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NA AKTUÁLNÍ TÉMA

Z aktuálních událostí

Hovoříme s MARTINEM KUPKOU,
ministrem dopravy ČR

(Pokračování na straně 2)

železničních dopravců a zákazníků, kteří si ji ku-
pují za tržní cenu? Bude se nabízet nějaký dopla-
tek do OT100?

Jízdní doklad IN100 je komerční produkt do-
pravce České dráhy a nám jako resortu dopravy jej
nepřísluší komentovat. Jak IN100 tak OneTicket
100 jsou prodávány na základě odlišných smluv-
ních přepravních podmínek.

 Podpoříte prodej celostátní roční síťové jíz-
denky firmám pro zaměstnance výjimkou ze
zdanění takového benefitu, jako je tomu v Ra-
kousku? Řada firem v ČR totiž podporuje mobi-
litu zaměstnanců jen služebními auty za velmi
výhodných podmínek, včetně paliva, ale poskyt-
nout alternativně zvýhodněnou síťovou jízdenku
většinou nechtějí. I to vede ke kolonám na silni-
cích, zátěži pro životní prostředí, problémům s par-
kováním, atd.

To je spíše otázka na ministerstvo financí a mé-
ho kolegu Zbyňka Stanjuru. Tento produkt je poři-
zován za odlišných daňových podmínek než ostat-
ní jízdní doklady a je lepší zjednodušovat daňové
podmínky než vymýšlet další výjimky.

Neuvažujete o slevě pro držitele IN/OT100 na
dálniční známky či umožnění zařazení jejich osob-
ních vozidel do výkonového zpoplatnění (mýta),
když tito lidé jezdí logicky převážně vlakem a po
dálnicích tak málo, že se jim dálniční známky ani
nevyplatí?

Provázání IN/OT100 se slevou na dálniční znám-
ku možné není. Dálniční známka je vázána na
vozidlo, nikoliv na jeho řidiče. Svázání s mýtným
systémem naráží na základní parametry českého
výkonového zpoplatnění, které není určeno pro
vozidla do 3,5 tuny.

Zasadíte se o smysluplnější využití prostřed-

ků při opravách tratí, budete podporovat zrych-
lení provozu i na lokálkách, tzn. zejména odstra-
nění propadů rychlosti před nepřehlednými pře-
jezdy s prioritou dle hodnoty propadu do velmi
nízkých rychlostí? Zastavíte vlnu demolic histo-
rických drážních budov, do jejichž likvidace
a eventuálně výstavby nevzhledných sklobe-
tonových novostaveb „tečou“ velké částky, jen
aby se tzv. „čerpalo co nejvíce“?

Zaměříme se na kvalitu a smysluplnost před-
kládaných záměrů jak investičních, tak i neinves-
tičních akcí Správy železnic, které se týkají regio-
nálních tratí. Zabezpečování přejezdů bude
nadále důležitou součástí investičního plánu Sprá-
vy železnic. Propady jsou dány právě jejich nedo-
statečným stupněm zabezpečení. Tam, kde bude
možné a účelné opravit historickou výpravní bu-
dovu, určitě se za to postavím.  Na řadě míst je ale
nutné postavit nový objekt. Pak to ale má být kva-
litní architektura s rozumnými investičními nákla-
dy.

Považujete 50 prodaných jízdenek OT100
(OneTicket 100) v ČR za celý rok za úspěch, když
srovnatelně velké Rakousko prodalo jen za prv-
ní tři měsíce více než 130 000 ročních síťových
jízdenek Klimaticket?

Tyto dva produkty nelze srovnávat, zatímco Kli-
maticket je jízdenka na veřejnou dopravu se silnou
podporou z prostředků daňových poplatníků, One-
Ticket je i po dohodě s dopravci nastaven jako ko-
merční produkt, který nepředstavuje alternativu k to-
muto rakouskému dotovanému produktu. Roli hraje
i to, že se zvýhodněnou síťovou jízdenkou samot-
ných Českých drah se cestující dostanou do většiny
cílů na české železnici.

 Co pro zvýšení prodejů roční OT100 chcete
udělat?  Bude možnost dle předchozích příslibů
MD/Cendis tuto aplikaci nahrát například na In
Kartu, pro udržení komfortu při kontrolách, nebo
možností se prokázat i například při vybití mobil-
ního telefonu? Bude do OT100 zahrnuta i přepra-
va spoluzavazadla, například jízdního kola či psa
(vše jako u IN100), a od kdy to lze kdyžtak před-
pokládat?

 Síťový doklad OT100 je atraktivní pro cestující,
kteří využívají služeb více dopravců. S liberalizací
českého železničního trhu, který bude podle unijní-
ho práva povinný od roku 2023, lze předpokládat,
že cestujících s dokladem OneTicket bude přibývat.
Zabýváme se teď tím, jak by bylo možné doklad
využít i jako digitální nosič k prokázání nároku na
slevu – například pro invalidy III. stupně. A zvažuje-
me i další možnosti. Jde to naproti i našemu prog-
ramovému prohlášení, kde zmiňujeme digitalizaci.

Jak budete řešit platnost dosavadních síťo-
vých dokladů v nekomerčních vlacích jiných do-
pravců než ČD, tzn. nejen režijních jízdenek, ale
i IN100, která je rozšířena zejména u nákladních

„Je nezbytně nutné, aby ministerstvo
s kraji mnohem více diskutovalo.“

■  Představenstvo OSŽ se v úterý 1. 2. 2022 na
svém pravidelném zasedání zabývalo především
přípravou sjezdu. Ještě před tím ale vyslechlo infor-
mace ze zásadních jednání: Vladislav Vokoun, I.
místopředseda OSŽ a předseda Podnikového vý-
boru (PV) OSŽ při Českých drahách, informoval
o školení k PKS ČD a o aktuální situaci u ČD.

Místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ ČD
Cargo Radek Nekola hovořil o semináři (31. 1.
2022) ve společnosti METRANS: „Předmětem jed-
nání byla odezva na naše konstatování, že cho-
vání zaměstnavatele vůči odborářům se nám
nezdá úplně v souladu se zásadami sociálního
dialogu,“ řekl  a dodal, že tuto zkušenost prezento-
val v Bruselu v rámci projektu fungování závodních
rad v nadnárodních společnostech v železniční sek-
ci ETF.

S odkazem na informace podané na jednání
Ústředí OSŽ (16. 12. 2021) informoval Petr Štěpá-
nek, místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ Sprá-
vy železnic, o společném jednání odborových cent-
rál se zaměstnavatelem dne 14. 1. 2022, kdy byly
podepsány Rámcové zásady a Centrální zásady
FKSP na rok 2022.

Bc. Renata Dousková, místopředsedkyně OSŽ
a předsedkyně Nedrážního republikového výboru
(NeRV) OSŽ, v úvodu informovala o kolektivním vy-
jednávání ve společnosti AZ Servis. Ve společnosti
ŽPSV Doloplazy dochází k 5% nárůstu mezd při
zachování všech benefitů. A v nejbližší době by se
také mělo uskutečnit jednání odborových centrál
s vedením společnosti RegioJet.

Vedoucí kanceláře předsedy OSŽ PhDr. Helena
Svobodová informovala o třech dokumentech, kte-
ré obdrželi členové Řídícího výboru Železniční sek-
ce ETF k připomínkování a předseda OSŽ Mgr.
Martin Malý hovořil o přípravě státního rozpočtu.

Představenstvo OSŽ schválilo přiznání dvou
dávek z Podpůrného fondu OSŽ a dvě žádosti
o poskytnutí právní pomoci zastoupením v řízení
před soudem. Stěžejním bodem jednacího progra-
mu byla tentokrát příprava VIII. sjezdu OSŽ, který
proběhne 25. až 26. 3. 2022 v Kongresovém cent-
ru Praha. Představenstvo OSŽ dále vzalo na vědo-
mí zprávu Ústředí OSŽ o činnosti po VII. sjezdu OSŽ
a schválilo i návrh volebního řádu VIII. sjezdu OSŽ.

V závěru více než pětihodinového jednání se
dostalo i na informace Revizní komise OSŽ a orga-
nizační záležitosti.

■ Podnikový výbor (PV) OSŽ při Českých
drahách, který zasedal v Praze, v sídle OSŽ, dne 9.
února, se zabýval mimo jiné kritickým nedostatkem
některých provozních profesí. Před tím, než na jed-
nání dorazily zástupkyně Českých drah, informoval
předseda PV OSŽ Vladislav Vokoun o setkání s no-
vým ministrem dopravy, jehož se zúčastnil spolu
s tajemníkem PV Antonínem Leitgebem. Zazněla
zde mj. důležitá informace o tom, že ministr dopra-
vy má zásadní zájem na dobrém fungování ČD,
rozvoji železniční dopravy a nehodlá na dráze pri-
vatizovat. „Dále nám sdělil své důvody v záměru
obměny v Dozorčí radě ČD “ poznamenal Vo-
koun.  (Řídicí výbor Českých drah dne 10. února
zvolil tři nové členy Dozorčí rady ČD, a. s. Budou
jimi: vrchní poradce České bankovní asociace
Miroslav Zámečník, ředitel Centra pro efektivní
dopravu Petr Šlegr a manažer Jiří Minka, který
donedávna působil ve vrcholových funkcích PKP
Cargo International).

Poté na jednání dorazily dvě zástupkyně ČD,
a to Ing. Lucie Bartoňová a Marta Tomanová z od-
boru 10 GŘ ČD k projednání organizační změny na
GŘ ČD k 1. 3. 2022. Dotaz z pléna na výsledek
podzimního náboru posunovačů poté rozpoutal
živou diskusi k problematice chybějících posuno-
vačů i dalších provozních pracovníků. Na konkrétní
dotaz se totiž členům PV dostalo jen vyhýbavých
odpovědí. Vladislav Vokoun upozornil zástupkyně
zaměstnavatele, že k neutěšené situaci výrazně
přispívá liknavý (až vyhýbavý) postup při uplatňo-
vání novely katalogu prací, který umožňuje zařaze-

ní části zaměstnanců posunu do vyšší tarifní třídy.
Kritická situace je zvláště na ONJ Praha, kde mají
pracovníci díky velké nabídce pracovních míst v hlav-
ním městě řadu jiných, pro ně lukrativnějších mož-
ností pracovního uplatnění. Člen PV Stanislav Ho-
láčík připomněl, že se katalog prací připravoval dva
roky, ale teprve nyní se zjišťuje, kolika lidí se vlastně
týká. „Místo abychom situaci operativně řešili,
čekáme na vysvětlení katalogu prací. Mezitím ti
lidi odejdou!“ zdůraznil.  „Totéž platí i pro vlakové
čety. U ZAP Praha máme podstav 70 lidí,“ dodal
člen PV Martin Janeček. Členka PV Miloslava Pe-
činková popsala podobnou situaci v Olomouci.
„Mladí lidé za ty peníze dělat nebudou. Posuno-
vači jsou zklamaní, naštvaní, odcházejí,“ řekla.

