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NA AKTUÁLNÍ TÉMA

Z aktuálních událostí

 „Sport a přesčasová práce se ne
vždy dají skloubit dohromady.“

Hovoříme se STANISLAVEM NOSKEM,
předsedou Regionální sportovní komise OSŽ Praha

 ■ Zasedání Ústředí OSŽ dne 19. ledna 2022
začalo minutou ticha. Členové nejvyššího orgánu
mezi sjezdy tak uctili památku Kurta Mužíka, člena
Ústředí OSŽ, který zemřel náhle 9. 1. 2022. I proto
se jednání s hlasem poradním zúčastnila Danuše
Polášková, místopředsedkyně Republikové rady
seniorů (RRS) OSŽ.

Informace ze zásadních jednání začal I. místo-
předseda OSŽ a předseda Podnikového výboru
(PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., Vladislav Vo-
koun. Popsal události předcházející podpisu kolek-
tivní smlouvy i probíhající jednání ohledně rozdě-
lení finančních prostředků na zlepšení pracovního
prostředí. Dále referoval o nové vyhlášce o cestov-
ních náhradách, zmínil i novelizovaný katalog pra-
cí,nad nímž byla konečně nalezena většinová sho-
da. Dodal, že zaměstnavatel zohlední i vlakové čety,
které se musí naučit pět a více tarifů IDS.

Petr Štěpánek, místopředseda OSŽ a předseda
PV OSŽ Správy železnic (SŽ), informoval mimo jiné
o vyjednávání odborových centrál se zaměstnava-
telema.V souvislosti s FKSP připomněl příspěvek
na rekreaci, který je kromě ČD travel poskytován
i u dalších CK (Čedok, Exim, Fischer, Nevdama,
Mayer Crocus, Canaria travel) spolupracujících s ČD
travel. Tajemník PV OSŽ SŽ Miroslav Maincl refero-
val o ustavujícím Výboru OSŽ při OŘ Ostrava 12. 1.,
který vznikl sloučením dvou výborů OŘ (Ostrava
a Olomouc).Mluvilo se i o průzkumu u KOP. Z 2674
zaměstnanců, kteří mají letos nárok na KOP, chce
cca 800 využít domácí KOP.

Radek Nekola, místopředseda OSŽ a předseda
PV OSŽ ČD Cargo, uvedl mimo jiné, že společnost
ČD Cargo získala certifikát ECM (certifikace opra-
várenských činností) od Drážního úřadu. „To zna-
mená, že budeme moci zajistit pro naše zaměst-
nance v opravárenství další rozvoj služeb.
Nevěřím totiž, že všech 180 opravárenských
firem  při certifikaci ECM obstojí,“ řekl a dále se
věnoval růstu mezd.

Tajemnice PV OSŽ ČD Cargo Bc. Marta Urbanco-
vá referovala o elektronickém zpracování daňo-
vých prohlášení (potvrzení o členských příspěvcích
vydávají ZO) u společnosti ČD Cargo (Daňová pro-
hlášení na rok 2022 a žádosti o Roční zúčtování
daně za rok 2021 budou již probíhat elektronicky,
a to prostřednictvím zaměstnaneckého portálu).

Bc. Renata Dousková, místopředsedkyně OSŽ
a předsedkyně Nedrážního republikového výboru
(NeRV) OSŽ, se vrátila k podpisu PKS v Dopravním
zdravotnictví, u ŽPSV,  i k poměrně komplikované-
mu kolektivnímu vyjednávání u společností Regio-
Jet, TSS a Wagon Lostr. U společnosti RYKO Děčín
dochází k navyšování mezd diferenciovaně, ve spo-
lečnosti Trillex je PKS uzavřena, probíhají náboro-
vé akce, zaměstnanci přecházejí většinou od ČD.

Informace z jednání tripartity (18. 1. 2022) pre-
zentoval předseda OSŽ.

V další části jednání se členům Ústředí OSŽ
představila nová kandidátka Ústředí OSŽ do Reviz-
ní komise Věra Šachová, Ústředí OSŽ schválilo
evidenční list ZO OSŽ k 1. 2. 2022,  informaci o prů-
běhu a vyhodnocení prověrek BOZP v roce 2021,
projednalo přípravu VIII. sjezdu OSŽ a vyslechlo
informaci zástupců jednotlivých pracovních komisí.
Místopředseda OSŽ pro správu majetku Martin
Vavrečka pak informoval o rekreačních objektech
v majetku OSŽ a inventurách hmotného majetku.
Informací předsedkyně Revizní komise OSŽ Ba-
runky Balážové, organizačními záležitostmi, a bo-
dem různé, v němž mj. Petr Toman vyzval vedení
svazu, „...aby se důstojně rozloučilo s dlouhole-
tým školitelem a čestným člověkem Zdeňkem
Görnerem,“ bylo jednání ukončeno.

■ Jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ  Sprá-
vy železnic (SŽ) proběhlo dne 20. 1. formou video-
konference. Předseda PV Petr Štěpánek v úvodu
informoval o společných jednáních odborových
centrál a SŽ k Rámcovým zásadám FKSP a C–FKSP

jsme cestujícím nabídnout rychlou, pravidelnou
a kvalitní dopravu.“

Ivan Bednárik, generální ředitel a předseda
představenstva Českých drah, při té příležitosti za-
vzpomínal, jak před lety (v roce 2016) zakládal
ŽESNAD, „...který vznikl v předvečer apríla
a všichni jej považovali za výkřik nebo za žert.
A dneska sami víte, že z malého dítěte se stal
silný junák, který je schopný i vykopnout dveře
anebo nahlas zakřičet,“ řekl.

Dopravci sdružení ve SVOD Bohemia reprezen-
tují řádově 97 až 98 % železničního trhu. „V úvodu
naší tiskové konference jsem zdůraznil, že ote-
vřené dveře (v místnosti, kde probíhala tisková
konference) tu nejsou jen proto, abychom dodr-
želi protiepidemická opatření, ale také abychom
symbolizovali, že jsme otevřeným svazem, který
bude sdružovat všechny, kteří o to budou mít
zájem,“ dodal Bednárik.

 „Kdo by ještě před rokem uvažoval o tom, že
České dráhy a RegioJet budou sedět u jednoho
stolu a promýšlet společné zájmy?“ pozname-
nal další řečník, člen představenstva společnosti
RegioJet, Jiří Schmidt, který zastoupil nemocného
Radima Jančuru. „Míra motivace odpovídá tomu,
jak složité situaci jako dopravci v ČR čelíme.
Jsme přesvědčeni, že manažer infrastruktury,
Správa železnic, nenaslouchá dostatečně na-
šim potřebám a nezastupuje naše cíle. To, co se
dneska děje na železnici, je pro nás frustrující! “

Dopravci od správce infrastruktury především
očekávají, že k nim bude přistupovat jako k partne-
rům a klíčovým zákazníkům. „Nedivte se, doprav-
ci platí zhruba tři miliardy korun ročně za užití
dráhy, a to jsou opravdu velké peníze,“ připo-

Historický okamžik pro železniční dopravu ! V pá-
tek 21. ledna 2022 zasedli společně k jednacímu
stolu zástupci tří největších dopravců v ČR a spo-
lečnosti AŽD, aby podpisem stvrdili založení nové-
ho sdružení – Svazu osobních železničních do-
pravců, který bude používat zkrácený název SVOD
Bohemia. Mezi hlavní priority SVOD Bohemia patří
zvýšení podílu železnice na přepravě osob v ČR,
minimalizace dopadů současného stavu tratí, je-
jich oprav a stavební činnosti na kvalitu služeb a
zkvalitnění infrastruktury.Ambiciózní plán počítá s tím,
že v desetiletém horizontu vzroste podíl železnice
na přepravním trhu z dnešních 9 na 14 %. Česká
republika by se tak mohla dostat na úroveň vyspě-
lých evropských zemí a přiblížit se Švýcarsku, které
dosahuje nejvyššího podílu osobní železniční pře-
pravy v Evropě (19 %).

Předsedou svazu v tříčlenném představenstvu
je společnost Arriva, statutárním místopředsedou
České dráhy, členem představenstva RegioJet
a společnost AŽD,  výkonným ředitelem SVOD Bo-
hemia se stal Petr Moravec, zkušený manažer s praxí
v železniční dopravě.

Jak v úvodu tiskové konference, která následo-
vala bezprostředně po podpisu smlouvy v prosto-
rách advokátní kanceláře VKS Legal v Revoluční
ulici v Praze, přiznal jeden ze signatářů sdružení,
generální ředitel společnosti Arriva vlaky Daniel
Adamka, sdružení vzniklo nejen kvůli zvýšení podí-
lu železniční dopravy, ale i kvůli tomu, že „chceme
dosáhnout uhlíkové neutrality, a proto si myslí-
me, že železniční osobní doprava je nástrojem
k tomu, abychom uhlíkovou neutralitu dosáhli.
To samozřejmě nejde dělat bez toho, abychom
měli kvalitní a kapacitní infrastrukturu a mohli

Zázrak na železnici! České dráhy, RegioJet
a Arriva zasedly k jednomu stolu

mněl moderátor tiskové konference.
Předposledním z řečníků byl generální ředitel

společnosti AŽD Zdeněk Chrdle, který, jak se při-
znal, „se konečně na sklonku svého profesního
života dočkal založené této organizace. Na dru-
hou stranu je potřeba se zamyslet, proč tato
organizace vznikla. Někteří se mě ptali, proti ko-
mu je tato organizace zaměřena, ale já bych chtěl
říct, že prioritně proti nikomu,“ poznamenal. „A
co může společnost AŽD tomuto sdružení nabíd-
nout? Například provázání znalostí a informací
z infrastruktury, upozorňování na problémy, kte-
ré dopravci mohou mít,“ konstatoval Zdeněk Chrdle
s odkazem na implementaci procesu ETCS, který
se velmi silně dotkne osobních dopravců, jejich
vozidel, která mají různé stáří, různou technickou
úroveň, a ne na všechny ETCS půjde namontovat:
„Stát musí akceptovat podmínky a konkrétní si-
tuaci osobních dopravců, a ne od stolu říct: tam
vás nepustíme. Chceme, aby se s námi jednalo
jako s partnery.“ dodal.

„Já bych parafrázoval výrok našeho bývalé-
ho prezidenta: Naše železnice nevzkvétá“, řekl
poslední z řečníků, výkonný ředitel SVOD Bohemia,
Petr Moravec: „Ve srovnání s Evropou jsme na
tom až třikrát hůře, než vyspělé státy, ke kterým
bychom se rádi řadili. Není to jenom vysokým
podílem neelektrizovaných tratí, ale i poměrně
nízkým podílem přepravy osob z důvodu chybě-
jící nebo nedostatečně kvalitní infrastruktury,
která není v některých klíčových relacích schop-
na nabídnout konkurenční spojení oproti indivi-
duální automobilové dopravě, případně dálkové
dopravě autobusové,“ uzavřel.

Michael Mareš

na rok 2022 a o vytvoření pracovní skupiny, která
se bude zabývat zavedením zaměstnanecké karty
od 1. 1. 2023. Při jednání se zaměstnavatelem bylo
dosaženo dohody, že nový předpis D1 bude v tiště-
né podobě na každém pracovišti. Destinace a ter-
míny KOP nejsou dosud známy.

