘOD východ), třetí
Jan Lachnit (SŽ - GŘ SŽ). Na USIC v Berlíně, které
se bude konat 22. října, bylo na základě výsledků
nominováno celkem pět mužů a tři ženy, na ra-
kouské mistrovství pojedou čtyři nejlepší muži
a dvě ženy, stejně tak i na mistrovství belgické.

Miroslav Čáslavský

Ve středu 27. dubna se v Pardubicích konal
v pořadí již dvacátý ročník městského silničního
běhu nazvaný Pardubická devítka. Závod byl sou-
časně pojat jako Mistrovství České republiky že-
lezničářů v Cross country Pardubická devítka
2022, jehož konání zabezpečila RSK OSŽ Praha
pod vedením Stanislava Noska. Na startu se tak
sešlo šedesát železničářů (z toho 13 žen) z celko-
vého počtu 188 startujících. Ti zápolili o nominaci
na Mezinárodní mistrovství USIC v přespolním bě-
hu v Berlíně a současně i o nominaci na meziná-
rodní mistrovství železničářů v Rakousku a v Bel-
gii.

Závod se běžel v podvečerních hodinách za
ideálního běžeckého počasí na okruhu 1600 met-

Při příležitosti vyhlášení výsledků literární sou-
těže Řehečská slepice se ve dnech 23. a 24. 4.,
v knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně již tradičně
sešla skupina literátů Českého zemského svazu
FISAIC.

V sobotu odpoledne se rozběhl program semi-
náře. A přestože byla letošní Řehečská slepice
z technických důvodů odvolána, ani chvíli jsme se
nezastavili.

Po prohlídce jičínské synagogy a bývalé židov-
ské školy se všichni zúčastnili hudebního divadel-
ního loutkového muzikálu „Čerti na Veliši“, jejímž
autorem je člen naší literární skupiny Liboslav Ku-
čera. Ten nejenže napsal scénář, ale také si jako
herec Loutkového divadla Srdíčko Jičín zahrál jed-
nu z hlavních rolí. Tedy ne osobně, ale prostřednic-
tvím loutky čerta.

Večer proběhlo jednání skupiny Literáti, které
vedl vedoucí skupiny František Tylšar dle progra-
mu – informace OSŽ a FISAIC (informovala Ing.
Jarmila Šmerhová), informace o činnosti skupiny
v r. 2021, plán na rok 2023, knihy Literáti na trati VIII
a IX, literární informace, představení nové členky
skupiny a diskuse. Byly předneseny tři povídky, kte-
ré byly vyhodnoceny jako nejlepší ve virtuální sou-
těži (duben r. 2022) na téma Jaro. Na závěr večera
skupina JEDETO zahrála několik skladeb, včetně tří
v esperantu (příprava na Kongres IFEF v Berou-
ně).

Druhý den byl věnován prohlídce Valdštejnské-
ho muzea v jičínském zámku.

Literární skupina ČSZ FISAIC  před sochou vévody Valdštejna. Snímek František Tylšar.

FISAIC – literáti v JičíněFotovlak na trati 222 Benešov
u Prahy– Trhový Štěpánov

lého Hektora“ T435.0108. Lokomotivu „Zamrače-
nou“ T 478.2006 koupil Posázavský Pacifik od
společnosti ČD Cargo. Při jízdě zněl nádherný
zvukový koncert lokomotivy, která je bez tlumiče.
Tento zvuk si užívali jak fotografové,  tak příznivci
této lokomotivní řady. Druhým pěkným zážitkem
byl občasný sluneční svit na vlak. Organizátorům

Poslední sobotu v dubnu, tedy 30. 4. 2022,
zorganizoval klub „Posázavský Pacifik“ zvláštní
jízdu osobního fotovlaku na trati číslo 222 z Bene-
šova u Prahy přes Vlašim do Trhového Štěpáno-
va a zpět. Na čele soupravy tří vozů řady 020 Bix
se představila v plné kráse nově zprovozněná
„Zamračená“ T 478.2006, za tiché podpory „Ma-

Třináctá sezona v Muzeu
Kraslické dráhy

Předposlední dubnovou sobotu byla zahájena
v pořadí již třináctá sezona v Muzeu Kraslické drá-
hy. Jeho expozice, která přibližuje historii a tech-
nické zajímavosti nejen regionální trati Sokolov –
Kraslice – Klingenthal, ale i dalších drah na české
i saské straně státní hranice, je umístěna v objektu
bývalé nádražní restaurace ŽST Kraslice. Zájemce
zde nalezne bezmála tisícovku exponátů a také
množství výstavních panelů.

Letošní rok přináší několik novinek. Postupně je
budována nová část expozice věnovaná hornictví
v regionu a jeho vztahu ke kolejové dopravě. Týká
se nejen dobývání hnědého uhlí na Sokolovsku,
ale i těžby rud v nejzápadnější části Krušných hor.
Právě báňská činnost byla podnětem ke vzniku
většiny sídel kolem Kraslické dráhy.

Návštěvník má možnost, kromě několika publi-
kací z produkce zřizovatele muzea, kterým je Že-
lezniční spolek Klub M 131.1, zakoupit i drobné
občerstvení.

Tou největší novinkou je pak možnost svezení
se historickou motorovou soupravou německých
železnic z 50. let v trase Kraslice – Zwotental –
Adorf (Vogtland) a zpět. Po premiéře tohoto tzv.