S ohledem na absenci zástupce vrcholového
vedení nemohlo dojít k uspokojivým odpovědím na
všechny připomínky a poznámky členů podnikové-
ho výboru, proto chtějí slyšet vysvětlení situace,
a hlavně řešení, od skutečně odpovědné osoby.
Na příští jednání bude proto požádán o účast ge-
nerální ředitel ČD Ivan Bednárik.

■  Dne 10. 2. se v sídle OSŽ v pražských Vyso-
čanech konalo jednání Podnikového výboru (PV)
OSŽ ČD Cargo. Předseda PV Radek Nekola v úvo-
du zopakoval některé důležité momenty z kolektiv-
ního vyjednávání a dále se věnoval normě řešící
zdravotní způsobilost (kterou chtěl zaměstnavatel
původně zrušit), fondu pracovní doby, kde zaměst-
navatel rovněž plánoval restrikce, a kondičním po-
bytům, kde nově  budou KOP nabízeny zaměstnan-
cům – účastníkům mimořádné události.

Radek Nekola hovořil i o příplatkové sféře a na-
konec i o nárůstu tarifních mezd, ze zaměstnavate-
lem navržených 850 Kč na přijatelných 1100 Kč,
a 1% nárůstu tarifů v prvním čtvrtletí roku 2023.
„Nejsem ani spokojen, ani nejsem zklamán, je to
výsledek, který je obhajitelný,“ uzavřel.

S prezentací Nové projekty ČD Cargo poté před
členy PV předstoupil obchodní ředitel společnosti
ČD Cargo Radek Dvořák. „Investujeme do loko-
motiv a ETCS, musíme se ale zaměřit i na vozy,“
řekl. Dále uvedl, že se ČD Cargo mění i tím, že více
než 60 % tvoří export, import, tranzit: „Ohromně
expandujeme, velice se nám nyní daří v Rakous-
ku a velké objemy realizuje už i naše dcera
v Chorvatsku. Objemy jsou již v řádu milionů tun,“
poznamenal. Radek Dvořák se věnoval i kontejne-
rovým překladištím v Brně, Lovosicích či v Bohumí-
ně, zmínil i Terminál Ostrava Mošnov, který je ve
výstavbě s předpokládaným zahájením provozu
letos v září (1. 7. 2022 začne zkušební provoz)
s kapacitou až 10 vlaků denně, kde ČD Cargo bude
součástí provozovatele terminálu. „Naším cílem je
v podstatě přeměna národního železničního do-
pravce na spolehlivého poskytovatele komplex-
ních mezinárodních logistických řešení a já vě-
řím, že jsme schopni tohoto cíle dosáhnout,“
uzavřel. Jeho informace doplnily personální ředi-
telka Mgr. Aneta Miklášová a Mgr. Pavla Kreischo-
vá, která mj. poděkovala odborářům za to, že
zaměstnancům pomáhali při vyplňování elektro-
nického daňového přiznání. –red–

PKS u ČD Cargo
podepsaná

Ve společnosti ČD Cargo bylo dne 2. 2. dokon-
čeno kolektivní vyjednávání. Nová podniková ko-
lektivní smlouva bude platná od 1. 4. 2022 do
31.3.2023. Nejpodstatnější změnou parametrů je
nominální navýšení všech tarifních mezd o 1100
Kč. Mimořádně tak oproti zvyklostem nedochází
k procentuálnímu navýšení především z důvodu
snahy zohlednit aktuální míru inflace u zaměst-
nanců v nižších tarifních stupních. Současně do-
chází k úpravě některých dalších nadtarifních slo-
žek mzdy, které oceňují vyšší míru práce v noci
a flexibilitu zaměstnanců.

Zdroj: Tisková zpráva

ně, když už se to dělalo, tak se to připravovalo na
těch 200 km/h. Nicméně v závěru letošního roku,
je tam předpoklad listopad, by se mělo v celém
úseku až do Tábora jezdit plnohodnotně dvouko-
lejným provozem. Zbyde nám tak ́ pouze´ úsek
Nemanice – Ševětín, to je ta poslední šikana na
celém IV. koridoru. Jak má být tato stavba reali-
zovaná, už máme jasno. Tím, jak se zpřesňuje, co
všechno to bude obnášet, tak se ta stavba pro-
dražuje, byť ještě nezačala. Už jsme prolomili
hranici dvaceti miliard korun a mohl by to být
jeden z prvních projektů na železničních korido-
rech financovaný cizím kapitálem,“ uvedl Jiří Svo-
boda s tím, že po dokončení může IV. koridor zamí-
chat karty v zátěžových proudech: „Nakonec i ze
strany rakouských železnic, naposledy jsme jed-
nali minulý týden, roste zájem o směr sever – jih
přes ČR. Takže už přepracovávají projekt, že by
i tam, od Lince, docházelo částečně ke zdvojko-
lejnění. Myslím si, že to může poměrně velmi
odlehčit i dalším tratím, mám tím na mysli Česká
Třebová – Brno, čili Praha – České Budějovice
bude radost jet vlakem,“ uzavřel.

Michael Mareš

stavbu využívat 30. června navečer, první osobní
vlaky projedou úsekem 1. července 2022. Mezi
Voticemi a Červeným Újezdem bude dočasně v pro-
vozu pouze druhá traťová kolej, úplný dvoukolejný
provoz v celém úseku bude zahájen až v září, kdy
dojde k zahájení zkušebního provozu. Původní trať
bude opuštěna k 1. 4. 2022: „Máme tady v rámci
Mikroregionu Voticko spolek provozující histo-
rickou železniční dopravu z nádraží ve Střezimíři
bude sloužit jako železniční skanzen,“ dodal Ond-
řej Göpfert.

Ministr dopravy Martin Kupka považuje nový
úsek IV. železničního koridoru za významný příspě-
vek ke zlepšení spojení mezi Prahou a Českými
Budějovicemi po železnici: „Tady se bude možné
s naklápěcími skříněmi dostat až na rychlost
200 km/h; je to vlastně první úsek v ČR, který
bude tímto způsobem nachystaný pro vyšší
rychlosti, které by postupně měly být využívány
i na jiných úsecích.“

Provoz rychlostí vyšší než 160 km/h je ale podle
generálního ředitele Správy železnic Jiřího Svobody
vázán na výhradní provoz v systému ETCS: „Čili
v současné době tomu tak nebude, ale staveb-

Už na přelomu června a července se rozjedou
první vlaky po nové trati mezi Voticemi a Sudoměři-
cemi u Tábora na pomezí Středočeského a Jiho-
českého kraje. Převážná část z přibližně dvacetiki-
lometrového úseku povede po nové přeložce, která
umožní zvýšení rychlosti vlaků až na 200 km/h.
Projekt modernizace tratě Sudoměřice u Tábora –
Votice a základní data o stavbě představil v rámci
kontrolního dne v pátek 4. února 2022 ministru
dopravy Martinu Kupkovi Ing. Ondřej Göpfert, ná-
městek ředitele OJ pro řízení úseku investičního,
Stavební správa západ. „Projekt je dimenzován
na rychlost 160 km/h, nicméně my jsme do toho-
to projektu sáhli a udělali stavební úpravy. Jízdní
doba se díky modernizaci úseku a převedení do
jiné stopy zkrátí až o 9 minut a poklesne z histo-
rických 2 h 50 minut na jednu a půl hodiny, což je
významný počin,“ uvedl Ondřej Göpfert: „V dubnu
začne tříměsíční výluka, během níž převedeme
dopravu do nové stopy. Trať se narovnala, zrych-
lila, jsou tady až sedm metrů hluboké zářezy.“

Během 90denní nepřetržité výluky, která začne
2. dubna, se zrealizuje přesmyk celého traťového
úseku do nové stopy. Nákladní vlaky začnou novo-

Modernizace železnice na pomezí středních
a jižních Čech jde do finále, jízdní doba

se zkrátí až o 9 minut

Ve čtvrtek 30. června 2022 navečer projede tunelem Deboreč (660 metrů) na trati Praha – Tábor první nákladní vlak. První osobní vlaky projedou
tímto úsekem 1. července 2022. Mezi Voticemi a Červeným Újezdem bude dočasně v provozu pouze druhá traťová kolej, dále do Sudoměřic se bude
jezdit po obou kolejích. Úplný dvoukolejný provoz v celém úseku bude zahájen v září. Zhotovitelem prací je firma OHLA ŽS.  Snímek Michael Mareš

Modernizace vozidlové-
ho parku, nová pravidla
údržby ECM od letošního lé-
ta a zavedení ETCS od 1. led-
na 2025 na hlavních korido-
rech vedou k postupnému
vyřazení neperspektivních
vozidlových řad. České drá-
hy mají ve své Vizi 2030 plán
vyřadit v této dekádě 900
starších vozidel.

Aktuálně v souvislosti
s dodávkou nových elektric-
kých jednotek dochází k útlu-
mu lokomotivní řady 242 ČD.
V loňském roce klesla turnu-
sová potřeba těchto strojů
v Plzni a během první polovi-
ny letošního roku prakticky
zmizí z regionální dopravy na
jihu Čech, kde je nahradí Re-
gioPantery.

Na snímku lokomotiva
242.213–7 v kilometru 213,7.
                                     –mmč–

Útlum lokomotivní řady 242, na
jihu Čech je nahradí RegioPantery
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Žihle

a staniční dozorce s prodejem jízdenek v Krasí-
kově. Do práce to z Třebařova měla pár kroků.
„Pět minut na kole, od baráku na nádraží. Při
rekonstrukci pak posunuli zastávku blíž ke Kra-
síkovu a nádražím se teď projíždí,“ říká dále.