Předseda OSŽ Mgr. Martin Malý přednesl infor-
mace z jednání tripartity (18. 1. 2022), na níž došlo
k dohodě, že se obnoví porada ekonomických mi-
nistrů, která bude jednat také se zástupci tripartity.

Petr Štěpánek informoval o jednání se Správou
železnic o přístupu odborových organizací do ur-
čených aplikací datové sítě Správy železnic.

V části věnované organizačním záležitostem by-
ly projednány návrhy zástupců PV OSŽ SŽ do pra-
covních komisí VIII. sjezdu OSŽ. Petr Štěpánek po-
dal informaci o rezignaci Petra Máje na funkci ve
Výboru OSŽ při OŘ Ústí n. L. Zazněla informace
o účinnosti organizační změny sloučení OJ SŽ OŘ
Ostrava a OŘ Olomouc k 1. 1. 2022 a s tím souvise-
jící dohoda o ustavení Výboru OSŽ OŘ Ostrava.
Byla zmíněna nová metodika přepočtu nároku na
dovolenou v souvislosti s novelou Zákoníku práce.

■ Na  jednání Republikové rady seniorů (RRS)
OSŽ, které se konalo dne 20. 1. 2022 v sídle OSŽ,
bylo přítomno třináct jejích členů, kteří v úvodu uctili
minutou ticha památku nedávno zemřelého před-
sedy RRS Kurta Mužíka, jakož i někdejšího člena
RRS Jiřího Soldána. Novou předsedkyní RRS, spo-
jenou s členstvím v Ústředí OSŽ, byla potom jedno-
hlasně zvolena dosavadní místopředsedkyně RRS
Danuše Polášková. Na její uvolněné místo místo-
předsedkyně byla zvolena členka RRS za Středo-
český kraj Stanislava Brejníková. Člen RRS za Mo-
ravskoslezský kraj místo Kurta Mužíka bude
v dohledné době osloven a zvolen.

Jako první host vystoupila před členy RRS OSŽ
ředitelka cestovní kanceláře ČD travel Blanka Jíšo-
vá. Informovala členy Rady o situaci v CK ČD travel
a doporučila destinace a termíny, které jsou pro
seniory nejvýhodnější.

 Členy RRS poté oslovili předseda OSŽ Martin
Malý a I. místopředseda Vladislav Vokoun. Ten in-
formoval mimo jiné o aktuální situaci na Českých
drahách. Předseda OSŽ Martin Malý seznámil čle-
ny Rady s průběhem jednání na celostátní triparti-
tě, vysvětlil své stanovisko k situaci na trhu s ener-
giemi a zodpověděl dotazy na toto téma.

 V bodu „různé“ byly projednány otázky, týkající
se mezinárodních sportovních her seniorů ČR, kte-
ré proběhnou od 13. do 15. července v Mostě,
Danuše Polášková přiblížila plánované třídenní vý-
jezdní zasedání Rady v měsíci březnu v Železné
Rudě. Závěr jednání patřil informacím jednotlivým
členům Rady o činnosti v Klubech seniorů OSŽ.

■ Na posledním jednání zástupců odboro-
vých centrál u Správy železnic (28. 1. 2022) se
zaměstnavatelem byla sjednána 2. změna PKS na
rok 2022. Dále při tomto jednání došlo k dohodě
účetního vypořádání FKSP za rok 2021 a stanovení
zůstatků FKSP k 1. 1. 2022 a jednotlivých organi-
začních složek a C–FKSP.

■ Stěžejním bodem programu únorového za-
sedání Představenstva OSŽ, které probíhalo  1.
února,v době redakční uzávěrky tohoto čísla, byla
příprava VIII. sjezdu OSŽ, který proběhne 25. až 26.
3. 2022 v Kongresovém centru Praha, konkrétně
návrh programu jednání sjezdu či návrh personál-
ního složení pracovních komisi VIII. sjezdu OSŽ.
Mluvilo se i o postupu digitalizace a propagace OSŽ.
Představenstvo OSŽ se shodlo, že je potřeba sou-
časné projekty prezentovat delegátům sjezdu, nej-
viditelnějším projektem z této oblasti je aplikace
Moje OSŽ. P–OSŽ  dále vzalo na vědomí „Zprávu
Ústředí OSŽ o činnosti po VII. sjezdu OSŽ“ a projed-
nalo a schválilo návrh Volebního řádu VIII. sjezdu
OSŽ. -red-

který jednání řídil. Přítomni byli i JUDr. Petr Večeř
a Ing. Ludmila Malinová z ESO Ú OSŽ.

Školení zahájil Vladislav Vokoun informacemi o 
klíčových ustanoveních PKS. Zdůraznil, že při ko-
lektivním vyjednávání odbory vynaložily velké úsilí
o zachování reálné úrovně mezd, obhájení dosa-
vadních benefitů, délky dovolené a kondičních po-
bytů (KOP).

V pondělí 17. ledna 2022 bylo v Dělnickém do-
mě v Břeclavi zahájeno první ze série školení o Pod-
nikové kolektivní smlouvě (PKS) Českých drah na
rok 2022. Přítomno bylo na třicet zástupců ZO OSŽ
z oblasti jižní Moravy a Vysočiny. Za předsednic-
kým stolem zasedli Vladislav Vokoun, předseda PV
OSŽ při ČD, jeho nástupce Štěpán Lev, tajemnice
PV OSŽ Věra Nečasová a tajemník Antonín Leitgeb, (Pokračování na straně 2)

Školení ke kolektivní smlouvě Českých
drah byla zahájena v Břeclavi

První ze série školení o PKS Českých drah na rok 2022 se zúčastnilo na třicet zástupců ZO OSŽ.

A jak hodnotíte zájem železničářů o sport vše-
obecně?

Zájem je stále veliký, i když v poslední době
se projevuje nedostatek lidí na dráze všeobec-
ně. Chybějící zaměstnanci musejí být nahrazo-
váni přesčasovou prací a tím pak logicky klesá
i počet přihlášených do jednotlivých soutěží,
i přesto, že zájem by byl. Obojí – sport a přesča-
sová práce – se však nedají vždycky skloubit
dohromady.

Děkuji za odpovědi.
Miroslav Čáslavský

lhalo. Vždy, i v případě jakýchkoliv mimořádností,
se musí najít cesta, která povede k bezchybnému
průběhu soutěží. Já sám se přípravou sportov-
ních soutěží zabývám již bezmála padesát let,
takže mě jen máloco dokáže překvapit. A podob-
ně jsou na tom i další členové naší komise, na
které je stoprocentní spolehnutí i v případech hod-
ně složitých.

Takovou složitostí, která v loňském roce
značně zasáhla do přípravy sportovních soutě-
ží, byla nepochybně epidemie covidu. Jak jste
se s touto situací vyrovnali a vyrovnáváte?

Nemalá část sportovních soutěží musela být
v loňském roce z důvodu epidemie zrušena. Jed-
nalo se například o soutěže ve futsalu, ve volejba-
le, kopané, běhu či ledním hokeji. Podstatnou část
soutěží se však podařilo uskutečnit, i když za cenu
nezbytných hygienických opatření. Byly to napří-
klad soutěže v tenise, stolním tenise, kuželkách,
bowlingu, proběhla i soutěž v šachu, či minigolfu.
Faktem ale je, že covid nám dal a stále ještě dává
hodně zabrat. Například nedávno uskutečněné
mistrovství ve sjezdovém a běžeckém lyžování
proběhlo za zvýšených hygienických opatření:
všichni účastníci museli být očkováni třetí dávkou
proti covidu, provedeny byly antigenní testy a byla
dodržována všechna zostřená hygienická naří-
zení. Vše tak proběhlo bez nejmenších závad.

Sportovní komise OSŽ Pražské oblasti, jejímž
jste vedoucím, zajišťuje sportovní akce pro
všechny železničáře bez rozdílu zaměstnava-
tele, včetně nedrážních členů OSŽ. Co všechno
má vaše komise na starosti?

Naše komise má celkem devatenáct členů, kte-
ří se pravidelně jednou za tři měsíce scházejí, aby
vyhodnotili svoji činnost a připravili sportovní ak-
ce na nejbližší období. Tyto akce zahrnují velkou
část sportovních odvětví, v poslední době vzrůstá
zájem například o discgolf a minigolf. Stále ale
trvá největší zájem o „tradiční“ sporty jako je ho-
kej, cyklistika nebo běh, v zimě pak lyžování. Velký
zájem je například také o horská kola, kuželky
nebo bowling. Všechny sporty ani nejde vyjmeno-
vat, ročně uspořádáme kolem padesáti jedno-
denních i vícedenních sportovních podniků. Úko-
lem sportovní komise je připravit propozice pro
jednotlivé sportovní akce a zajistit jejich hladký
průběh.

Co všechno taková příprava zahrnuje?
Je nutné zabezpečit sportoviště, dopravu, uby-

tování a stravování a samozřejmě také vyúčtová-
ní všech potřebných položek. Vše se musí vykonat
v dostatečném časovém předstihu, aby nedošlo
k nepředvídaným výpadkům. Díky našim zkuše-
nostem a potřebným kontaktům, někdy i osobním
známostem, se prakticky nestává, že by něco se-

Silný vítr způsobil dne 30. 1. desítky mimořádných událostí na celém území České republiky.  U Vysokova na Náchodsku narazil v neděli 30. 1. 2022
do stromu na kolejích vlak, profesionální hasiči z Náchoda pomohli vystoupit 21 cestujícím. Všichni pak odešli na zastávku, nikdo nebyl zraněn.
Snímek twitter HZS Královéhradeckého kraje.
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ní obou ředitelství bylo zrušeno 41 systemizova-
ných míst, přičemž pracovní poměr v důsledku
této organizační změny ukončilo 25 zaměstnan-
ců. Ostatní zaměstnanci našli uplatnění v rámci
Správy železnic,“ přibližuje mluvčí personální dů-
sledky sloučení. Pokud se týká budoucího využití
rozlehlé budovy sídla někdejšího OŘ Olomouc, její
prostory budou podle vyjádření tiskové mluvčí vy-
užity pro potřebu Správy železnic.

 Jako hlavní důvod této organizační změny byl
již dříve označen fakt nutnosti větších organizač-
ních celků. V současné době je OŘ Ostrava (po
sloučení s OŘ Olomouc) na druhém místě v počtu
systemizovaných míst, při přepočtu na udržovací
jednotky je rovněž na druhém místě mezi oblastní-
mi ředitelstvími Správy železnic.

 A proč nebyla jako sídlo spojených OŘ vybrána
Olomouc, která je ve středu Moravy a je sídlem
řízení železnic již od roku 1895? „Sídlo korespon-
duje s velikostí průmyslové aglomerace a veli-
kostí provozních výkonů na železnici,“ vysvětluje
závěrem tisková mluvčí Správy železnic Radka Pisto-
riusová.