V sobotu 4. června se uskuteční oslavy 140.
výročí od zahájení provozu na místní dráze z Choc-
ně přes Vysoké Mýto do Litomyšle. Na trať se vydají
dva páry parních vlaků (jeden dopoledne a jeden
odpoledne) v čele s opravenou lokomotivou
423.009. Ty doplní dva páry motorových vlaků ve-
dených „Hurvínkem“ mezi Chocní a Vysokým Mý-
tem (resp. Cerekvicí nad Loučnou).

Oslavy na trati Choceň – Litomyšl 4. června

Souprava zvláštního vlaku tvořená motorovými
vozy 809.281–9 (v retronátěru), 810.050–5 (v kla-
sickém nátěru) a vloženým vozem řady BDtax vyje-
la v sobotu 7. května v 8.30 h z Kralup nad Vltavou.
Po trase Vraňany (se zajížďkou po neprovozované
trati do Lužce nad Vltavou), Straškov, Budyně nad
Ohří a Libochovice vlak zamířil nejprve do Loun
(prohlídka depa), z Loun se pak vydal do Zlonic
a Straškova (jako připomínka 140 let tratě – provoz
s maximální povolenou rychlostí 20 km/h byl na
úseku Zlonice – Hospozín zahájen 17. července
1882), odkud se zvláštní vlak vrátil zpět do Zlonic
(prohlídka tamního Železničního muzea) a od-

Na Den matek v neděli 8. 5. byl vypraven parní
vlak Praha–Smíchov – Týnec nad Sázavou vedený
lokomotivou 464.202 (vyrobena v roce 1956 v Plz-
ni, Škoda, tehdy Závody V. I. Lenina). Byly vyrobeny
pouze dva prototypy a výroba byla zastavena v sou-
vislosti s elektrizací a motorizací železnice. Loko-

140 let tratě Zlonice – Hospozín

Rosnička jela z Prahy
do Týnce nad Sázavou

výhybkář v žst. Dobříš) byla je-
den čas dislokována (spíše za-
půjčena) ve výtopně Praha–
Smíchov, topič Cihelka s ní prý
jezdil na rychlíku zvaném Ba-
biňák z Prahy do Horažďovic
předměstí přes Strakonice.
Nyní přímé spojení z Prahy do
Strakonic ani Sušice neexistu-
je, je to ostuda objednavatelů
rychlíků. Nedávno se mě je-
den známý dotazoval, jak se
dostane vlakem do Strakonic,
aby nepřestupoval, řekl jsem
mu, že to nelze. „Tak pojedu
radši autobusem!“ odvětil mi.
                             Martin KubíkRosnička, 464.202.

parku Tišnovka na ulici Svitavská v Husovicích) za
účasti kmotrů Lubo Kristka a Otakara Štěpánka.
Komentovaná procházka je zdarma a koná se za
každého počasí.

Na 18 h je přichystána slavnostní premiéra
dokumentárního filmu o staré Tišnovce a virtuální
komentovaná prohlídka trasy nad starými foto-
grafiemi (v sále KD Musilova) a společný večer
(od 20 h) se skupinou Baobab na Musilce (taneč-
ní zábava s posezením). Více informací o výročí
na facebooku Výročí staré Tišnovky. –mmč–

Kolektiv autorů (J. Kotrman, J. Ambros, I. Pallich,
M. Maleček), městská část Brno–sever a KS Ome-
ga vás zvou v sobotu 28. 5. 2022 na komentova-
nou procházku s Jiřím Kotrmanem po trase staré
Tišnovky (sraz ve 13 h u kolejí v parku na
Tkalcovské v Zábrdovicích) s mimořádnou mož-
ností vystoupit na zbytek železničního mostu na
Vranovské (součástí akce bude i slavnostní odha-
lení pamětní desky). Následovat bude (v 15.30 h)
slavnostní křest nové knihy „Poslední vlak brněn-
ským Severem. 60 let od zániku staré Tišnovky“ (v

POZVÁNKA: Výročí staré Tišnovky
aneb 60 let od průjezdu posledního vlaku

brněnským Severem

a pracovníkům ve službě patří
velký dík za nádherný den na
trati222 mezi Benešovem a
Trhovým Štěpánovem.

 Oficiálně byla znovuzpo-
vozněná „Zamračená“ předsta-
vena široké veřejnosti v depu
v Benešově 1. 5. při májovém se-
tkání. Návštěvníci měli možnost
vidět autoveterány, výstavu že-
lezničních modelů a nechyběl
ani prodej upomínkových před-
mětů a občerstvení. Návštěvníci
této akce se mohli svézt jedním
párem zvláštního vlaku mezi Be-
nešovem a Čerčany na čele se
„Zamračenou“ T478.2006 a po
depu měli možnost se svézt na
stanovišti lokomotivy. O hudební
doprovod se postarala hudební
country kapela Bessoni.
                                       Vít  Mareš

Zvláštní vlak v čele se Zamračenou T478.2006 projíždí po trati
222 mezi zastávkou Dobříčkov a stanicí Postupice.

Podřipská střela při jízdě po jubilující trati pod Řípem, poblíž zastávky Ctiněves.

Žst. Kmetiněves na historickém  snímku. Archiv Jan Šafránek.