V jejích očích je vidět, že osud nádraží jí není
lhostejný, a to ani poté, co už budova jako nádraží
roky neslouží. Z Krasíkova v roce 2007 přešla do
Třebovic v Čechách na funkci osobní pokladní:
„Chodila jsem tehdy za panem přednostou s pro-
síkem, až se někde něco uvolní, že bych měla
zájem opět jít do turnusu. Když turnusák dělá
osmičky, tak už ve středu umírá. Tak jsem se
dostala do Rudoltic, kde jsem byla až do jejich
zrušení.“

Pro práci v ZO OSŽ Česká Třebová byla od
roku 2009 částečně uvolněna jako administrativ-
ní pracovnice, od roku 2012 pak jako plně uvolně-
ná. Třetí volební období je členkou Revizní komi-
se (RK) OSŽ a letos v březnu na sjezdu bude
kandidovat do RK znovu. „Na konferenci vloni
v říjnu jsem byla zvolena členkou Podnikového
výboru (PV) OSŽ Správy železnic, kam mě dele-
goval Výbor OSŽ při OŘ Hradec Králové,“ dodá-
vá s tm, že v podnikovém výboru vystřídala Fran-
tiška Tomeše. Své funkce nyní vykonává v ZO OSŽ
Česká Třebová, ve Výboru OSŽ v Hradci Králové,
v PV OSŽ SŽ a v RK OSŽ v Praze. „Mně cestování
nevadí. Z titulu funkce zastupuji členy OSŽ
a v náplni mé práce je také informování zastu-
povaných členů. Ve Výboru OSŽ při OŘ Hradec
Králové, kde jako místopředsedkyně tohoto vý-
boru zastupuji infrastrukturu, jednáme se za-
městnavatelem. Výbor je složen z delegovaných
zástupců ZO OSŽ, aby vrcholově zaměstnavatel
nemusel jednat se všemi ZO příslušnými k OŘ
Hradec Králové. V ZO OSŽ Česká Třebová se
zase snažím předsedkyni Marušce Štusákové,
jako místopředsedkyně ZO, co nejvíce vypo-
máhat. Naše základní organizace má totiž té-
měř 700 členů,“ uzavírá.

Michael Mareš

Milena Onderková na dráze pracuje téměř čty-
řicet let, od vyučení. „V roce 1982 jsem nastoupila
jako operátorka do České Třebové, po mateřské
jsem pak v roce 1984 přešla na ´devatenáctku´
(řídící věž) na rozbory. Vlastně jsem tehdy dělala
to, co dnes dělá technika,“ vzpomíná. Milena
Onderková je ženou mnoha profesí. Pracovala
jako operátorka, osobní pokladní, nákladní po-
kladní, staniční dozorce, výhybkářka. „Prošla jsem
spoustou funkcí a každá měla něco do sebe
a každá se mi líbila,“ přiznává. Začínala sice v Čes-
ké Třebové, ale nejkrásnějších dvacet let života
na dráze, jak sama říká, prožila jako operátorka

S Milenou Onderkovou se při různých příleži-
tostech potkávám už dlouhá léta. Snad to nevyzní
pejorativně, ale pro mě je něco jako inventář OSŽ,
byť v různých funkcích. Nejvíce ji mám (kvůli před-
platnému Obzoru) asi spojenou s funkcí hospo-
dářky ZO OSŽ v České Třebové, kde byla dlouhá
léta pravou rukou Jany Štanclové.

Milena Onderková: „Každá
práce na dráze se mně líbila.
Každá měla něco do sebe!“

nově požadováno i značné spolufinancování
veřejné dopravy?

Jedenáct let jsem působil jako starosta obce
a mám s tím mnoho zkušeností. Ten postup je
dnes poměrně jednoduchý. Rozhodně nepřed-
stavuje významnou překážku. Mnohem důležitěj-
ší je, aby obce své nepřihlášené občany aktivně
oslovily a vysvětlily jim, co přinese jim a celé obci,
když se k trvalému bydlišti přihlásí.

Jaký je váš názor na postup vedení Středo-
českého kraje, které od 12. 12. 2021 neobjedna-
lo na některých tratích či úsecích tratí osobní
vlakovou dopravu?

Základní motivací ke změnám ve Středočes-
kém kraji byla poctivá snaha zajistit při rostoucích
nákladech a omezeném rozpočtu dostatečně kva-
litní službu pro občany. Na trati Čelákovice – Mo-
chov kraj doplácel na jednoho cestujícího sto tisíc
korun ročně. To nedávalo žádný ekonomický smy-
sl. Naopak to kraj připravovalo o peníze, které
potřeboval na posílení a zkvalitnění dopravy v ji-
ných místech. Těžko jsem nesl, když se ukázalo,
že stát investoval do železničních tratí, kde musel
kraj dopravu omezit. Co je do budoucna nezbytně
nutné? Aby ministerstvo s kraji mnohem víc disku-
tovalo a koordinovalo dopravní obslužnost. Já si
jako ministr netroufám mluvit krajům do toho, jak si
budou formovat svou dopravní obslužnost. Musí-
me ale naše plány a kroky co nejlépe sladit.

Michael Mareš

Podpoříte přivedení regionální železniční do-
pravy k terminálům vysokorychlostních tratí
(VRT), kde se to přímo nabízí, nebo to budou jen
velká parkoviště?

Od první chvíle se snažím, abychom o vyso-
korychlostních tratích neuvažovali jen jako o nové
unikátní infrastruktuře. Musí to být naopak důleži-
tá součást celé vzájemně propojené železniční
sítě. Díky ní se musí zlepšit dopravní obslužnost
pro obyvatele všech regionů. Efektivní napojení
navazujících tratí je důležitou podmínkou. Navíc to
samozřejmě bude i příležitost k posílení regionál-
ní dopravy na konvenčních tratích, kde se násled-
ně uvolní část kapacity. Terminály VRT budou
v podstatě sloužit jako doplněk ke stanicím v cent-
rech měst. Jejich cílem je přiblížit vysokorychlostní
železnici obyvatelům širokého okolí. Z tohoto dů-
vodu jsou jako jejich součásti navržena parkoviš-
tě, zastávky návazné dopravy a doprovodné služ-
by. Propojení s konvenčními tratěmi bude
realizováno formou samostatných sjezdů, které
umožní pohyb rychlíků mezi sítí VRT a konvenční-
mi tratěmi.

Zjednoduší vaše vláda i agendu spojenou
se změnou trvalého bydliště, aby odpadla hlav-
ní překážka pro přihlášení trvale žijících, ale
nepřihlášených občanů na malých obcích, kde
skutečně bydlí, aby se zvýšily jejich příjmy v rám-
ci rozpočtového určení daní, když je po nich

Naklápěcí vlaky DB
Regio budou jezdit

do Chebu až do roku
2030

Bavorský objednatel železniční dopravy (BEG)
napřímo zadal DB Regio na léta 2023 – 2030 síť
rychlého spojení v severovýchodním Bavorsku
s možností prodloužení o 2 roky. O zakázku nepro-
jevil zájem žádný jiný dopravce, neboť pro ni jsou
požadována vozidla s naklápěcí technikou, která
nikdo jiný nevlastní.

Síť zahrnuje devět linek, např. Norimberk – Bay-
reuth/Marktredwitz – Hof, Norimberk – Schwandorf
– Regensburg či Norimberk – Marktredwitz – Cheb.
I nadále budou nasazovány motorové jednotky ř.
612, které projdou mírnou obnovou, jako je dopl-
nění Wi-Fi, nového informačního systému či kame-
rového dohledu. Objem výkonů vzroste ročně o 0,7
mil. na 8,6 mil. vlkm. Budou zaceleny taktové výpad-
ky, doplněny večerní spoje a vesměs bude nabí-
zen hodinový takt. Zdvojnásobí se nabídka mezi
Chebem a Norimberkem, kde bude nabízeno spo-
jení každou hodinu.

Na silně vytížené relaci Norimberk – Bayreuth
bude o víkendu zaveden půlhodinový takt, neboť
zde v posledních letech narostl počet cestujících
o 90 %, v úseku Norimberk – Pegnitz dokonce
o 150.%.

Po skončení této smlouvy plánuje BEG poptávat
nová částečně elektrická vozidla, i nadále vybave-

ná naklápěcí technikou, která nahradí řadu 612,
jejíž věk bude v té době dosahovat 25 – 30 let.

Z Eisenbahn Kurier 12/2021 Martin Hájek

Nejdelší
vysokorychlostní

železniční síť na světě
se má ještě prodloužit

Čína plánuje do roku 2025 prodloužit délku své
vysokorychlostní železniční sítě na 50 000 kilomet-
rů. Vyplývá to z nového pětiletého plánu dopravy,
který zveřejnila Státní rada. Síť bude o 12 000 kilo-
metrů delší než na konci roku 2020. Výstavba je tak
rozsáhlá, že bude větší než vysokorychlostní želez-
niční sítě Španělska, Japonska, Francie, Německa
a Finska dohromady. Celková délka sítí těchto zemí
loni podle Mezinárodní železniční unie činila 11.954
kilometrů. Podle analytiků Peking zrychluje investi-
ce do infrastruktury ve snaze zpomalit hospodářský
pokles Číny.

Vysokorychlostní železniční síť v zemi byla na
konci loňského roku dlouhá 38 000 kilometrů, což
je o 8000 kilometrů více, než si stanovil Peking
v roce 2017. Dokument Státní rady však uvedl, že
dopravní systém je stále „nevyvážený a nedosta-
tečně rozvinutý“, protože existují zjevné nedostatky
v meziměstské a příměstské železnici v klíčových
městských uskupeních a metropolitních oblastech.

V polovině ledna byl schválen projekt v hod-
notě 238 miliard juanů (37,5 miliardy dolarů) na

výstavbu dvou nových vysokorychlostních tratí o cel-
kové délce asi 830 kilometrů. Iniciativa rozšíření
železniční sítě je součástí snah Pekingu rozšířit
svou národní železniční síť ze 146 000 kilometrů
v roce 2020 na 165 000 kilometrů v roce 2025.

Z RT.de, 23. 1. 2022, zpracoval –sh–

Štěstí v neštěstí.
Vlak ve švýcarských
Alpách kvůli lavině

vykolejil
Silné sněžení v posledních dnech se negativně

dotklo i železniční dopravy ve Švýcarsku. Ve středu
2. února odpoledne spadla v Alpách u obce Villars–
sur–Ollon východně od Ženevského jezera lavina
a způsobila vykolejení vlaku Transports Publics du
Chablais (TPC) vedeného jednotkou řady Beh 4/8
92. Zadní část vlaku byla sněhovou masou zavale-
na. Ve vlaku byl pouze strojvedoucí, ke zranění
osob nedošlo.