 Od 1. ledna 2022 se tedy celá olomoucká, zlínská
a ostravská oblast řídí z Ostravy. „Musíme zved-
nout hlavu a jít dál. Dál hájit zájmy našich členů,
tentokrát v Ostravě,“ komentuje tuto změnu Mi-
lan Blažek, předseda ZV OSŽ žst. Olomouc hl. n.,
který v době slučování zastával také funkci předse-
dy Výboru OŘ Olomouc, po sloučení obou OŘ pů-
sobí jako místopředseda Výboru OSŽ OŘ Ostrava.
Jak dále dodává, teprve čas ukáže, zda bylo toto
rozhodnutí správné. Miroslav Čáslavský

Plno lidí zklamaných, naštvaných, část byla pro-
puštěna, po téměř 130 letech ztrácí Olomouc a celá
střední Morava vedení dráhy, které se stěhuje do
Ostravy. Proti záměru se postavily odbory, které do
protestů vložily plno energie – bohužel bezvýsled-
ně. K 1. lednu 2022 došlo u Správy železnic ke
sloučení Oblastního ředitelství Olomouc s Oblast-
ním ředitelstvím Ostrava, přičemž vedení obou OŘ
bylo určeno do Ostravy. Tím byla porušena tradice
řízení železnice v Olomouci od roku 1895 a z Ost-
ravy bude nyní řízen kolos, zahrnující tři kraje (Mo-
ravskoslezský, Olomoucký a Zlínský). V důsledku
této organizační změny bylo propuštěno několik
desítek zaměstnanců OŘ Olomouc, čímž mohou být
podle názoru zdejších zaměstnanců mimo jiné
ohroženy práce na přípravě investičních akcí nadre-
gionálního významu.

Proti této změně opakovaně vystoupili i zástupci
PV OSŽ Správy železnic, kteří podpořili stanovisko
zástupců zaměstnanců tehdejšího OŘ Olomouc.
Svůj nesouhlas s touto změnou vyslovili nejen zá-
stupci zaměstnanců, ale i vedení Zlínského a Olo-
mouckého kraje. Očekávání, že tento proces bude
po změně vlády přinejmenším pozastaven a dále
projednáván, se nesplnila. Nový ministr dopravy se
ústy svého tiskového mluvčího vyjádřil k organizač-
ním změnám následovně: „Snaze Správy želez-
nic o větší efektivitu fungování rozumíme a pod-
porujeme ji. Uvedená konkrétní věc je vnitřní dílčí
záležitostí Správy železnic, ke které nám nepří-
sluší se vyjadřovat.“

 Vedení Správy železnic odpovědělo ústy tisko-
vé mluvčí Radky Pistoriusové: „V důsledku slouče-

lení prostoru před nádražím. Jak říká mluvčí ma-
gistrátu města Opavy Mgr. Roman Konečný, město
se bude podílet na opravě dlažby, chodníků a ve-
řejného osvětlení před nádražím. „Rozsah, cenu,
termín apod. ještě neznáme, jasno by mělo být
nejdříve na konci ledna. Předpokládáme, že re-
konstrukce přednádražního prostoru začne kon-
cem letošního léta,“ informuje mluvčí. Podle jeho
dalších slov se jedná o druhé největší nádraží v Opa-
vě, které využívají lidé zejména pro cesty do západ-
ní části Moravskoslezského kraje (Krnov, Bruntál,
Rýmařov), a je třeba hodně využíváno studenty.
„Stav byl dlouhá desetiletí velmi špatný, město
proto o rekonstrukci delší dobu usilovalo. Jsme
rádi, že se tak konečně stalo a na nové nádraží
se těšíme spolu s cestujícími. Velkým kladem je
třeba zřízení policejní služebny či nezbytného
zázemí, na které jsou cestující z jiných zmoderni-
zovaných stanic zvyklí,“ dodává Konečný.

 V současné době je na nádraží přístupná pou-
ze osobní pokladna a přilehlá čekárna, ta je však
vzhledem k probíhajícím pracím využívána jen mi-
nimálně. „Jsem zde jediná zaměstnankyně drá-
hy, ostatní prostory, včetně dopravní kanceláře
jsou již několik let prázdné,“ říká jedna ze zdejších
osobních pokladních, které zde slouží na denních
směnách včetně sobot a nedělí. „Výpravčí zde již
několik let neslouží, trať je řízena dálkově z Krno-
va,“ dodává.

 Ve stanici denně zastavuje více než dvacet párů
osobních vlaků, jakož i vlaků spěšných a rychlíků.
Převážnou většinu osobních vlaků tvoří moderni-
zované motorové vozy řady 811 ve směru do Rý-
mařova, každé dvě hodiny zde v obou směrech
zastaví rychlík „Praděd“ z Olomouce do Ostravy
střed, resp. Ostravy-Svinova. Pokud se týká náklad-
ní dopravy, zajíždí do Opavy posunovací lokomoti-
va z Krnova, která zde obsluhuje vlečkové a na-
kládkové koleje. Miroslav Čáslavský

Nádraží Opava západ leží na trati Olomouc –
Krnov – Opava východ – Ostrava střed. Trať z Olo-
mouce do Opavy byla uvedena do provozu v roce
1872, v letošním roce tak oslaví 150 let trvání. K to-
muto výročí přispěje svým dílem i v současné době
probíhající rekonstrukce výpravní budovy Opava
západ, která byla zahájena před rokem – na jaře
2021. Dokončena by měla být na konci srpna letoš-
ního roku.

 Správa železnic za provedení této rekonstrukce
zaplatí bezmála 80 milionů korun, část se jí ale vrátí
v podobě evropských dotací. Před zahájením oprav
působila budova zdejšího nádraží skoro odstrašu-
jícím dojmem, vůčihledně chátrala a sloužila mimo
jiné také jako útočiště bezdomovců. Poslední větší
opravy zde proběhly před více než šedesáti lety,
další navazující menší opravy budově spíš ublížily,
než pomohly. Nyní by se mělo vše změnit k lepšímu.
Poté, co zde firma Metrostav dokončila opravu stře-
chy, pokračuje výměna oken, která dostávají histo-
rizující vzhled, úprava podlah, které byly v dezolát-
ním stavu a další práce. Po jejich dokončení bude
celé nádraží přístupné bezbariérově, budova bu-
de zateplená a vzniknou zde prostory pro Policii
ČR. K většímu bezpečí cestujících přispěje kamero-
vý systém a vhodnější osvětlení. Co se sem však
nevrátí, je původní nádražní restaurace, která v po-
sledních letech sloužila spíše jako pivnice a byla
uzavřena v roce 2018.

 Po dobu přestavby nádraží nepůsobí příliš pří-
znivým dojmem. Kryté nástupiště je rozkopané
a obehnané plotem, podobně nevábný je i prostor
před nádražím. Po dokončení opravy se však Opa-
vané mohou těšit na krásné, opravené nádraží,
které bude odpovídat nárokům na cestování v 21.
století. Krásy sousední nádražní budovy Opava vý-
chod sice zdejší nádraží nedosáhne, mělo by však
získat solidní vzhled, odpovídající době jeho vzniku.

 Kromě opravy samotné budovy dojde i ke zkráš-

nalo velké zklamání a byly vidět i slzy v očích. Tra-
dice řízení drah je totiž v Olomouci stará bezmála
130 let.

V oblasti odborářské se však v tomto boji, na-
vzdory porážce, ukázala veliká jednota. „Chtěl
bych touto cestou poděkovat všem členům
a základním organizacím Výboru OŘ Olomouc
za podporu, kterou nám vyjadřovali. Dále si vel-
mi cením a chtěl bych poděkovat členům naší
konference za jednotnou podporu napříč růz-
nými zaměstnavateli (ČD, ČD Cargo, Správa že-
leznic) i když se některých z nich problém přímo
netýkal. Bylo to milé překvapení a po delší době
se opět ukázalo, že železničáři dokáží v případě
potřeby táhnout za jeden provaz.“

 Svým členům zajišťuje ZO Olomouc hl. n. mimo
pomoci při řešení pracovních problémů i plnou
úhradu pojištění odpovědnosti ve vztahu k za-
městnavateli a dále i 100% úhradu spoluúčasti
při pojistné události. „Jakákoliv nepříjemnost se
tak finančně našeho člena vůbec nedotkne.
Samozřejmostí je i kompletní vyřízení pojistné
události a případné právní pomoci ve spoluprá-
ci s právníky OSŽ v Praze. Dále poskytujeme
našim členům příspěvky k životním výročím,
odchodu do důchodu, narození dítěte, účasti
dítěte na táboře nebo lyžařském výcviku a v ne-
poslední řadě také možnost zvýhodněného po-
bytu na rekreačním zařízení v Potštejně,“ vy-
jmenovává předseda Blažek benefity zdejší
základní organizace.

 Rekreační zařízení v Potštejně je majetkem
zdejší ZO a spravuje ho vlastněná společnost s ru-
čením omezeným RZ Železničář. Zařízení mohou
využívat nejen železničáři z celé republiky, ale
i nedrážní. Nabídka rekreací i dětských táborů je
zahrnuta i do nabídky Cestovní kanceláře ČD tra-
vel, přičemž zaměstnanci železnice mohou získat
na pobyt dotace ze sociálního fondu ČD a ČD
Cargo, resp. z FKSP pro Správu železnic.

 „Rekreační zařízení se snažíme stále vylep-
šovat. Po opravách střech na chatičkách pro
letošní rok proběhla kompletní výměna matra-
cí, lůžkovin i povlečení. Sportovní vyžití jsme
rozšířili o nabídku aktivit jako jsou ruské kužel-
ky či stolní fotbal,“ přibližuje Milan Blažek nikdy
nekončící práci na údržbě tábora, která je prová-
děna za pomoci obětavých členů zdejší ZO OSŽ.
Tábor funguje od května do konce září a kromě
rekreací a dětských táborů zde jsou pořádány
školy v přírodě, svatby, školení, oslavy a různé
zájmové akce a víkendové pobyty.

Miroslav Čáslavský

samostatných základních organizací mají ve zdej-
ším závodním výboru zastoupení prostřednictvím
jimi zvolených zástupců, kteří jsou současně členy
konference.

 Milan Blažek je kromě toho také místopředse-
dou Výboru OSŽ OŘ Ostrava, který zastupuje ostat-
ní základní organizace OSŽ v tomto regionu
u Správy železnic a členem Podnikového výboru
OSŽ Správy železnic. V poslední době dochází na
železnici ze strany zaměstnavatelů k organizač-
ním změnám. Konkrétně u Českých drah v Olo-
mouci vzniklo Oblastní ředitelství osobní dopravy
(OŘOD) Východ, které řídí práci v oblasti osobní
přepravy prakticky na celé Moravě. Naproti tomu
došlo ke změně v sídle Oblastního ředitelství Správy
železnic. „I přes naši velkou snahu a boj ze všech
sil sloučení ředitelství zabránit, byla ředitelství
v Olomouci a Ostravě sloučena a vzniklo nové
se sídlem v Ostravě,“ říká předseda. Pro olo-
moucké zaměstnance, a nejen pro ně, to zname-

Základní organizace OSŽ Olomouc hl. n. čítá
zhruba tisíc členů, z toho přibližně polovina je
v seniorském věku. Před asi 15 lety na Olomoucku
probíhala vlna slučování menších ZO OSŽ do jed-
né větší, jejímž předsedou je v současné době
Milan Blažek. „Naše základní organizace zahr-
nuje členy ze Správy železnic, Českých drah,
i z ČD Carga. Zájmy zaměstnanců v jednotlivých
společnostech zastupují i dva místopředsedo-
vé ZV – Miloslava Pečinková má na starosti
České dráhy, Jiří Závora pak ČD Cargo. Já sám
zastupuji členy Správy železnic a vrcholově vše
zastřešuji,“ přibližuje předseda organizační roz-
dělení zdejší ZO OSŽ. Členové původně menších

Rakousko: Přeprava
zboží po železnici

se snižuje
Přestože se již řadu let prosazuje přesun ná-

kladní dopravy ze silnice na železnici, skutečný
vývoj v Rakousku je opačný (asi nejen v Rakousku,
pozn. zpracovatele). V roce 2010 byl podíl železni-
ce na pozemní nákladní dopravě ještě 33 %, ale do
roku 2020 klesl na 28 %. Podle Verkehrsclub Öster-
reich (VCÖ) za to může i snížení počtu vleček firem,
které by vyžadovalo přehodnocení.