Podle vyjádření kantonální policie pro zpravo-
dajskou agenturu Keystone–SDA lavina spadla ko-
lem 14.50 h a zasáhla vlak na lince horské dráhy
Bex–Villars–Bretaye (BVB) mezi Col de Soud a Col
de Bretaye oberhalb von Villars–sur–Ollon.  Provoz
na trati byl kompletně zastaven, stejně jako celého
skiresortu z důvodu bezpečnosti lyžařů. Státní zá-
stupce zahájil šetření příčin uvolnění laviny.

Z  www.bernerzeitung.ch, www.bahnonline.ch,
zpracoval –rš–

Českých drah. Denně z Plzně do Žihle zajíždí v pra-
covní dny pět párů vlaků; zbytek (šest párů rychlíků)
obstarává společnost GW Train Regio. „Dřív tady
lidé hodně jezdili vlaky, když jsem před dvaceti
lety jezdil do Plzně do školy, bývaly vlaky přepl-
něné,“ porovnává pokladní. V tom zrovna zahouká
RegioShark Českých drah na znamení odjezdu.
„Na České dráhy já nechodím, když jedou naši,
tak vycházím,“ konstatuje s úsměvem. Čekárna
přitom na první pohled vypadá, jako kdyby patřila
Českým drahám. „Mají tady jenom vývěsky, ale
jinak tady nejsou. My jsme tady každý den, byť
v sobotu a v neděli jenom na čtyři hodiny,“ říká
pokladní dále.

S rekonstrukcí budovy vznikly na nádraží i mo-
derní toalety se vstupem z čekárny. „Dobrý počin,“
povídám. „Oni sem chtěli dát i automat na kávu,
ale asi z toho sešlo. Já bych to sem radši ani
nedával. Někteří rádi ničí věci, asi by to tady
dlouho nevydrželo, i když občas se automat mů-
že hodit, zvláště v chladných dnech při návratu
z výletu na vlak,“ připustil.

Žihle a okolí jsou tradiční turistickou destina-
cí, kam jezdí hodně houbařů a turistů. „Otázkou
je, co bude, až se případně kraj rozhodne, že
pokladny nejsou zapotřebí. Tak si myslím, že
se to tady zavře. Cestující odrazují i časté vý-
luky na trati, které bývají zejména v létě, když
jezdí hodně lidí. Teď ještě k tomu ta pande-
mie...,“ dodal pokladní. „Úklid, včetně odemy-
kání a zamykání čekárny, probíhá denně po
celou dobu od dokončení opravy výpravní bu-
dovy na základě smlouvy o poskytování slu-
žeb. Kvalita úklidu je pravidelně monitorována
našimi pracovníky i mechanismy, které nám
poskytuje právě zmíněná smlouva,“ doplnil
mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Michael Mareš

Železniční stanice Žihle (železniční trať 160) se
objevila na seznamu opravených nádražív loňském
roce. Oprava, která probíhala od 2. září 2020 do 30.
dubna 2021, se zdařila, kdysi šedivé nádraží pro-
kouklo. V rámci rekonstrukce budovy byla komplet-
ně opravena střešní krytina, fasáda, včetně výměny
oken a dveří, uvnitř objektu pak byly opraveny pro-
story čekárny pro cestující a WC, dále komerční
prostor v přízemí, a v 1. a 2. patře byly opraveny
bytové jednotky a nocležny. Kolem objektu byly o-
praveny zpevněné plochy a provedeny terénní
úpravy s vysázením okrasných keřů a květin.

Železniční stanice Žihle byla 21. října 2005 spo-
lu se stanicí Mladotice zapojena do dálkového
řízení ze stanice Blatno u Jesenice, do té doby ještě
v Žihli sloužili výpravčí a dva signalisté. Prostory
výpravní budovy jsou dnes z velké části využity.
V prvním patře (vyčleněném pro vlakové čety) i dru-
hém patře (strojvedoucí) jsou nocležny, které vy-
užívají zaměstnanci Českých drah. Mimo to je zde
obsazená i samostatná bytová jednotka.

Jediným zaměstnancem „dráhy“, který dnes
v Žihli slouží, je osobní pokladní společnosti GW
Train Regio, ten prodává nejen jízdenky na vlaky
společnosti GW Train Regio, ale i jízdenky v tarifu
Plzeňského kraje: „To znamená, že na České drá-
hy mohu jízdenky prodávat také, protože tady už
platí tarif Plzeňského kraje, a nebo jim mohu pro-
dat jízdenku OneTicket,“ říká. „Většinou ale pro-
dávám za tarif Plzeňského kraje, ten se vyplatí
nejvíc. OneTicket je sice dražší, ale někdo ty
peníze neřeší, hlavně když má jízdenku a nemusí
se starat o to, s jakou společností jede,“ dodává
s tím, že se jich přesto ptá, přes co chtějí jet. „Větši-
nou to ale trasuje přes Blatno, protože je to lev-
nější, ale těch spojů tam moc nejezdí, takže je
lepší jet přes Plzeň.“

Žihle je od roku 2011 konečnou zastávkou vlaků

sportovní ochranné pomůcky pro dospělé (dětem
přispívala už dříve), diabetikům na přístrojovou
pedikúru, na léčbu popálenin po ozařování, na
oxymetr pacientům trpícím onemocněním respi-
račního systému, onkologickým pacientům na do-
plňky stravy, klientům se specifickými dietami na
konzultaci s nutričním terapeutem nebo na analý-
zu mateřského mléka. Současně ale zůstaly za-
chovány příspěvky z předchozího roku, které sou-
visejí s nemocí covid–19, jako je například
příspěvek na rekondiční pobyty pro klienty
s přetrvávajícími obtížemi po prodělané infekci.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra vyna-
ložila značné úsilí na zlepšení administrativy spo-
jené s čerpáním příspěvků. Klientům vychází vstříc
prodloužením lhůty pro podání žádosti o příspě-
vek. Nyní může klient o proplacení požádat ve
lhůtě tří měsíců od data, kdy službu nebo produkt
uhradil, ale stále platí, že to musí stihnout nejpoz-
ději do 31. prosince. Novinkou je také možnost
zažádat si o příspěvek on–line. K tomu slouží por-
tál E–komunikace s chráněným přístupem, do ně-
hož mohou registrovaní klienti vstupovat přímo
z webu Pojišťovny.

Kompletní nabídku příspěvků z fondu preven-
ce a podmínky stanovující možné kombinace bo-
nusů najdete na webu Zdravotní pojišťovny mi-
nisterstva vnitra (www.zpmvcr.cz).

PaedDr. Jitka Mravinacová,
PR specialistka, ZPMV ČR

Blíží se jeden ze dvou termínů v roce, dokdy
můžete ze zákona požádat o změnu zdravotní
pojišťovny. Kdo podá žádost o přeregistrování do
31. března, stane se klientem nové pojišťovny od
1. července. Je čas se zamyslet na tím, co můžete
přechodem jinam získat. Od zdravotních pojišťo-
ven můžete čerpat příspěvky z fondu prevence na
služby a produkty podporující zdraví a zdravý ži-
votní styl, tedy bonusy nad rámec péče hrazené
standardně z veřejného zdravotního pojištění.
S řadou novinek přichází letos, tak jako každý rok,
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra.

Pojišťovna některé už dříve zavedené příspěv-
ky na prevenci zvýšila. Například poskytuje pří-
spěvek až dva tisíce korun na očkování pro děti
i dospělé, dva tisíce korun dává na ochranu du-
ševního zdraví, až tři tisíce korun od ní letos dosta-
nou těhotné ženy a ženy po porodu, onkologic-
kým pacientům a pacientům s alopecií přidá na
paruku až dva tisíce korun, dva tisíce dává také na
odvykání kouření nebo na vybrané služby v ob-
lasti lékařské péče na dálku a až čtyři tisíce přidá-
vá dětem i dospělým na specifické diety.

Některé příspěvky pak Pojišťovna zavedla zce-
la nově. V letošním roce bude svým klientům při-
spívat například na kurzy správné péče o dětské
zuby, na vyšetření dětí s vrozenými poruchami
imunity, na vybrané logopedické pomůcky, na
on–line logopedickou péči prostřednictvím apli-
kace Logapka, na dopravního psychologa, na

„Je nezbytně nutné, aby
ministerstvo s kraji

mnohem více diskutovalo.“

Nezapomínejte na prevenci,
vzkazuje zdravotní pojišťovna

Ivan Bednárik
rezignoval

Dozorčí rada Českých drah v novém složení
vypíše v následujících dnech výběrové řízení na
pozici předsedy představenstva ČD, a. s. Důvo-
dem je rozhodnutí dosavadního generálního ře-
ditele ČD Ivana Bednárika rezignovat na svou
funkci. V představenstvu ČD končí i stávající mís-
topředseda Václav Nebeský a člen Petr Pavelec,
oba ze svých pozic také odstoupili. Dozorčí rada
zároveň pověřila nově zvoleného místopředsedu
představenstva Michala Krause řízením společ-
nosti od 1. 3. 2022 do konce výběrového řízení
a jmenování nového generálního ředitele a před-
sedy představenstva společnosti.

Novou členkou představenstva se po jednání
Dozorčí rady ČD dne 15. 2. stala Mgr. Blanka
Havelková, dosavadní předsedkyně představen-
stva dceřiné společnosti DVI.

Z tiskové zprávy ČD, a. s.

● NA ŘADĚ MÍST Česka lze z vlaku
přestoupit rovnou na lyžařský vlek nebo do lyžař-
ské běžecké stopy. Množství přímých vlaků totiž
spojuje městské aglomerace s horami a horský-
mi středisky. Při cestě vlakem navíc odpadají pro-
blémy s parkováním a v několika lyžařských areá-
lech lze díky programu ČD Ski navíc získat slevu
na skipas, uvedly ČD v tiskové zprávě. Namátkou
jmenujme Tanvaldský Špičák, Špičák, či Lipno.
Běžecké stopy začínají například u nádraží v Har-
rachově nebo v polských Jakuszycích, skiareály
a běžecké trasy najdeme třeba i kousek od ná-
draží v Jeseníkách (Kouty nad Desnou - na snímku)
nebo v Beskydech (Frenštát pod Radhoštěm).

 ● LETOŠEK je na české železnici výjimeč-
ný. Na jedné straně bude téměř po celý rok přeru-
šený provoz mezi Brnem a Blanskem z důvodu rea-
lizace tří modernizačních projektů v tomto úseku.
Na druhé straně se začne jezdit na zcela nových
úsecích čtvrtého železničního koridoru mezi Su-
doměřicemi a Voticemi i Soběslaví a Doubím, což
představuje na české železniční síti 28,7 km  no-
vých tratí a sedm zastávek, mimo jiné i zastávku
Ješetice (na snímku).

●  PŘI CESTĚ vlakem do skiareálů SKI Bižu
Tanvaldský Špičák v Jizerských horách, JONAS
PARK Ostružná v Jeseníkách, Ski&Bike Špičák na
Šumavě a ve Skiareálu Pernink v Krušných horách
lze navíc získat 20% slevu na jedno nebo dvouden-
ní skipas. V rámci prémiové služby ČD Yetti na jihu
Čech, kde lze kombinovat cestu vlakem z Tábora
a Českých Budějovic se skibusem od nádraží v Lip-
ně nad Vltavou do skiareálu Lipno, je možné získat
poukaz na slevu 30 % z běžné ceny skipasu.

● SPRÁVA ŽELEZNIC bude pokra-
čovat ve zvyšování úrovně zabezpečení přejezdů.
Dokončí rozpracované akce v počtu minimálně 150
železničních přejezdů a zahájí realizaci dalších mo-
dernizací úrovňových křížení na české železniční
síti. Aktuálně je na modernizaci přejezdů v roce
2022 vyčleněna částka cca 2,4 mld. Kč.

Železniční stanice Žihle je konečnou stanicí osobních vlaků Českých drah.

Denně z Plzně do Žihle zajíždí v pracovní dny pět párů vlaků Českých drah; zbytek (šest párů
rychlíků) obstarává společnost GW Train Regio (na snímku při křižování v Žihli).
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Obzor č. 7 - 11. 2. 1997
„Stávka železničářů byla úspěšná“ je titulek

další části reportáže (pokračování z minulého čís-
la) z průběhu stávky na železnici, která byla zahá-
jena 2. února 1997. Železničářům se v průběhu
této protestní akce dostalo mnoha projevů solida-
rity od našich i zahraničních organizací, ale i čet-
ných výhrůžek a zastrašování, završených vydá-
ním soudního předběžného opatření o povinnosti
zdržet se organizování stávky na železnici (z čle-
nů vlády vyjádřil rozpaky nad tímto soudním ver-
diktem o nezákonnosti stávky pouze místopřed-
seda vlády Josef Lux). OSŽ přesto vyhlásilo dne 6.
února prodloužení stávky nejméně o dalších 24
hodin a účastníkům stávky přislíbilo právní ochra-
nu. Dne 7. 2. 1997 oznámil tajemník OSŽ Petr
Rychtář, že ve středních Čechách se do stávky
zapojilo 97 % železničářů, což byl dosud největší
počet stávkujících v ČR. Zapojení do stávky bylo
vysoké i v dalších regionech, pohybovalo se kolem
80 %. Nejslabší byla účast strojvedoucích, zvláště v
těch depech, kde převládali členové Federace
strojvůdců.

Stávku podpořil mimořádně svolaný sněm Čes-
komoravské komory odborových svazů, který
označil použití předběžného opatření soudu k po-
tlačení stávky za ohrožení ústavním systémem
zaručeného práva na stávku a účelové zneužívá-
ní výkladu zákonů proti občanům republiky.

Zvrat ve vývoji přineslo až jednání se
zprostředkovatelem – místopředsedou vlády Jose-
fem Luxem. Po mnohahodinovém večerním jed-
nání dne 8. 2. 1997 došlo k podpisu dohody o ukon-
čení stávky, a to téhož dne ve 23.59 h.

Podle přijaté dohody měl ministr dopravy do 23.
5. 1997 zpracovat a předložit vládě dopravní stra-
tegii, do konce dubna měl předložit analýzu dosud
provedených restrukturalizačních kroků na Čes-

NÁZORY

kých drahách, transformační kroky měly být konzul-
továny s odbory a bylo garantováno, že proti účast-
níkům stávky nebudou uplatňovány žádné sankce.

V rozhovoru na první straně s titulkem „Chci
věřit tomu, že jsme vyhráli rozhodující bitvu o drá-
hu,“ říká předseda OSZ Jaromír Dušek mimo jiné:
„Mile mě překvapilo, že se lidi nedali zastrašit,
i když hrozila existenční nejistota při pohrůžkách
vyhazovem, že zkrátka dokázali vytrvat a vy-
hrát.“

Obzor č. 8 – 17. 2. 1997
Krátce po podepsání dohody o ukončení stávky

na železnici se v tisku začaly objevovat různé názo-
ry na její úspěšnost, včetně zlehčování dosažených
výsledků. Obzor o tom hovořil s místopředsedou
OSŽ Jiřím Kratochvílem.  „Já to považuji za úspěch,
ale chápu, že pan ministr Říman si chce zachovat
tvář, a tak na všech úrovních, počínaje sdělova-
cími prostředky, naše snahy hodnotí třeba jako
vlamování se do otevřených dveří,“ uvedl J.
Kratochvíl.

„Stávka byla údajně poslední kapkou k odvo-
lání Dalibora Zeleného“ je titulek oznamující, že
Martin Říman dne 11. 2. 1997 oznámil, že odvolá-
vá svého náměstka Dalibora Zeleného. Tento krok,
jak se uvádí v článku, „vyvolal vlnu spekulací
o tom, jaké další šachy se mohou na minister-
stvu a ve vedení Českých drah v nejbližších
dnech odehrát jen proto, aby byly zachovány
některé posty a aby byla co nejvíce okleštěna
případná kritika.“

Slovo stávka se na stránkách Obzoru č. 8 sklo-
ňovalo ještě mnohokrát – jak v článcích redakto-
rů, tak dopisovatelů. Převládal názor, že stávka
byla úspěšná, a opakovaně zde byl vyjadřován
obdiv k účastníků stávky, kteří během ní projevili
svoji profesionalitu, solidaritu i odvahu. –zs–

60 namátkových kontrol organizace a provádění
prověrek BOZP. Na základě hodnocení a získa-
ných poznatků z výkonu kontrolní činnosti byla
vypracována výše uvedená písemná informace,
která je pro případné zájemce k dispozici ke sta-
žení na webové stránce OSŽ. Součástí této infor-
mace je i řada doporučení vydaných na základě
dlouhodobých zkušeností a mnoha získaných po-
znatků.

Co lze pozitivně hodnotit, byla každoročně se
zvyšující účast zástupců místně příslušných odbo-
rových organizací v prověrkových komisích a kle-
sající tendence počtu zajišťovaných závad. Je zřej-
mé, že vždy záleží na tom, zda funkcionáři
dotčených odborových organizací chápou sku-
tečný význam a poslání odborových organizací
pro zaměstnance a na tom, zda mají zájem o zkva-
litňování pracovišť a pracovního prostředí, což patří
k hlavním úkolům odborových organizací.

 JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA,
 vedoucí oddělení BOZP OSŽ

Jednání našeho nejvyššího odborového or-
gánu – Ú OSŽ mělo na svém pravidelném jednání
dne 19. 1. 2022 informaci o prověrkách bezpeč-
nosti a ochrany zdraví při práci v roce 2021.

V České republice platí pro zaměstnavatele
zákonná povinnost prověrky BOZP každoročně
organizovat na všech svých pracovištích a zaříze-
ních v dohodě s odborovou organizací. Cílem
těchto prověrek je prověřit stav svých pracovišť
a pracovního prostředí a zjištěné závady a nedo-
statky odstraňovat.

Dlužno říci, že situace vzhledem k převažující
epidemické situaci opět nebyla jednoduchá, do-
cházelo i ke změnám plánovaných termínů pro-
vádění prověrek BOZP, zejména u zaměstnava-
telů v působnosti našeho odborového sdružení,
kteří měli prověrky BOZP naplánovány do I. polo-
letí kalendářního roku.

Jednodušší situace převažovala u těch zaměst-
navatelů, kde měli prověrky BOZP naplánovány
průběžně do období celého kalendářního roku.

Oddělení BOZP provedlo v roce 2021 celkem

Průběh a vyhodnocení
prověrek BOZP v roce 2021

k NV. V tabulce přílohy č. 1 se pro stanovení OOPP
na základě vyhledaných rizik např. objevila po-
ložka nedostatečná viditelnost a statická elektři-
na.

Bezesporu zajímavá je i příloha č. 3, která nově
udává typické příklady činností, které mohou vy-
žadovat poskytnutí OOPP – tedy jakýsi manuál,
podle kterého mohou ZO OSŽ stávající vybavení
zaměstnanců prověřovat.

V souvislosti s ručníky si tady dovolujeme při-
pomenout i často používanou a tolik potřebnou
normu ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a zácho-
dy, která je nově bezplatně dostupná ke čtení,
stejně jako ostatní závazné normy, na https://
sponzorpristup.agentura–cas.cz, a naše odděle-
ní BOZP OSŽ Ú se může pochlubit tím, že na zpra-
cování normy se podíleli i dva jeho zástupci. Jak
už víme, podle znění legislativy (zákon č. 262/
2006 Sb., zákoník práce, § 101, odst. 1, odst. 4) je
mj. zaměstnavatel povinen nejen zajistit bezpeč-
nost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci
s ohledem na rizika možného ohrožení jejich ži-
vota a zdraví, ale též, není-li možné rizika odstra-
nit, je povinen přijmout opatření k omezení jejich
působení a přijatá opatření soustavně kontrolo-
vat. A aby to bylo vyrovnané, je povinností na
straně zaměstnance dodržovat stanovené pra-
covní postupy, používat stanovené pracovní pro-
středky, dopravní prostředky, osobní ochranné
pracovní prostředky a ochranná zařízení.

 I když můžeme mít na nošení OOPP odlišný
názor, nijak to nemění (a nezmění) společnou
odpovědnost (naši i zaměstnavatele) za naše
zdraví a zdraví kolegů, které můžeme svým jed-
náním ovlivňovat ani odpovědnost zaměstnava-
tele za zdraví osob, které se s jeho vědomím zdr-
žují na jeho pracovištích.