Tento vývoj v nákladní dopravě je v rozporu s kli-
matickými cíli, protože doprava po železnici je pro
životní prostředí výrazně méně škodlivá než silnič-
ní. Nákladní doprava je zodpovědná za 37 % emisí
skleníkových plynů v silniční dopravě. Nákladní au-
tomobily jsou zodpovědné za 99 % emisí CO

2
 z po-

zemní nákladní dopravy, železniční nákladní do-
prava způsobuje 5 gramů přímých a nepřímých
emisí skleníkových plynů na tunokilometr, kamio-
nová doprava však mnohonásobně více s průmě-
rem 85 gramů. Přesun nákladní dopravy ze silnice
na železnici by proto významně přispěl k účinné
politice v oblasti klimatu a životního prostředí.

VCÖ upozorňuje na využívání železničních vle-

Opava západ

Milan Blažek: „Ještě pořád
se dokáží odboráři v případě
potřeby semknout a táhnout

za jeden provaz.“

OŘ Ostrava je druhé největší
v síti Správy železnic

ček: dvě třetiny přepravního objemu na koleje vstu-
puje z vleček. Počet aktivních vleček v Rakousku
podle VCÖ neustále klesá. V roce 2020 bylo hláše-
no 1046 vleček, z toho byla obsluhována pouze
polovina (547). Oproti roku 2010, kdy bylo obslu-
hováno 782 vleček, to znamená propad o 30 %. Ve
stejném období klesl podíl železniční nákladní do-
pravy na čistých tunokilometrech z 33 % na 28 %
v roce 2020. Přibližně 95 % všech vleček v Rakous-
ku odbočuje ze sítě ÖBB–Infrastruktur. Zbývajících
asi 30 vleček začíná na infrastruktuře soukromých
železnic, z toho více než polovina na Graz–Köfla-
cher Bahn.

Mezi spolkovými zeměmi jsou velké rozdíly. Nej-
více vleček má Dolní Rakousko s 291, následuje
237 v Horním Rakousku a 183 ve Štýrsku. V mezi-
národním srovnání je na tom Rakousko lépe než
Německo, ale hůře než Švýcarsko. Zatímco v Ra-
kousku je v průměru 20 vleček na 100 kilometrů
veřejné dráhy, v Německu se 7 vlečkami je hustota
vleček jen třetinová, ale ve Švýcarsku se 46 vlečka-
mi na 100 kilometrů je to více než dvojnásobek. Na
rozdíl od veřejně financovaného silničního napo-
jení areálů společností je horní hranice dotace 40
% a maximálně 2,5 milionu eur na novou výstavbu,
rozšíření a údržbu vleček.

 Z Dispo, 16. 1. 2022, zpracoval –sh–

Deutsche Bahn chce
v roce 2022 zaměstnat

minimálně 21 000
nových zaměstnanců
Loni Deutsche Bahn (DB) získala 22 000 nových

zaměstnanců. V roce 2022 by jich mohlo být zase
skoro tolik, jak oznámila DB. Letos se má přijmout
minimálně 21 000 zaměstnanců. Mluvčí společ-
nosti to oznámil v deníku Bild. Podnik hledá zhruba
770 dispečerů a zhruba 740 elektrotechniků a stroj-
vedoucích do výcvikové profese. Mezi 21 000 nový-
mi zaměstnanci je celkem 5200 studentů. „Cítíme,
že konkurence na trhu práce roste, a proto se
budeme ještě více zaměřovat na vlastní výcvik,“
řekl deníku člen představenstva společnosti Martin
Seiler.

 Loni DB měla 22 000 zaměstnanců. Firma však
každoročně přichází o tisíce zaměstnanců, a to pře-
devším z důvodu věku a odchodu do důchodu.
Roční potřeba nových strojvedoucích je přibližně
2000. Zaměstnanost v Německu celkově roste. Sku-
pina DB jen v Německu zaměstnává kolem 220
000 lidí.

Z Weser Kurier, 16.01.2022. zpracoval –sh–

● V OBZORU Č. 2/2022 vyšel článek
s názvem „Jak se neuvěřitelné stalo skutkem“,
kritizující nefukčnost motorových vozů řady 841
(na snímku), nakoupených v Německu. Petr Šťá-
hlavský,  tiskový mluvčí ČD, nám k problému sdě-
lil:„Českým drahám se podařilo ve spolupráci se
zahraničními partnery obnovit provoz všech 14
bohemizovaných motorových vozů typu RS 1
zakoupených v Německu a dříve provozova-
ných u společnosti SWEG. Vozy tak od 17. ledna
začínají postupně zajišťovatsvé plánované vý-
kony na tratích Louny –  Lovosice –  Litoměřice
– Česká Lípa, Louny – Kralupy nad Vltavou a Kra-
lupy nad Vltavou – Velvary. Během 18. 1. pokra-
čovalo zařazování dalších motorových vozů RS
1 do plánovaných oběhů. Příčinou závady byla
softwarová chyba při zpracování roku 2022 v ob-
lasti řídicí jednotky. Aktuálně zajistili technici
Oblastního ředitelství osobní dopravy Západ,
provozního pracoviště Louny ve spolupráci se
zahraničními partnery dočasné řešení, které za-
jišťuje opětovný bezpečný provoz vozů. Práce
na finálním odstranění chyby s našimi partnery
pokračují a předpokládáme, že už nebudou mít
bezprostřední vliv na nasazení vozů RS 1 do
běžného provozu.“

sech, včetně vnitřních předpisů OSŽ. Vedoucí eko-
nomicko–sociálního oddělení (ESO) OSŽ JUDr.
Petr Večeř připomněl mimo jiné, že nemalá část
členů OSŽ dosud nevyužívá výhodné pojištění
odpovědnosti o tzv. čistou finanční škodu. Zmínil
se rovněž o možnosti právní pomoci v občanském
životě pro sociálně slabší skupiny členů OSŽ a po-
moci z Podpůrného fondu OSŽ při tíživých sociál-
ních situacích, např. způsobené povětrnostními
vlivy.

Tajemnice PV Věra Nečasová ukončila školení
výkladem zásad o hospodaření se sociálním fon-
dem ČD, a. s., na rok 2022, jehož zásady v podsta-
tě nedoznaly zásadních změn a jejich rozpočet
na letošní rok je prakticky totožný s loňským.

Školení k PKS ČD, a. s., pokračovalo následují-
cí den (18. ledna) v Olomouci, další proběhla 25.
1. (Plzeň), 26. 1. (České Budějovice) 27. 1. (Pra-
ha) a 31. 1. (Praha pro oblast Pardubice).

Miroslav Čáslavský

„Skutečnost, že všech jedenáct odborových
centrál na železnici se dokázalo shodnout na
jednotném stanovisku, hrálo velmi důležitou roli
pro zachování úrovně předcházející kolektivní
smlouvy a úrovně schopnosti jednat o navý-
šení mezd, což byla klíčová záležitost,“ dodal.
Podle jeho dalších slov byla obhajoba stanoviska
odborů velice náročná a vyjednávání mnohdy bylo
značně tvrdé. „Doslova až do poslední chvíle byl
veden boj o neprodlužování pracovní doby,“ při-
blížil složitost vyjednávání.

 V dalším průběhu školení došlo na sdělení
všech změn a novinek v kolektivní smlouvě. V dis-
kusi na toto téma objasňovali Vladislav Vokoun
a Štěpán Lev zejména otázky, týkající se přede-
vším nároku na „šestý“ týden dovolené a celou
řadu dalších otázek.

Dále zazněly informace týkající se březnového
sjezdu OSŽ a změn v pracovněprávních předpi-

Školení ke kolektivní smlouvě Českých
drah byla zahájena v Břeclavi

●     SPRÁVA ŽELEZNIC má zaplatit
ČEZu přes 1,5 mld. Kč! Správa železnic má podle
Městského soudu v Praze zaplatit 858 milionů ko-
run společnosti ČEZ Prodej za neodebranou elekt-
řinu v roce 2011. K tomu musí uhradit úroky za
přibližně 700 milionů korun, píší HN. Správa želez-
nic se může odvolat. Příští měsíc by měl soud rozho-
dovat o obdobné sumě za rok 2010. Spor má koře-
ny ve smlouvě z roku 2008, v níž si tehdejší SŽDC
objednala u dceřiné firmy ČEZ elektřinu pro do-
pravce na několik let dopředu. Následně se změnil
zákon, který dopravcům umožnil nakupovat elektři-
nu přímo a dopravci toho využili.

● SILNÝ VÍTR způsobil dne 30. 1. desítky
mimořádných událostí na celém území ČR, před-
běžné odhady škod na majetku Českých drah jsou
zhruba ve výši 1,5 milionu korun. „Náklady vznikly
i v souvislosti s organizováním náhradní auto-
busové dopravy, jejich přesnou výši zatím ne-
známe,“ uvedl mluvčí Českých drah Dušan Ga-
venda. K největším komplikacím došlo na hlavní
trati na Slovensko mezi stanicemi Lanžhot a Kúty,
kde kvůli poškozenému trakčnímu vedení na něko-
lik hodin uvízl vlak EC z Budapešti. Provoz na této
trati byl na několik hodin přerušen. Spadlé stromy,
které poškodily trakční vedení, mohou i za přeruše-
ný provoz na trati 250 přes Vysočinu: v úseku Žďár
nad Sázavou – Ostrov nad Oslavou. Na místě byla
zavedena náhradní autobusová doprava. Vlaky
EC směřující z nebo do Rakouska či Maďarska pak
jely odklonem přes Českou Třebovou, Olomouc
a Přerov a vyhnuly se tak na své trase Brnu.

Z krytého nástupiště je v současné době přístup pouze k osobní pokladně, vše ostatní je uzavřené.

Celé opavské západní nádraží je v současné době jedno velké staveniště. Na úpravy čeká
i přednádražní prostor.

●   V SOUVISLOSTI se silným větrem
eviduje Správa železnic za celou poslední ledno-
vou neděli (30. 1. 2022) zhruba 100 mimořádných
událostí. Drážní hasiči vyjížděli nejčastěji kvůli po-
padaným stromům na trať. V drtivé většině případů
se událost podařilo vyřešit do večerních hodin, od
pondělního (31. 1.) rána už byly všechny tratě plně
sjízdné. První odhad škod na majetku Správy želez-
nic sahá ke 2 milionům korun, do uvedené částky
se promítlo především poničené trakční vedení. Na
snímku zásah drážních hasičů u Dzbelu, kde na
stojící vlak spadl strom. Vše se obešlo bez zranění.
Snímek Správa železnic.
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Příspěvky otištěné v této rubrice se nemusejí shodovat s názorem vydavatele.

PRÁVNÍ PORADNA

Obzor č. 5 – 3. 2. 1997
„Vzhledem k neochotě představitelů minis-

terstva dopravy a spojů a Generálního ředitel-
ství s. o. ČD řešit vážné připomínky Odborového
sdružení železničářů, týkající se zvláště nekon-
cepčnosti a nehospodárnosti řízení Českých
drah, rozhodlo vedení OSŽ o svolání mimořádné-
ho Představenstva OSŽ,“ píše se v úvodním člán-
ku na první straně. Text je doplněn další důležitou
informací: mimořádné Představenstvo OSŽ dne
29. 1. 1997 rozhodlo, že uskutečnění stávky jako
poslední možnosti k prosazení požadavků OSŽ je
nevyhnutelné. Obzor zároveň přinesl pokyny pro
účastníky stávky.

Předseda OSŽ Jaromír Dušek dne 29. 1. v tele-
vizní Aréně, věnované železnici, informoval o hlav-
ním motivu OSŽ ke stávce, což byla záchrana želez-
nice, přičemž argumentačně jednoznačně porazil
své oponenty. Obzor z tohoto pořadu přinesl
podrobnou reportáž.

Obzor č. 6 – 10. 2. 1997
Úvodní obsáhlá reportáž s titulkem „Stávka za

budoucnost železnice“ popisuje den za dnem
průběh stávky na železnici, která byla vyhlášena
dne 2. 2. se zahájením o půlnoci z pondělí 3. na
úterý 4. února 1997 a délka jejího trvání byla stano-
veno minimálně na 48 hodin s tím, že při nesplnění
požadavků stávkujících se může opakovaně pro-
dlužovat vždy o 24 hodin. V prohlášení, které OSŽ
vydalo k vyhlášení stávky, je uvedeno, že
– není žádná koncepce fungování ČD,
– nadále se realizují divoké a nesystémové kroky,
–  prohlubuje se kritický stav tratí, vozového parku

NÁZORY

Myslí se na
cestující?

Nevím, na koho se obrátit se zjištěným nepocho-
pitelným stavem přistavených vlakových souprav
pro nástup cestujících. Děčín: R v 7.25 hodin, ná-
stupiště 3 – poslední vůz u výstupu z podchodu.
Mám-li snahu nastoupit do 1. vozu, musím ujít asi
100 i více metrů nekrytým nástupištěm. Přitom kolej
v celé délce je volná. Totéž příjezd do Děčína. Lo-
komotiva zastaví u schodů do podchodu a k po-
slednímu vozu je opět 100 a více metrů bez krytého
nástupiště, přitom opět kolej je v celé délce volná.
Praha: R v 13.46 hodin na 6. nástupišti je připraven
na konci nástupiště. Do 1. vozu z podchodu téměř
200 metrů, opět kolej v celé délce je volná. Jako
bývalý pracovník ČD, dnes obyčejný cestující, žas-
nu, jak se pečuje o cestující, aby se před dalším
sezením ve vlaku prošli. To mně připomíná situaci,
kdy vlaky musely zastavit u tabule na konci nástu-
piště, tam, kde obvykle čekají cestující. Snad i to bylo
zrušeno. Václav Beneš

Reakce Českých drah
V těchto případech je třeba brát v úvahu před-

pis SŽ D1 – viz: 3033. Je-li to s ohledem na délku
vlaku a vjezdové koleje (popř. nástupiště) možné,
musí vlak ve stanici zastavit tak, aby uvolnil zadní
námezník na vzdálenost nejméně 20 m a hranici
izolovaného úseku. Vlaky, zastavující pro výstup
a nástup cestujících, musí zastavit pokud možno
tak, aby všechny vozy s cestujícími byly u zvýšené-
ho nástupiště. U vlaků s přepravou cestujících,
kratších než nástupiště, musí strojvedoucí zastavit
vlak co nejblíže u výpravní budovy nebo podcho-
du (lávky), není-li místo zastavení určeno jiným
způsobem.

V případě stanice Praha hl.n. jsou staniční ko-
leje rozděleny na polovinu, jde tedy o uvolnění
sousedního oddílu a uvolnění sousedního izolo-
vaného úseku. Nástupiště a místo přistavení sou-
pravy je tam i specifikováno (sever, jih), viz ale
Správa železnic, do jejíž působnosti patří i tyto
informační systémy, resp. označení zón na nástu-
pištích.

V případě stanice Děčín hl.n. jde o staniční řád,
konkrétně článek 5. Pro zaměstnance provozu
a infrastruktury SŽ ve službě, je za účelem prová-
dění dopravních úkonů u vlaků, činností spoje-
ných s údržbou infrastruktury, provádění kontrol-
ní činnosti apod., zbudováno přes koleje č. 3, 1, 2
a 4 v km 539,642 úrovňové spojení: Používání to-
hoto úrovňového spojení je pro zaměstnance ostat-
ních služebních odvětví a cestující veřejnost zaká-
záno. Přistavení souprav se tak provádí s přihlédnutí
k tomuto článku, aby zůstal služební přechod volný.
V obou případech je tedy třeba obrátit se na Správu
železnic (Správa železnic na náš dotaz do doby
uzávěrky neodpověděla, pozn. red.)

Jinak sám jistě víte z provozu a cestování na
hlavním nádraží, že kratší soupravy nestojí na
konci nástupiště, ale v místě co nejblíže k výstupu,
např. jednotky 814 stojí u podchodu a nikoliv až
na konci nástupiště. Je tedy plně aplikováno usta-
novení o zastavení co nejblíže k příchodu/odcho-
du od vlaků.

Mgr. Petr Šťáhlavský, tiskový mluvčí ČD

ného dle zákoníku práce a PKS; vyplácení podpory
v nezaměstnanosti na Úřadu práce ČR od prvních
měsíců v nejnižší procentní sazbě, tj. 45 %, která by
jinak byla snížená až od 5. měsíce podpůrčí doby,
apod.).

Sdělení některých vedoucích zaměstnanců za-
městnavatele, že tyto dohody musí podepsat ihned,
jsou naprosto irelevantní. Jedná se o dohody, tedy
o dvoustranné právní jednání, tj. obě smluvní stra-
ny (tedy i zaměstnanec) by měly mít dostatek času
si dohodu důkladně přečíst (prostudovat), než při-
stoupí k jejímu podepsání. Na výše uvedené sdě-
lení zaměstnavatele lze pohlížet jako na jednání
proti dobrým mravům, v některých případech zřej-
mě až šikanózní a určité zneužívání postavení sil-
nější strany v pracovněprávním vztahu, což není
v souladu se základními zásadami pracovněpráv-
ních vztahů dle zákoníku práce (např. § 1a písm. a),
e) ZP/).

Mikuláš Hubicsák,
manager pro kolektivní vyjednávání

JUDr. Petr Večeř,
vedoucí ESO OSŽ – ústředí

Ekonomicko–sociální oddělení OSŽ – ústředí
(dále rovněž „ESO OSŽ – ústředí“) disponuje rele-
vantními informacemi, že v posledním období do-
chází ke zvýšenému počtu případů, kdy vedoucí
zaměstnanci zaměstnavatele (zpravidla i více zá-
stupců zaměstnavatele) předkládají zaměstnanci,
členům OSŽ k podpisu písemný dokument – „Do-
hodu o rozvázání pracovního poměru“ (prvotně
nepodepsanou zaměstnavatelem), a členové OSŽ
jej bez jakékoliv konzultace s funkcionáři OSŽ nebo
ESO OSŽ – ústředí podepisují. Následně se obrací
s žádostí o pomoc při jejich řešení.

 Zaměstnanci před svým podpisem nevyužívají
svého práva, tj. řádného seznámení se s jejich ob-
sahem, popřípadě si nevezmou tzv. čas na rozmyš-
lenou, není-li jim obsah zcela jasný anebo s ním
nesouhlasí. V takové situaci se nelze vůbec spolé-
hat na tvrzení zaměstnavatele, že jde o tzv. formální
záležitost, která nemá žádný vliv na cokoliv.

Zaměstnanci si neuvědomují, že podpis doho-
dy o rozvázání pracovního poměru (§ 49 ZP) může
mít do budoucnosti pro členy OSŽ významné –
negativní důsledky (např. problém s výší odstup-

a budov Českých drah,
– prokazatelně dochází k nehospodárnému po-

užívání majetku ČD,
 – není naplňováno rozhodnutí porady ekonomic-

kých ministrů vlády ČR o konsolidaci Českých
drah.
Ke stávce se první den připojila Federace vlako-

vých čet a Federace provozních pracovníků želez-
ničních stanic.

V pondělí 3. 2. oznámil ministr dopravy Martin
Říman sdělovacím prostředkům, že nemíní ustupo-
vat hrubému nátlaku odborů a že OSŽ musí uhradit
nejen škody, vzniklé stávkou na železnici, ale i mzdy
stávkujícím.

Obzor dále popisuje vývoj nálad i výstupy z tis-
kových konferencí obou stran tak, jak se postupně
vyvíjely. Popis končí středou 5. 2., kdy byla uzávěrka
čísla. Ukončení stávky (8. 2.), k níž vedla přijatá
dohoda, zaznamenal Obzor až v následujícím čísle
o týden později.

Obzor č. 6 přinesl dále reportáže z řady praco-
višť po celé republice i názory stávkujících. Účast ve
stávce byla kolem 80 %. V čísle bylo otištěno i něko-
lik negativních komentářů z tisku, které nabádaly
k tomu, aby vláda před ukřičenými odboráři neustu-
povala. Čišela z nich neznalost poměrů na železni-
ci a někdy i neznalost právních předpisů.

 Stávkujícím železničářům vyslovily solidaritu
všechny odborové centrály, sdružené v Českomo-
ravské komoře odborových svazů, Odborový svaz
dopravy i Rada nedrážních sekcí OSŽ. Mezinárod-
ní dopravní dělnická federace ITF, sdružující do-
pravní odbory z více než 100 zemí, se kromě vyjád-
ření podpory obrátila přímo na premiéra ČR
s naléhavou žádostí o okamžité řešení situace.

–zs–

nou ze soukromých firem včetně třeba dcery DB
Arrivy. Je to cílené vyhánění starších lidí z vlaků, aby
je pak vlakům nepřátelský Středočeský kraj pod
vedení PIRSTAN mohl dál rušit.