V jednom rozhovoru s předními kaskadéry
jsem četla, že správný kaskadér má úctu k životu
a respekt ke smrti a musí to mít v hlavě srovnané,
což je prý velmi, velmi důležité, protože nikdy
nepracuje sám. A také to, že každá kaskadérská
akce má svá pravidla, která se musí dodržet, a jas-
ně určené hranice. Hranice, za které se nikdy
nepůjde.

Staňme se tedy i my správnými kaskadéry, pro-
tože švejkováním si moc nepomůžeme – odchod
do důchodu je v nedohlednu a se zhuntovaným
tělem tam ani nedojdeme.

A taky odpovědnými rodiči, přece jen se říká,
že příklady táhnou.

Dana Žáková,
svazová inspektorka BOZP

Už Jaroslav Hašek objevil, co v nás je, a proto
stvořil dobrého vojáka Švejka, a my zase stvořili
děti, které jsou stejné, jako naše a předchozí ge-
nerace. Zatímco ony běhají parkoury, túrují čtyř-
kolky a padají (v lepším případě) z lezeckých
a boulderingových stěn, my si hrajeme na kaska-
déry a novodobé kamikadze. A to, světe div se,
v pracovní době, a ještě za peníze. Zkrátka adre-
nalin je super jízda a vysoce návyková záležitost
bez ohledu na stáří, pohlaví či pracovní zařazení,
a švejkování je nám stále vlastní – sem vývoj a po-
krok zatím nedorazil.

Jak jinak si vysvětlit ochotu pokládat denno-
denně hlavu na špalek namísto svého zaměstna-
vatele a bez jakéhokoli pudu sebezáchovy poly-
kat uhelný prach, fekální bakterie či chemické
koktejly všeho druhu? Stále ještě lezeme po výš-
kách jak opice, na ušní bubínky si útočíme smrští
decibelů, nastavujeme osudu nechráněná těla,
vzpíráme břemena jako mravenci, zíráme zblízka
do ohňů, obsluhujeme stroje, které si dávno za-
sloužily sešrotovat a podlézáme tajně vagóny..
Moc ráda bych věděla, jestli je to určitý druh před-
vádění nebo jen rádoby švejkovská revolta proti
autoritám?

Koncem loňského roku nám vyšlo nové nařízení
vlády (NV) 390/2021 Sb. , o bližších podmínkách
poskytování osobních ochranných pracovních pro-
středků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostřed-
ků, které je plné novinek, je plně funkční a zajíma-
vé nejen pro bezpečáka, ale i pro odborovou
organizaci. Podle znění § 3 odst. 4 sice i nadále
způsob, podmínky a dobu používání osobního
ochranného pracovního prostředku stanoví za-
městnavatel na základě četnosti a závažnosti vy-
skytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pra-
coviště (s přihlédnutím k vlastnostem osobního
ochranného pracovního prostředku, dále v textu
OOPP), a dle odst. 5 mj. zaměstnavatel přiděluje
OOPP zaměstnanci vždy, jestliže u původního
skončila výrobcem stanovená životnost, ztratil funk-
ční vlastnosti nebo účinnost proti vyskytujícím se
rizikům anebo jeho používání představuje další
riziko, ale novinkou bezesporu je, že dle odst. 3
musí být zaměstnanec s používáním OOPP se-
známen prokazatelně.  A pozor, v textu přibylo
i to, že i když je mycí nebo čisticí prostředek
trvale dostupný v sanitárních zařízeních pra-
coviště, zaměstnanec, který vykonává práci
velmi nečistou nebo práci nečistou (specifiku-
je NV), musí obdržet minimálně dva textilní ruč-
níky ročně.

Významnější změny pak zaznamenaly přílohy

Švejkování

se jako sepse do České republiky. Kraj Vysočina by
rád zlikvidoval i pravidelnou osobní dopravu na
trati JHMD v úseku Obrataň – Kamenice nad Lipou
(pravděpodobně od roku 2025). Jediná naděje je
změna vedení Kraje Vysočina po dalších krajských
volbách, záchraně provozu nahrávají snad i po-
slední změny v akcionářích JHMD (viz web zdopra-
vy.cz ze dne 23. 1.). V přestupní stanici Obrataň
nejsou u všech vlaků přípoje mezi ČD a JHMD. Kdo
chce navštívit v dopoledních hodinách pracovního
dne například Kamenici nad Lipou (střediskové
město oblasti, muzeum UMPRUM a centrum tratě)
ve směru od Tábora/Prahy, nemá šanci. Naopak
přípoje od JHMD ve směru na Pelhřimov jsou od-
poledne velmi ostré – tři minuty! U plno vlaků ne-
jsou vůbec.

Má-li být veřejná doprava smysluplná, tak se
měly všechny vlaky na trati Tábor – Horní Cerekev
křižovat v žst. Obrataň se zaručenými přestupy na
všechny a ode všech vlaků JHMD! To je tak složité
vymyslet jízdní řád pro lidi?! Nebo je cíl lidi z vlaků
s konečnou platností vyhnat? A pak kraje argu-
mentují – „nikdo nejezdí“. Ale o tom, kdo to tak
zařídil, se pomlčí.

Je to neschopnost, nebo cíl likvidátorů železni-
ce? Martin Kubík

Na nádraží
jen s bruslemi?

V sobotu 22. 1. 2022 proměnila ledovka úzká
zvýšená nástupiště v žst. Dobříš v kluziště. Údržba
žádná. Kdo je za tento stav odpovědný? Snad
nějaká externí firma, která je za to jen štědře
placena? Nebo už Správě nezbývají prostředky
ani na základní údržbu, když je „investuje“ do
zbytečných demolic? Zvlášť pro věkovou katego-
rii 70+, u které se případné zlomeniny velmi špat-
ně hojí, je vzkaz jasný: Vykašlete se na vlak a jeďte
raději PID–busem zdarma, že? -šh-¨
Vyjádření Správy železnic

22. ledna byla v příslušném obvodu vyhlášena
sněhová pohotovost. Správa železnic v rámci pro-
váděných kontrol stavu popisovanou situaci ve sta-
nici Dobříš zjistila a v souladu se smluvními pod-
mínkami uplatňuje sankce vůči zhotoviteli
úklidových prací.  Dušan Gavenda,

Správa železnic, s. o.

Vyjádření Českých drah
České dráhy se věnují náboru nových a motiva-

ci stávajících zaměstnanců v pozici posunovač tr-
vale. Situace v tomto povolání však dlouhodobě
kopíruje celkovou situaci na trhu práce, kde je stále
přebytek volných míst nad počtem uchazečů. ČD
tak řeší u mnoha profesí stejné problémy s nábo-
rem nových zaměstnanců, jako mají i jiné firmy v Čes-
ké republice.

Vedle současné pisatelem zmíněné náborové
kampaně ve veřejném prostoru proto běží na pod-
poru náboru nových zaměstnanců v pozici posu-
novač a vedoucí posunu v období 1. 1. 2022 až 30.
6. 2022 interní akce „Doporučte posunovače a do-
stanete 10 tisíc korun“, která je cíleně vyhlášena na
tuto pozici v lokalitách, kde je s náborem této pozi-
ce problém, a je určena našim zaměstnancům.
Tato akce je komunikovaná například na hlavní
stránce ČD intranetu. K podpoře profese došlo ta-
ké změnou v Katalogu prací a možností rozšíření
tarifního zařazení o jeden vyšší tarifní stupeň s cí-
lem lepší diferenciace odměňování v závislosti na
složitosti a odpovědnosti vykonávané práce.

Dnes bych rád napsal o posunu, ale spíše o tom,
co by se stalo,  jak by nyní, když je omikron, zaměst-
navatel sehnal lidi, pokud by před směnou bylo po
testování například pět posunovačů pozitivních. Už
teď je u této profese velký nedostatek, vidím to na
vlastní oči ve stanici Praha Jih. Prostě asi reklama
v časopisech či na nádražích nové lidi k této profesi
neláká.

Není to hlavně tím, že je placena průměrně?
Neměli by se také na vyšších místech zamyslet
a poslat této profesi alespoň 35 tisíc čistého, ano,
35 tisíc čistého. Když mohou páni poslanci brát 100
tisíc a mají výhody, proč takový posunovač nemůže
brát 35 tisíc čistého?

Je to práce náročná, pracuje se venku za každé-
ho počasí, svátky, noční směny. Prostě se zamysle-
te na generálním ředitelství a přidejte posunova-
čům, jinak se může stát, že nebude, kdo by vozy
převěsil. Co kdyby byl posunovač pozitivní, pošle
se do karantény nebo bude izolovaný od ostatních,
aby nenakazil druhé? Kde se narychlo sežene
náhrada? A teď si vezměte, že budou třeba tři, čtyři,
co budou pozitivní? Petr Hájek

Profese posunovač neláká

Na nástupišti v žst. Jindřichův Hradec můžeme
obdivovat krásné elektrické hodiny, v placu
nakládkového obvodu se čile nakládá dřevo, což je
v době nejen kůrovcové jedna z největších komo-
dit, co se nyní přepravuje po železnici (stav 21. 1.)

Jihočeský kraj ve spolupráci s krajem Vysočina
od GVD 2020 vygumoval na trati mezi Jindřichovým
Hradcem a Horní Cerekví všechny osobní zastáv-
kové vlaky, ač byly zastávky většinou blízko vesnic –
ze železniční mapy zmizelo osm železničních za-
stávek na úseku 37 (!) kilometrů. Patrně se kraj
Vysočina inspiroval na dopravně rozrušeném již-
ním Slovensku – viz úsek tratě Moldava nad Bodvou
– Jesenské: 104 (!) kilometrů bez osobních zastáv-
kových vlaků.

Místo, aby stav železniční dopravní obslužnosti
na Slovensku byl odstrašujícím příkladem, rozlézá

Ostrý přípoj 3 minuty mezi vlakem JHMD: příjezd do Obrataně v 15.34 h a vlakem ČD směr
Pelhřimov odjezd v 15.37 h! Navíc je žst. Obrataň dálkově řízena z Pelhřimova (již od poloviny roku
2007), takže nemá kdo koordinovat přestup. Nebo se mýlím?! Stav 21. 1., 15.34 h.