 Předražené jsou i doplňkové pásmové kupony
PID, které po zdražení likvidují frekvenci ve veřejné
dopravě. Od prosince jezdí autobus v tarifu PID
dokonce z Černého mostu přes Turnov až do Har-
rachova, v Turnově končí pásmo PID 11, takže dů-
chodce 70+ jede až do Turnova (!) zcela zdarma na
rozdíl od vlaku. To samé do Kutné Hory atd. To
panu Kupkovi ani slavným šetřílkům od STAN jaksi
nevadí. Hlavně co nejvíc poškodit vlaky. Navíc
všepásmová roční jízdenka PID je násobně dražší
(40 tisíc Kč!) než celoplošná jízdenka Klimatiket
v Rakousku (asi 28 tisíc Kč), kde jsou zcela jiné
peněžní poměry. Navíc v autobusech PID si může
cestující vybrat při překrývání pásem, co je pro něj
levnější, u vlaků v PID nikdy, tam se pásma nesmějí
překrývat, naopak se uprostřed tratě poškodí tarif
PID vloženým vyšším pásmem – viz trať Čelákovice
– Neratovice či Vraňany – Straškov atd.

 Martin Kubík

 Na uvedený dopis zareagoval ředitel kancelá-
ře generálního ředitele ČD Mgr. Milan Zdráhal. Ve
své odpovědi konstatuje, že na předmětné trati je
do provozu nasazeno šest jednotek CityElefant,
které jsou v případě potřeby nahrazovány staršími
elektrickými jednotkami řady 460. „S využitím no-
vého operačního programu OPD 2 budou pro
osobní vlaky na trati Opava – Ostrava–Svinov
pořízeny dvě nové třívozové elektrické jednotky
RegioPanter s předpokladem nasazení v první
polovině roku 2023. Na konci roku 2023 je před-
poklad pořízení a nasazení dalších pěti nových
dvouvozových elektrických jednotek. Násled-
ně by měly být starší elektrické jednotky 460
vyřazeny definitivně z provozu,“ píše Milan Zdrá-
hal v odpovědi.

 Na kritiku odbavování cestujících na trati 321
v úseku Ostrava–Svinov – Opava východ ředitel
kanceláře odpovídá: „Vzhledem ke skutečnosti,
že nemáme záznamy a signály od vlakového do-
provodu o možných problémech při odbavování
všech cestujících v tomto úseku, považujeme
určenou otevírací dobu pokladen na této trati za
dostatečnou.“ V té souvislosti připomíná, že stále
více zákazníků přechází k flexibilnímu typu předpro-
dejních jízdenek v rámci integrovaného dopravní-
ho systému a elektronickému odbavení přes inter-
net. „Na druhé straně je ale zároveň pravdou, že
zastávky na této trati jsou opravdu velmi blízko
u sebe, takže k situacím, kdy vlakový personál
nestihne odbavit všechny zákazníky, skutečně
může ve výjimečných případech docházet.“

V závěru své odpovědi ředitel kanceláře kon-
statuje, že obnově železničních vozidel v Morav-
skoslezském kraji věnují České dráhy velkou po-

Otevřený dopis generálnímu řediteli Českých
drah, Ivanu Bednárikovi, zaslal čtenář Obzoru
z Ostravska Ing. Miroslav Klimeš. Kritizuje v něm
kulturu cestování na některých tratích, která neod-
povídá Českými drahami prezentované vysoké
úrovni. „Jednou z tratí, kde se kultura cestování
stále více vrací do minulého století, je linka z Opa-
vy do Českého Těšína (trať 321),“ napsal Miro-
slav Klimeš. Výrazné zlepšení úrovně cestování na
této trati přinesly před zhruba dvaceti lety nové
patrové soupravy (tzv. Elefanty), které však s postu-
pem času byly mnohdy nahrazovány starými
a v mnoha ohledech nevyhovujícími pantografy řa-
dy 460, kterých zde v současné době jezdí zhruba
polovina. „Proto stále více nabývám dojmu, že
uvedená trať je nejen na okraji České republiky,
ale i na okraji zájmu ČD, přestože jde o značně
frekventovanou linku s tisícovkami cestujících
denně, zejména v úseku Ostrava-Svinov – Opa-
va východ! Nebo snad ČD také čekají, až zde
osobní přepravu převezme jiný dopravce a proto
zde provozují staré, z jiných oblastí vyřazené sou-
pravy?“ ptá se čtenář.

 V další části otevřeného dopisu pak Miroslav
Klimeš poukazuje na omezené pracovní doby
osobních pokladen na zmíněné trati a z toho mnoh-
dy značné úniky tržeb z přepravy cestujících i kol.
„Není to však v naprosté většině vina průvodčí-
ho, který je jeden na celý vlak, ale bohužel není
v jeho silách toto odbavení včas stihnout!“ kon-
statuje čtenář, který v závěru klade otázku: „Bude
uvedený stav v dohledné době na této trati ře-
šen nebo budou cestující dále přepravováni ve
21. století nedůstojným způsobem, tedy návra-
tem o mnoho let zpět?“

Zhoršuje se kultura cestování
na Ostravsku?

Pantografy 460 pomalu dosluhují  (ilustrační snímek ze
žst. Olomouc hl. n.).

Důležité upozornění! Dohoda
o rozvázání pracovního poměru

Již měsíc je v platnosti omezení dle rozkazu
Středočeského kraje, kdy většina vlaků od Prahy hl.
n. obrací v dálkově řízené žst. Čisovice. Na Dobříš
v celé trase jede například vlak z Prahy hl. n. v de-
vítihodinovém (!) taktu – 5.25 h (Os 2003) – další ve
14.25 h (Os 2015). Obraty v Čisovicích zhoršily i pra-
covní podmínky vlakovému doprovodu. „Nemáme
si kde ohřát oběd ani uvařit kafe!“ naříkají. Hosti-
nec u nádraží otvírá jen občas, nejbližší hostinec je
na hřišti. Ale pracovní doba je tam každý den jinak
– v pondělí třeba 10 – 15 h! Naštěstí je u nádraží
aspoň potravinový obchod. Výpravčí v Čisovicích
od konce října zrušen.

Při mém pozorování 10. ledna jsem si všiml, že
neobsazená budova žst. Čisovice se nepřetržitě
vytápí a podle neustálé páry z plynového topení
asi nejen na temperující teplotu. Ptám se, kolik
stupňů musí mít dopravní technologie v neobsaze-
né stanici, aby přežila? Je vidět, že elektronická
doba rozhodně není energeticky výhodná, spíše
naopak. Také jsem pozoroval, že do automatické-
ho osvětlení není zapojeno osvětlení nástupiště,
které ovládal dříve výpravčí. Čekárna, která byla

Po přečtení rozhovoru s radním pro veřejnou
dopravu SČ kraje Mgr. Boreckým (Obzor č. 23/
2021)se jednomu přímo hlava zatočí. Vyslovené
názory a domněnky vyvolávají mnoho otazníků,
i to, zda je to myšleno vážně a zda dotyčný má
přehled v dané oblasti. Jen pár příkladů.

Pan radní hodnotí některé tratě jako neper-
spektivní a zbytečné, a to jen proto, že na nich
ubývají cestující. To je zajímavá logika. Co se tak
podívat na to, proč tomu tak je. Jak je tam organi-
zována doprava, jak se doplňují autobusy se že-
leznicí, zda autobusy navazují na vlaky a obráce-
ně. Jak je doprava atraktivní, vyhovuje cestujícím?
Proč neustále třeba mluví o jízdě z Dobříše do
Prahy, když ta trať zajišťuje poněkud jiné spojení
a ne pouze do Prahy, ale i z jiných obcí a do jiných
částí Prahy. Co tak konečně vytvořit ten integrova-
ný a logický systém a ptát se třeba obcí a cestují-
cích, jak by ta doprava měla vypadat. Jak už se jen
v Dobříši dostat na nádraží?! Jedině pěšky a tře-
ba i půl hodiny. To je opravdu výhodná veřejná
doprava?

A co ten Trhový Štěpánov? Zná to tam vůbec
pan radní a zajímal se vůbec o organizaci dopra-
vy zde? Že jsou na trase vlaku podniky, vlečky, že
tam jezdí lidé do práce, schází napojení vlaku na
autobusy třeba ze směru od Dolních Kralovic,
okolních obcí i samotného Štěpánova? Že třeba
odtud lidé jezdí do Prahy a nemají zájem si to
komplikovat autobusy a přestupy? Spočítali kraj-
ští „odborníci“ kolik by získali tržeb a cestujících,
pokud by zde ten provázaný systém konečně vy-
tvořili a po více než 50 letech splnili sliby obyvate-
lům dané? Kdy tedy bude v Trhovém Štěpánově
konečně dopravní terminál u nádraží pane Bo-
recký? A kdy třeba v Rožmitálu? A že by se řešila
celá trať u Rožmitálu jejím protažením blíž k měs-
tu o necelý kilometr? S vytvořením nové čtvrti a prů-
myslového centra v místě? A co až do té Plzně, jak
to chtěli naši předci?

Kde je vůbec nějaká koncepce rozvoje té eko-
logické dopravy? A že by konečně i kraj se začal
starat o přesun nákladní dopravy na koleje, aby
konečně ročně ušetřil na silnicích, na externali-
tách i zdraví lidí? Nebo se bude o životním pro-
středí stále jen mluvit? Doprava v kraji se musí

řešit komplexně, nejen podporou dopravy silniční
a tvrdit, že ta ostatní je špatná a drahá, když opak
je pravdou.

Zcela šokující jsou úvahy o jízdném a nákla-
dech veřejné dopravy. Pokud pan radní mluví
o úhradě nákladů z jízdného ve výši 25 % a potře-
bě to zvednout na dvojnásobek, bylo by vhodné,
kdyby také uvedl, jak je to u autobusové dopravy
a obecně u dopravy silniční. Kolik tam její uživate-
lé hradí procent nákladů a škod? Také ty úhrady
z této dopravy zvedneme na dvojnásobek? Nebo
podle skutečných výpočtů – tedy bez lhaní? Nebo
to budeme dělat jen u té veřejné, aby konečně
s tím nikdo nejezdil a my měli důvody na další
ničení krajiny silničními stavbami a silniční dopra-
vou?

A opakuji – minimální škody ze silniční dopravy
na zdraví vycházejí na nějakých 70 mld. Kč, exter-
nality na 200 mld. Kč ročně. A kraj třeba má na
silnicích dluh kolem 50 miliard! Na to bude brát
peníze kde? Šetřením na lokálkách? Nebo ko-
nečně řádným zpoplatněním uživatelů silniční do-
pravy? Čili třeba jen tím přesunem co největšího
množství dopravy ze silnic na koleje by mohl roč-
ně šetřit desítky i stovky milionů a nehledat ne-
smyslně úspory omezováním spojů na vedlejších

tratích a rozšiřováním dopravy silniční. A tím ve
své podstatě naopak nám všem ty peníze z kapes
vyhazovat. Ty uváděné úspory kolem 50 milionů
totiž naprosto neodpovídají realitě. Navíc tato opa-
tření jen posílí přesun lidí do aut. Navíc jim znepří-
jemní bydlení mimo velká města. A opět, platit to
budeme všichni.

A znovu – kraj operuje cenou 1 km autobusu
kolem 40 Kč, ale nezabývá se skutečnou cenou,
tedy i s dopravní cestou a s dopady této dopravy.
To ani náhodou. To opět zaplatíme všichni, jen
kraj to nebude vykazovat ve svém hospodaření.
Prostě takové lhaní si do kapsy. A tomu se říká
odborná činnost a ekonomika.

Něco je v tomto státě opravdu hodně špatně.
A jen poznámka. V takovém Rakousku zavedli vel-
mi levnou síťovou jízdenku na veřejnou dopravu.
Co se tak tím inspirovat, včetně masivní podpory
železnice? A ta kritika špatně investovaných pe-
něz do tratí? Tak jistě, kraj má pro ministerstvo
dopravy dostatek námětů, jak uvedené tratě pře-
stavět, zvýšit na nich rychlost a jak do nich dostat ty
cestující a uvolnit silnice. Jen to nějak není nikde
vidět a slyšet. Ani to řešení integrace dopravy v kraji,
ani řešení nákladní dopravy, aby se všem ulevilo
a skutečně něco ušetřilo. Chudáci starostové obcí
a obyvatelé venkova. A nakonec my všichni.

 Ing. Antonín Minařík

To už hlava nebere

posudku (na své náklady) ještě na své náklady
také smrk pokácet.

Kácí se tedy na udání? LovoSlovo není plátek
přizvukující městu. Naopak jde o opoziční a k MÚ
velmi kritické periodikum. Je jasné, že se DÚ musí
obávat rizika zanedbání péče, aby upozornění od
místního jen tak přešel. Jak by pak vysvětlil svou
nečinnost, kdyby strom na trať skutečně spadl
a onen občan by se na DÚ „vozil“ v médiích?
Smutné, ale pochopitelné. Problém je v přístupu
jednotlivce: pronásleduje ho strach z neovládnu-
telného (to napovídá fakt, že se se stromem na
pustém slepém nevyasfaltovaném konci ulice fotí
v roušce). Fotí se se stromem, který udával tak
dlouho, dokud si pro něj tu smrt nevydupal, ačkoli
nezávislý odborník vyloučil jakoukoli společen-
skou nebezpečnost. Připomínka padesátých let?
Nikdy nevíte, kdo je ten vedle vás, jen je vám
divné, že kolem mizí… stromy? Zatím stromy. Až
nebudou u té trati stromy, na koho dojde pak?
A co s ním pro jistotu udělají úřady?

Vít Patrák, informátor železniční dopravy

Takto smělou myšlenku přinesl měsíčník Lo-
voSlovo (č. 12/2021), který v rámci investigativní
žurnalistiky řešil případ u koridoru v Lovosicích
v ulici K. Maličkého. Místní smrk se zdál nebezpeč-
ný občanovi O. L., který nemá žádné vzdělání
v oboru dendrologie nebo příbuzných disciplí-
nách, a nebezpečnost posuzuje pouze tušením
a zdáním. Pojal přesvědčení, že strom spadne do
2. t. k. tím, že se i přes závětří přilehlé budovy zlomí
a část přeskočí protihlukovou stěnu až na trať.
Dožadoval se odstranění u městského úřadu, což
bylo zamítnuto vedoucím odboru životního pro-
středí, který jinak nemá s „neperspektivními“ stro-
my slitování. Toť zase moje konstatování.

Městský úřad si nechal provést dendrologický
posudek se závěrem, že strom je naprosto zdravý
a bezpečný.  Pan O. L. se myšlenky na pokácení
nevzdal, ačkoli ostatní sousedi byli stejného ná-
zoru jako město. Tentokrát oslovil Drážní úřad.
Ten nařídil MÚ strom bez ohledu na posudek
pokácet. Město se odvolalo k Ministerstvu dopra-
vy, které rozhodlo, že MÚ bude muset navzdory

Ministr dopravy Kupka (ODS) chce změnit ce-
loplošné slevy pro důchodce ze slevy 75 procent
na 50 procent. Na tom prodělá životní prostředí,
místní podnikatelé (restaurace atd.), návštěvnost
muzeí a zámků. Je zajímavé, že se na slevy dů-
chodců sahá celoplošně, a přitom v Pražské inte-
grované dopravě, která nyní zahrnuje nejen celý
Středočeský kraj, ale zasahuje již i do okolních kra-
jů, jezdí v autobusech, zdrůrazňuji pouze v auto-
busech(!!!) cestující starší 70 let zcela zdarma, ale
ve vlacích za hranicí Prahy musí cestující nad 70 let
věku platit a budou platit ještě více. Jedná se léta,
od vzniku PIDu, o cíleně tarifní a frekvenční plíživou
likvidaci železnice. Hádejte, kde jsou při sčítání
cestujících důchodci vyhnaní z vlaků sečtěni? V au-
tobusech(!) PIDu. Tyto autobusy se rekrutují vetši-

Omezení slev je cestou do pekel

Rozvrat tratě na Dobříš

Kácí se u tratí na udání?

vytápěna, je trvale uzavřena a výchozí vlak odblo-
kuje dveře jen několik minut před svým odjezdem.

Nejlepší na všem je tzv. návazná autobusová
doprava – zastávka autobusu je vzdálena 70 metrů
od nádraží a autobus nemůže nikdo za minutu
stihnout. Proto jezdí prázdný. Navíc málokterá re-
gionova přijede po táhlém stoupání od Měchenic
(více než 20 promile) zcela včas. A jízdní řád je
poškozen i na zbylém neredukovaném úseku. Vlak
Os 2014 stojí v Měchenicích nervy drásajících 20
minut! Patrně má někdo za cíl vyhnat lidi ze všech
vlaků, aby pak kraj řekl, zrušit zbytek!

Martin Kubík

Reakce Správy železnic
Ve stanici Čisovice je v budově umístěna tech-

nologie elektronického stavědla a také pracoviš-
tě udržujícího zaměstnance. Temperování míst-
nosti je nastaveno na standardních cca 20 oC. Na
osvětlení nástupiště v současnosti probíhá dopl-
nění dálkového ovládání ze stanice Vrané nad
Vltavou. Radka Pistoriusová,

tisková mluvčí Správy železnic

Žst. Čisovice, 10. 1., 15.23 h, po devíti hodinách od kuropění jede na Dobříš vlak Os 2015. To není
Ukrajina, ale realita Středočeského kraje 21. století.

zornost. Pořízení nových vozidel však
představuje časově a především fi-
nančně velmi náročný proces, který
nepodléhá pouze rozhodnutí do-
pravce, ale je závislé zejména na roz-
hodnutí objednatele (v tomto přípa-
dě Moravskoslezském kraji) a jeho
finančních možnostech. „Jsme proto
velmi rádi, že se nám společným dia-
logem podařilo s Moravskoslezským
krajem nalézt řešení, které umožní
zásadní obnovu parku železniční vo-
zidel, jež značně přispěje ke zvýšení
komfortu i kvality námi nabízených
služeb. Jsme si totiž velmi dobře vě-
domi, že elektrické jednotky řady 460
jsou morálně i technicky zastaralé
a potřebují adekvátní obměnu.“

                        Miroslav Čáslavský
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„Nevyčítej životu, co ti nedal, ale uč se
oceňovat to, co ti dal.“

                Lev Nikolajevič Tolstoj,
ruský spisovatel a filozof (1828 – 1910)

běžku. Ale kraj měl tehdy priority, jak co nejvíc tratí
poškodit – viz také Opočno – Dobruška (nyní spo-
radická osobní doprava), či Hněvčeves (Sadová)
– Smiřice (zcela bez osobní dopravy) a nyní po-
škodí Lomnici nad Popelkou. Martin Kubík

ny na https://www.sportt.cz/datatables/MCR–zelez-
nice–2022–stafety

Nejlepší závodníci byli odměněni věcnými ce-
nami, které jim předala ředitelka závodů Bc. Rena-
ta Dousková, místopředsedkyně OSŽ, spolu s Ing.
Ondřejem Šmehlíkem, vedoucím mezinárodního
oddělení OSŽ, který se závodů rovněž aktivně zú-
častnil. „Děkuji vám za vaše nasazení a za dobré
sportovní výkony,“ řekla při závěrečném hodno-
cení Dousková. Závody zorganizovala Regionální
sportovní komise v Praze, vedená Stanislavem
Noskem.

Prvních osm nejlepších závodníků bude nomi-
nováno na mistrovství USIC, které na stadionu ve
Vejsplachách proběhne příští rok. Závody proběh-
ly za vysokého sportovního nasazení a v družné
sportovní atmosféře. Dobrou náladu mezi přítom-
nými však zkalila zpráva o předčasném úmrtí spor-
tovního kolegy Jana Frnky (+46) z Českých Budě-
jovic. Miroslav Čáslavský

také kategorie Klub seniorů roku, do které bylo
možno nominovat aktivní organizace, jejichž čin-
nost je pro seniory přínosná a zajímavá.  Připo-
meňme, že v roce 2019 se vítězem anketní kate-
gorie Klub seniorů stalo Sdružení seniorů OSŽ.

Z tiskové zprávy města Ostravy

Letošní mistrovství republiky železničářů v běhu
na lyžích bylo současně kvalifikací na mezinárodní
mistrovství USIC, které se bude konat v příštím roce.
Závodníci a závodnice se sjeli na dny 26. – 28.
ledna 2022 do Kořenova, kde byli ubytováni v ho-
telu Lesní chata, který je v majetku OSŽ. Mistrovství
se navzdory epidemii covidu při dodržení všech
vládních nařízení zúčastnila více než šedesátka
mužů a žen, kteří o nejlepší výkony zápolili na sta-
dionu Vejsplachy ve Vrchlabí na umělém sněhu,
doplněném druhý den čerstvým prašanem.

První den soutěží proběhly závody na deset
kilometrů volnou formou, doplněném odpoledne
sprinterskými štafetovými závody dvojic na 2x1 km.
Startovalo se v kategoriích A (muži do 50let) a B (nad
50 let), stejně tak ženy. Nejrychlejším závodníkem
prvního dne se stal Zbigniev Kawulok (B), repre-
zentující Správu železnic, OŘ Ostrava, druhé místo
obsadil jeho dlouholetý soupeř Martin Vacek (B)
z OCÚ střed, na třetím místě se umístil Lubomír
Čapek (A) z ČD Cargo, PJ Ústí nad Labem. V že-
nách zajela nejrychlejší čas Ema Marková (OPT
Olomouc RP), druhá byla Andrea Austerová (ČD
CIS východ RP) a třetí Eva Marková (OPT Olomouc).
Uznání zaslouží také nejstarší ženy ve startovním
poli – Eva Cupalová (1947) a Milena Hrozová
(1953), které držely krok i s mladšími účastnicemi
mistrovství. Závod se jel na okruhu 3,5 km (tři kola)
v otevřeném terénu na precizně upraveném povr-

Vejsplachy uvítaly železničáře v běhu na lyžích

SPORT
ní, velmi činorodí, jejich aktivity jsou často cha-
ritativní. Zkrátka jsou vzorem pro ostatní a je mi
ctí alespoň tímto způsobem poděkovat za jejich
nezdolnou energii, činnost a pomoc ostatním,“
konstatoval náměstek primátora Zbyněk Pražák.