Neschopnost, nebo cíl
likvidátorů železnice?

obou vozidel. Zatímco v motorovém voze je jeden
velký oddíl a malé nástupní prostory, v řídicím voze
z důvodu nízkopodlažnosti a bezbariérovosti za-
ujímá nástupní prostor zhruba polovinu délky vo-
zidla a do tohoto prostoru míří dvoukřídlé dveře.
I když je v zimním období nastaven režim pro rych-
lejší automatické zavření dveří, dojde při jejich ote-
vření k většímu úniku tepla. K tepelné pohodě pak
mohou přispět sami cestující, pokud po nástupu/
výstupu dveře hned sami zavřou a ještě více tak
zkrátí dobu, po kterou jsou otevřené a dochází k úni-
ku tepla z vytopeného vozu.

Mgr. Petr Šťáhlavský,  tiskový mluvčí
České dráhy, a.s., Generální ředitelství

Jedním z klíčových nedostatků regionov jsou
přechodové dveře, především ty mezivozové, které
se za jízdy svévolně otevírají. I když výjimečně fun-
guje topení, je teplo nedržícími dveřmi rychle vy-
větráno ven přes přechodový měch. Vůz tak nespl-
ňuje požadavky na tepelnou pohodu cestujících
a není prakticky provozuschopný. Nabídka přemís-
tění cestujících do motorového vozu s příšerným
hlukem od brzd problém neřeší. Dopravce zázna-
my o závadách a reklamace cestujících dlouhodo-
bě ignoruje. Zavírač dveří, tzv. brano (zavírá samo),
též osadit nechce, i když slovenská rekonstrukce
na řadu 813 jimi vybavena je. Dokonce i při perio-
dických opravách řady 814 ani na základní opravy
zavírání dveří nedochází, přitom je jeho „únava“ na
první pohled zjevná z pokleslé kliky, viz snímek.
A nové potahy sedaček zásadní nedostatky oprav-
du nezachrání.

Proč se místo výměny potahů neopravují důleži-
tější věci? Jde snad dopravci o to vyhnat cestující
z vlaků? Stačilo by osadit jen obyčejné jištění jako
na WC, jen oboustranné. To asi také „nejde“.

Štěpán Hálek

Reakce Českých drah
Přechodové dveře v řídicím voze 914 jsou ro-

bustní konstrukce, proto je nutné jejich zavření vě-
novat patřičnou pozornost a případně je zavřít vět-
ším tlakem, tzv. přibouchnutím. Pokud se u dveří
vyskytne závada uzavírání dveří (nedrží v zavře-
ném stavu), jde obvykle o poruchu zámku (zapadnu-
tý jazýček, uvolněná pružina). Tyto závady jsou
odstraněny v rámci údržby po dojezdu vozidla do
depa. Pokud jde o tepelnou pohodu v řídicím voze
v porovnání s motorovým vozem, ta může být poci-
tově odlišná s ohledem k různému uspořádání

Přechodové dveře se neřeší

Přechodové dveře by nutně potřebovaly
opravu.

Problematiku malého počtu zájemců o profesi
posunovač pomůže dlouhodobě řešit také postup-
ná obnova vozidlového parku náhradou souprav
složených z jednotlivých vozů a lokomotiv ucelený-
mi jednotkami, např. RegioPanter, které jsou vyba-
veny automatickým spřáhlem Scharfenberg. ČD již
objednaly 147 těchto souprav.

Mgr. Petr Šťáhlavský,
tiskové oddělení České dráhy, a. s.

Reakce Petra Dvořáka,
předsedy ZO OSŽ ONJ

Praha doprava
Není v OŘOD (bývalé OCP) a RPP většího pra-

coviště, než je obvod nádraží Praha Jih (RPP Praha
Jih). Zde se vykonává většina vlakotvorné práce jak
pro regionální, tak hlavně dálkovou dopravu po
celé ČR a zahraničí, nárazově i pro soukromé
a zvláštní vlaky, popřípadě vozy. Naopak zde rov-
náme řazení souprav i za jiná RPP, které toto vůbec
nedělají, jen přivěsí vozy a ať to v Praze srovnají.
Přes ONJ se posílají veškeré vozy z a do dílen z ce-
lé republiky. A to je další manipulace se soupravami.
Další povinnosti jsme dostali po zprovoznění sou-
struhu, kdy nám všechny SÚ posílají správkové
vozy a my následně zpět do domovských stanic.

Naše pracoviště se potýká léta s velmi silným
podstavem nejen u zaměstnanců u posunu, ale
i dalších důležitých provozních profesí a suverén-
ně největší přesčasovou prací po celé síti ČD, a. s.
Stav vyčerpaných dovolených v oddělení dopravy
je tristní. Na začátku roku 2022 chybělo téměř
35.% stavu zaměstnanců posunu. Do konce břez-
na 2022 odejde dalších 10 % fyzického stavu posu-
novačů z důvodu výpovědi či přemístění v rámci
ČD, a. s. Svou výpověď avizuje dalších 10 pracovní-
ků. To se dostaneme pod 50 % stavu. Situace se
stane neudržitelná!!!

Zároveň po léta (s výjimkou omezení dopravy
v době covidu) není směna, na které by u posunu
byli nakomandováni všichni zaměstnanci. Občas
se sejde „parta“, kde chybí i polovina lidí. Již dnes
zaskakuje, kdo má ruce a nohy. Sám pamatuji smě-
nu z neděle na pondělí, kdy byli k dispozici jen dva
posunovači na celé ONJ. To jsme neudělali nic.
Takto oslabené směny generují špatnou nebo
neodvedenou práci jak pro naše objednavatele
dopravy, tak i pro správkárenskou činnost OCÚ.
Zde pak zaměstnanci OCÚ jen sedí a čekají, až
budou mít nějakou práci. Myslím, že toto je daleko
pro firmu dražší. A to vše v době, kdy v letošním
GVD 2021/2022 přibyla práce pro ONJ o dalších 75
vlaků během 24 hodin, z důvodu omezení provozu
v žst.   Praha-Smíchov.

Na posledním jednání OSŽ s Ing. Krausem a Ing.
Horákovou, a nejen tam, jsem na tuto skutečnost
upozorňoval a sám pan Ing. Kraus prohlásil, že lidi
u posunu v Praze udrží jen peníze.

Všichni jsme s napětím očekávali systematizaci
v intencích nového Katalogu prací, který sliboval
nárůst TS na těchto exponovaných pracovištích i na
splnění slibů vedení bývalých OCP, která se již
jednou masivním úbytkem posunovačů zabývala.
A když je možnost, tak skutek utekl. Na největším
pracovišti v síti ČD nebyl tento slibovaný nárůst
vůbec uskutečněn. Což vůbec nechápu. Doslova
výsměchem je, že u jiných pracovišť, daleko menší-
ho rozsahu, je nárůst TS uskutečňován. To je plivnu-
tím do tváře těmto lidem, ať se teda vrcholový ma-
nagement nediví, že za pár měsíců bude v JŘ
poznámka *– jedeme v pondělí, středa a každý
druhý pátek.

V současné době probíhá draze zaplacená
náborová kampaň v médiích a na internetu na
nové posunovače do vybraných lokalit, žel, na
ONJ dosud nenastoupil ani jediný!!!. Poslední ná-
stup byl před třičtvrtě rokem. A ten vydržel jen
čtrnáct dní. Věřím, že členové představenstva ČD,
a. s., a vedení OŘOD Střed se nad těmito argu-
menty zamyslí a své manažerské rozhodnutí změní
ve prospěch celé společnosti ČD, a. s., dřív, než
bude pozdě. Petr Dvořák,

předseda ZO OSŽ RPP ONJ Praha doprava
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Se změnou jízdního řádu od 10. prosince 2017
již byla trasa tohoto vlaku upravena na Blatno
u Jesenice – Most a zastávka Pastuchovice pře-
stala být obsluhována. Plzeňský organizátor ve-
řejné dopravy ve všech plánovacích horizontech
nepředpokládá objednávku železniční dopravy
v zastávce Pastuchovice. Současně i obec Pastu-
chovice souhlasila s jejím zrušením, objekt za-
stávky se proto stal postradatelným.

–mmč–

provozu? Je zajímavé, že právě v žst. Slavonice
se dřevo nepřepravuje po železnici. Jedním z dů-
vodů pro možnou obnovu tratě Slavonice – Fratres
– Waidhofen měla být přeprava dřeva po železni-
ci do zpracovatelského podniku u Zwettlu. Místo
obnovy tratě, došlo po roce 2013 k jejímu vytrhání
a přeměně na cyklostezku. Za neobnovu tratě je
odpovědný bývalý hejtman Dolního Rakouska
Pröll, který paradoxně po zřízení cyklostezky a zni-
čení tratě měl dost ošklivou nehodu na kole v blíz-
kosti Waidhofenu. Tomu se říká boží mlýny!

 Martin Kubík

„Najít krásu ve smutku, naději ve ztrátě
a důstojnost v prohře, v tom je skutečné
umění života.“                Arthur Miller,

          americký dramatik (1915 - 2005)

Zemřel JIŘÍ RYVOLA,
emeritní místopředseda

Ústředí Odborového
sdružení železničářů

Ve čtvrtek 10. února 2022 zemřel bývalý
dlouholetý vedoucí zaměstnanec traťového ho-
spodářství ČSD, ČD i SŽDC a nesmiřitelný ob-
hájce železnice a jejích zaměstnanců Jiří Ry-
vola. Bylo mu 82 let.

Malíř, grafik a ilustrátor; autor řady pouta-
vých knih, především o stavbách na železnici,
ale také náročný šéf, litoměřický patriot, výbor-
ný mariášník a férový člověk.

Čest jeho památce!                                -red-

Letos tomu bude pět let,
co v železniční zastávce
Pastuchovice přestaly

zastavovat vlaky
Celodenní a celotýdenní obsluha zastávky

Pastuchovice na železniční trati Plzeň – Most byla
ukončena 11. prosince 2010. Se změnou jízdního
řádu (od 12. prosince 2010) byly dle požadavku
Plzeňského a Ústeckého kraje zrušeny osobní vla-
ky v úseku Žihle – Podbořany. V Pastuchovicích
zastavoval pouze první ranní spěšný vlak ze Žihle
do Chomutova v pracovní dny kolem 4.45 h, který
jel v úseku Žihle – Blatno u Jesenice naposledy 8.
prosince 2017.

člověk může krásně zrealizovat,“ hodnotí práci,
kterou při stavbě modelu odvedl.