Tradiční anketu Senior roku vyhlásilo město na
podzim roku 2021 při příležitosti Mezinárodního
dne seniorů. Nominováni mohli být aktivní senioři
starší 65 let, mající bydliště na území města Ostra-
vy, kteří výjimečným způsobem přispívají ke zlep-
šení života společnosti. Současně byla vyhlášena

Uzlová žst. Ostroměř, do níž se každou hodinu
sjíždějí vlaky ze čtyř směrů a tím je zde zaručen
přestup a síťovost železnice, která od doby co
krajům síťovost neříká vůbec nic, je vzácná. Ostro-
měř je také rodiště věhlasného režiséra Karla
Zemana (3. 11. 1910 Ostroměř –  5. 4.1989 Gott-
waldov – po roce 1989 a před rokem 1948 Zlín).

Na levé straně historické výpravní budovy fun-
guje nádražní hostinec –  otevřen bývá až od 16
hodin. 7. 1. jsem vzal za kliku nádražního hostince
v 15.30 h, a hospodský mi řekl, že pivo nemůže
dříve natočit, nejdříve však v 15.46 h, až mu spí-
nač povolí sepnutí proudu. Zvláštní doba. Prý je to
z důvodu, aby se nepřetahovala pracovní doba.
Opravdu se tak v 15.46 stalo...

Na snímku skupina vlaků v 15.00 h 7.ledna.
Dlužno podotknout, že i Kralovéhradecký kraj ve
své době zničil několik lokálních tratí– naivní bylo
ukončení osobní dopravy mezi Broumovem a Oto-
vicemi zastávkou, tím později dal do ruky rákosku
železničně nepřátelskému místnímu zastupitelst-
vu, aby blokovalo propojení tratě s Polskem do
Tlumacowa potažmo Scinawky Sredni (kameno-
lom se zásobami na dalších třicet let), kde byl velký
zájem o nákladní dopravu a průvoz po síti SŽ, což
mohlo ekonomicky pomoci tomuto zapadlému vý-

Ostroměř má naštěstí ještě
nádražku

Senioři roku 2021 byli oceněni

něk Pražák, náměstek primáto-
ra. Společným jmenovatelem
oceněných byla činnost pro ostat-
ní a pomoc druhým.

Ing. Josef Juřeník se věnuje
nejen sportovním aktivitám se-
niorů, podílí se též na chodu že-
lezničního muzea, a pro svůj ko-
níček, orientační běh, se snaží
nadchnout i děti. Oceněný je rov-
něž členem Výboru seniorů OSŽ
Ostrava hlavní nádraží, pomáhá
se zajištěním různých seniorských
aktivit. Několik let zajišťuje orien-
tační pochody seniorů, pořádá
různé akce orientačního běhu, je
předsedou Sportovního klubu
orientačního běhu Ostrava, o. s.

 „Práce oceněných seniorů
je obdivuhodná. I nadále pomá-
hají svému okolí, jsou kreativ-

Na pomyslných vítězných příčkách patnáctého
ročníku ankety města Ostravy „Senior roku“ stanu-
ly hned dvě osobnosti, Hedvika Juřinová a  Josef
Juřeník (člen Výboru OSŽ při žst. Ostrava hl. n.
Vítězným klubem seniorů se stala zájmová orga-
nizace číslo 15 Kreativ. Ceny vítězům předal Zby-

vlakem, má teď jeden společný cíl – ve zdraví tuhle
cestu přežít.

Komedie Mimořádná událost se volně inspiro-
vala skutečným příběhem „splašeného vlaku“, kte-
rý ujel svému strojvůdci i s cestujícími před pár lety
na Českomoravské vrchovině na trati 257 z Křiža-
nova do Studence. Jiřímu Havelkovi nešlo o věr-
nou rekonstrukci případu, ale o další zábavný po-
nor do světa úplně normálních lidí, kteří se ocitnou
v extrémní situaci. Možná byste se divili, kolik toho
můžou mít společného vypjatá domovní schůze
a vlak, který nikdo neřídí.

Datum uvedení filmu do kin 3. 2. 2022. –red–

 O zdevastovanou budovu zastávky
v Oráčově projevila zájem obec

Na Správě železnic nyní probíhá tzv. „vnitro-
podnikové projednávání trvalé nepotřebnosti“ bu-
dovy zastávky v Oráčově na trati 161 (Rakovník –
Bečov nad Teplou) pro provozování a provozu-
schopnost železniční dopravní cesty a její mož-

Jak byste se chovali, kdybyste jeli ve vlaku, který
nikdo neřídí? Odpověď na tuto otázku hledá Jiří
Havelka, režisér a scenárista diváckého hitu Vlast-
níci, ve svém dalším filmu, komedii Mimořádná
událost. „Názvem si nadbíháme, ale samozřejmě
doufám, že ano, že to bude pro diváky mimořádný
zážitek v mnoha ohledech,“ říká o svém filmu Jiří
Havelka.

Mimořádnou událost způsobí strojvedoucí lo-
kálky, který neplánovaně zastaví mezi poli a vy-
stoupí z vlaku, aby vyřešil drobný technický pro-
blém. Bohužel zastavil v mírném protisvahu a vlak
mu ujede. Samospádem a tam, odkud vyjel. Brbla-
jící cestující ocení, že zase jedou, ale záhy si uvědo-
mí, že špatným směrem. Hlasitě protestují a doža-
dují se informací. Kabina strojvedoucího je zamčená
a nikdo se zpoza dveří neozývá. Mezi pasažéry se
šíří první náznaky paniky. Kontakt s okolím pro-
střednictvím mobilních telefonů selhává a nepo-
máhá ani zoufalý křik z oken. Cestující za pomocí
mírného násilí nakonec dveře kabiny strojvůdce
otevřou, ale tam si pouze potvrdí nejhorší očekává-
ní – motoráček nikdo neřídí. Velmi nesourodá sku-
pina lidí, kterou na chvíli svedla dohromady jízda

ném převodu na obec, respektive za ja-
kých technických podmínek lze tento pře-
vod uskutečnit.

„Pokud bude prokázána trvalá ne-
potřebnost a převoditelnost objektu
a budou projednány podmínky převo-
du, předloží ministerstvo dopravy po
mezirezortním připomínkovém řízení
vládě žádost o souhlas s převodem.
Návrh smlouvy o převodu vlastnické-
ho práva se nabyvateli předkládá až
na základě souhlasného usnesení vlá-
dy České republiky,“ potvrdil mluvčí
Správy železnic Dušan Gavenda.

Malebné nádraží na jednokolejné re-
gionální trati z roku 1897 tak má šanci na
lepší časy. Na trati 161 v úseku Rakovník
– Jesenice probíhala od pondělí 24. 1.
2022 do pátku 28. 1. 2022 v denní dobu
(mimo dopravní špičku) výluka, v jejímž
rámci se dělala provozní údržba želez-
ničního svršku, především se prováděly
práce na údržbě zeleně během období
vegetačního klidu a odvoz dřevní hmoty
z loňských kalamit. Jak už to u nádražích

na regionálních tratí bývá, železniční trať vede
mimo centrum obce, po jejím jižním okraji, spoje
náhradní autobusové dopravy linky XS57 zasta-
vovaly během výluky uprostřed obce.

–mmč–

Mimořádná událost

Malebné nádraží Oráčov na jednokolejné regionální trati z roku 1897 má šanci na lepší časy.
Pokud bude prokázána jeho trvalá nepotřebnost, bude převedeno na obec.

Ing. Juřeník (vlevo) byl oceněn v anketě „Senior roku“ města
Ostravy.

chu, zpestřeném třemi výjezdy na
umělý kopec.

Druhý den, poněkud ztíženým ná-
razovým větrem, závody pokračovaly
během na 15 km klasickou technikou
(čtyři 3,5km okruhy). Nejrychlejší zá-
vodníci a závodnice z minulého dne
zde potvrdili své kvality. V mužích si
první dvě místa soupeři prohodili: prv-
ní dojel do cíle Martin Vacek před
Zbignievem Kawulokem. V ženách
podala v klasickém běhu nejlepší vý-
kon Andrea Austerová před Lenkou
Šritrovou (ČD – OŘOD střed RP) a Ire-
nou Dudkovou (ZC Česká Třebová).

Po součtu časů z obou dnů bylo
pořadí následující: muži – Kawulok,
Vacek, Čapek, ženy – Austerová, Ema
Marková, Dudková. Podrobné výsled-
ky jednotlivých závodů jsou zveřejně-

Skupina vlaků v uzlové železniční stanici Ostroměř.

Nejrychlejší muži v kategorii B v běhu klasickou technikou: (zleva Zbigniev Kawulok, Martin
Vacek a Pavel Novotný. Ceny předávala ředitelka mistrovství, místopředsedkyně OSŽ Bc. Renata
Dousková – vpravo.

Nejvíce sil bylo nutné vynaložit při běhu do kopce.

vených druhou a třetí generací systému ETCS.
Správa železnic rozšířila svůj park diagnostic-

kých vozidel o vícesystémovou lokomotivu Siemens
Vectron loni na podzim. Využívat ji chce pro diag-
nostiku tuzemské i zahraniční železniční sítě včet-
ně traťové části ETCS. Bude sloužit také pro tažení
vlastních diagnostických vozů, například měřicích
vozů na železniční svršek, rádiové sítě či stávajícího
vozu na měření trakčního vedení. Částečně tak
nahradí výkony, které si Správa železnic musí pro-
najímat u dopravců.

Z tiskové zprávy
Správy železnic

Správa železnic ve spolupráci s firmou Siemens
a dopravcem ČD Cargo úspěšně dokončila testo-
vání kompatibility lokomotiv Siemens Vectron s no-
vým jednotným evropským zabezpečovacím systé-
mem ETCS, kterým se postupně vybavují i české
železniční tratě. Tyto lokomotivy, z nichž jedna je
i součástí vozového parku Správy železnic, tak mo-
hou jako první typ v ČR provozovaných železnič-
ních vozidel plně využívat výhody jízdy pod dohle-
dem ETCS.

Testování lokomotiv Vectron probíhalo na tra-
tích Břeclav – Česká Třebová – Kolín, Břeclav –
Petrovice u Karviné a Praha – Olbramovice, vyba-

České dráhy převzaly
první dvě jednotky

RegioPanter
pro Jihočeský kraj
České dráhy převzaly v Plzni dne 28. 1. dvě

nové elektrické jednotky RegioPanter 650.216
a 650.217  od společnosti Škoda Transportation.
Jedná se o první dvě z celkem deseti souprav,
které během první poloviny roku nahradí v regio-
nální dopravě klasické soupravy ze začátku 90.
let. Jednotky RegioPanter budou nasazeny na
regionální vlaky České Budějovice – Strakonice,
České Budějovice – Písek, České Budějovice –
Veselí nad Lužnicí – Jindřichův Hradec, České
Budějovice – Veselí nad Lužnicí – Tábor a částeč-
ně také České Budějovice – Horní Dvořiště.

Z tiskové zprávy ČD

Lokomotivy Siemens Vectron
mohou jezdit pod dohledem

systému ETCS

 Lokomotivy Siemens Vectron mohou jako první typ v ČR provozovaných železničních vozidel
plně využívat výhody jízdy pod dohledem ETCS.  Snímek Správa železnic.