Soukromý život Ladislava Kucharského je kro-
mě modelařiny protkán spoustou dalších koníčků,
kde prim hrají fotografie a železnice. Má za sebou
16 autorských výstav, některé na velmi význam-
ných místech, s tématikou krajiny i železnic. Dvě
byly čistě monotematické – jen s parními lokomo-
tivami. Za těmi jezdí po celé republice i za její
hranice. O vztahu Ladislava Kucharského k že-
leznici vyjde článek v Obzoru č. 5 v rubrice „Před-
stavujeme“.

Miroslav Čáslavský

Mezi nadšené modeláře patří také Ladislav
Kucharský z Brna, manažer Odborového svazu
zdravotnictví a sociální péče v Brně. Jako rodáka
ze Zlatých Hor ho v dětském věku upoutalo zdejší
nádraží a to ho vedlo k vytvoření jeho až neuvěři-
telně věrné modelové podoby. „Poprvé jsem
čuchnul k modelařině typicky dětským způso-
bem. Našetřil jsem si sběrem papíru a železné-
ho šrotu tři stovky (to byly v roce 1968 ohromné
peníze) a můj o šestnáct let starší brácha mi
přivezl z prodejny Malý modelář v Ostravě moje
první vláčky,“ vzpomíná. Byla to jedna lokomoti-
va, tři vagóny a sada rovných a obloukových kole-
jí a k tomu trafo FZ 1, které bylo nejdražší –  stálo
tehdy 165 korun. „Ještě to vyšlo na pár stro-
mečků a nějakou trávu, tenkrát vyrobenou z bar-
vených pilin. Já jsem ale byl v sedmém nebi.“

Největším problémem byl vždy prostor na vláč-
ky, zvláště v době, kdy bydlel s rodinou v malém
bytě. Přesto ale pomalu rozšířil flotilu vlaků a sta-
veb, tehdy bylo všechno plastové dle německých
předloh. Na začátku devadesátých let, s nástu-
pem dalších povinností, však všechno sbalil do
krabic a nastrkal pod postel. „No a asi před dvě-
ma roky (po téměř třiceti letech) mě chytil rapl
a začal jsem ty domnělé poklady vytahovat.
Jenže jak jsem hodně rychle zjistil, doba se
posunula tak strašně dopředu, že ze starých
věcí se nedalo použít vůbec nic!“

Začal tedy nanovo, za pomoci tchána sestrojil
bednění pod kolejiště a začal pomalu stavět.
„Dnes mám částečně hotovu jednu polovinu
kolejiště, kde stojí replika nádraží ve Zlatých
Horách – výpravní budova, výtopna i sklad, kte-
rý na konci šedesátých let vyhořel. Na co jsem
ale obzvlášť hrdý, je původní roubená hospoda,
kterou postavili ještě v dobách monarchie. Sta-

věl jsem ji nadvakrát (první pokus jsem musel
zahodit), na vzhled jsem si pamatoval a hospo-
da byla taky na jedné zachovalé fotografii staré
přes sto let.“ Rozměry modelu odvodil Ladislav
Kucharský od rozměrů skutečných oken a dveří,
které byly už v době C. k. monarchie typizované.
K výrobě modelu byl zapotřebí skalpel, smrkové
řezivo 2x2 mm a spousta práce. Model budovy
má všechno jako originál, včetně krovu s hambálky
a krokvemi. „Byla to fuška, ale stálo to za to.
Taky jsem si vytvořil veškeré stromy a keře.
Břízy, duby i smrky. Ostatní stavby jsem stavěl
ze stavebnic vypálených laserem, u toho se

Model nádraží ve Zlatých Horách.                   Snímek Ladislav Kucharský

Železniční modelařina
je koníček na celý život

První sobotu v únoru, tedy 5. 2. 2022, projížděl
na trati 086 v úseku z České Lípy do Liberce a zpět
muzejní „Brejlovec“ T478.3001. Jde o první vyro-
bený „Brejlovec“ v tehdejším ČKD Praha v listopa-
du 1968. Jmenovaná lokomotiva je v současné
době deponovaná v depu v České Lípě a je vy-
užívaná přiležitostně k nostalgickým jízdám. Po
výrobě a po ověřovacím provozu převzaly 30. 9.
1970 lokomotivu ČSD do tehdejšího lokomotivní-
ho depa v Děčíně. Stala se tak prvním prototypem
této legendy našich kolejí, protože celkem bylo
těchto lokomotiv od roku 1968 do roku 1977 vyro-
beno 408 kusů.

Uvedený den se postavil „Brejlovec“ T478.3001
na čelo pětivozové muzejní soupravy v zeleném
retro nátěru sestavené z vozů BDs, B, AB, AB, A a vy-
jel na jmenovanou trať s osobním fotovlakem. Pří-
znivci této lokomotivní legendy a fotografové si
nenechali ujít možnost vyfotit tuto lokomotivu na
pěkné trati v podhůří Jizerských a Lužických hor
v zimním období s občasnými slunečními paprs-
ky, jež se odrážely na skříni naší železniční nostal-
gické motorové legendy. Lokomotivní i vlakové
četě, pracovníkům na nádražích na trati 086
a organizátorům v ten den patří velký dík za nád-
herně strávený den.  Vít Mareš

Brejlovec T478.3001 se svojí muzejní soupravou projíždí po trati 086 mezi stanicí Rynoltice
a zastávkou Zdislava.

Fotovlak s Brejlovcem T478.3001

Opuštěná vlečka Slavonice
Vlečka firmy Wotan–Forest v žst. Slavonice je

zcela zarostlá trávou a nepoužívaná. Společnost
Wotan–Forest, a. s., patří do skupiny Agrofert. Na
stránkách firmy https://www.wotanforest.cz/ si mů-
žeme prohlédnout, kde všude a ve kterých desti-
nacích má firma pily a provozovny – většina míst
(Protivín, Borohrádek atd.) je dosud napojena
vlečkou, ale dle podrobného zkoumání fotomapy
se zjistí, že vlečky vypadají, že nejsou používány.

Co na to ČD Cargo? Vždyť právě dřevo je
jednou z hlavních komodit, která využívá železni-
ci. Proč právě firma Wotan–Forest má vlečky bez

Zarostlá vlečka Wotan-Forest skupiny Agrofert v žst. Slavonice, stav 3. 2. 2022.

by měly být staré pantografy řady 460 nahrazeny
moderními RegioPantery do konce roku 2023
(blíže viz článek „Zhoršuje se kultura cestování na
Ostravsku?“ v Obzoru č. 3).

Na uvedené trati bývá někdy v dopravních špič-
kách problém také s odbavováním cestujících
z neobsazených zastávek (Háj ve Slezsku, Děhy-
lov a další). Průvodčí často nestíhá prodat jízden-
ky všem nastupujícím a dochází tak ke ztrátám
tržeb z přepravy cestujících.

Pokud se týká staničních budov na uvedené
trati, v poslední době (v roce 2021) byla Správou
železnic pěkně opravena staniční budova v Dě-
hylově, bohužel dovnitř na WC nebo do čekárny
se cestující nedostane – budova je trvale uzamče-
na. –čas–

Staré elektrické jednotky řady 460 (tzv. panto-
grafy) jsou v současné době nasazovány na ne-
málo vlacích v provozu Českých drah. Pro mnoho
cestujících, zvláště starších, či méně pohyblivých,
ale také například pro maminky s kočárky, či cyk-
listy, je do úzkých dveří a po vysokých a příkrých
schodech nástup a výstup značně složitý a namá-
havý. Pokud takový vlak navíc zastaví ve stanici
s nižšími nástupními hranami, mají takoví cestující
skutečně co dělat, aby do vlaku nastoupili.

České dráhy o tomto problému samozřejmě
vědí a v rámci svých možností tyto vysloužilé sou-
pravy nahrazují – zpočátku moderními bezbarié-
rovými elektrickými jednotkami CityElefant, v sou-
časné době pak jednotkami RegioPanter.
Například na trati číslo 321 (Opava – Český Těšín)

Kultura cestování
z několika pohledů

Úzké dveře a strmé schůdky ztěžují nástup do pantografu řady 460.

nejela přesvědčit, jak te-
dy? A tak jsem připumpo-
vala kolo a byť to byla
před plánovaným náku-
pem dost velká zajížďka,
jela jsem…

14. únor bylo totiž da-
tum, kdy jsem se přesně
do roka a do dne na „mís-
to činu“ vrátila. Už před
viadukty vidím krásně vy-
rovnaný a zatím nepoško-
zený plot, přerušovaný
pouze ve dvou místech
protínajících cest směrem
k Velké.

Nedá mi to, a tak se
jdu podívat i z druhé stra-
ny, odkud je ale přístup
k viaduktům překvapivě
zcela volný!!! Účel oplo-
cení mi tedy jaksi uni-
ká!!! A pro Hraničáky je
to od železničářů zcela

Hranické viadukty po roce...
Nedávno jsem dostala echo, že hranické via-

dukty jsou přece jen oploceny (vloni bylo avizová-
no), ale – prý nic moc!! Nebyla bych to já, abych se

nesmyslné a úplně nepochopitelné „gesto“.
Současný stav, a věřme, že snad dočasně oplo-

cených viaduktů, mě nutí přemýšlet, kolik korun
den den? Ptám se sama
sebe, jestli Správa želez-
nic nemohla finance eko-
nomičtěji investovat na po-
třebnější (peněz přece
není nikdy dost – jak se
říká)!! Viadukty jsou od r.
2007 zapsány jako kultur-
ní či technická památka,
takže si zaslouží více, ne?!

V rámci přípravy vyso-
korychlostní tratě ve smě-
ru Přerov – Ostrava plánu-
je SŽ mezi lety 2025 – 2028
viadukty (asi všechny) re-
konstruovat (viz S26486/
2021–SŽ–GŘ–O27), takže
by bez oplocení zcela jistě
tu krátkou dobu i tak vy-
držely, vždyť všemu nepří-
znivému odolávají dlouhé
roky už od roku 1844 !!!!

          Hana Dostálová

stály asi metry pletiva a dalšího materiálu na oplo-
cení a kolik Správa železnic zaplatila řemeslní-
kům, kteří viadukty oplocovali určitě déle než je-

Jaký je asi smysl oplocených hranických mostů, když  je k nim přístup k druhé strany
úplně otevřený?

Minimálně posledních deset let je pohled na
opuštěnou zastávku Pastuchovice stejný:
zazděná okna,  zarostlá budova.


