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NA AKTUÁLNÍ TÉMA

Z aktuálních událostí

Hovoříme s RADKEM NEKOLOU,
místopředsedou OSŽ a předsedou PV OSŽ ČD Cargo

(Pokračování na straně 2)

 „Nové aplikace nám umožní větší
přehled o členské základně,
o potřebách našich členů.“

 Už přes sto let vedou koleje tunelem pod vrchem Tábor (260 m n. m.) v Praze. Takzvaný Malešický
tunel (niveleta koleje je v cca 227 m n. m.) najdete v Hrdlořezích na železniční trati Praha–Malešice
– Praha–Libeň. Stavba tunelu probíhala od ledna 1915 do září 1916. K zahájení dopravy došlo 18.
června 1919. Tunel o délce 358 metrů a šířce 8,7 metru má profil pro dvojkolejnou trať, nicméně trať
procházející tunelem je jednokolejná, byť v tunelu jsou i zbytky druhé koleje. Celková délka „spojky“
Libně a Malešic je 2,35 km, od budovy k budově pak 4,3 km.    –mmč–

Malešický tunel má dvojkolejný
profil, ale vede jím jen jedna kolej

KOP, nemá nárok na ztrátu zdravotní způsobilos-
ti, jak to bylo dřív v kolektivní smlouvě,“ uvedl.

■ Jednání Republikové rady seniorů (RRS)
OSŽ, které se konalo 17. února v sídle OSŽ v Praze,
vedla jeho nová předsedkyně Danuše Polášková.
Před členy rady předstoupil Jaroslav Zbranek z Klu-
bu důchodců (KD) DKV Bohumín, jako kandidát na
uvolněné místo člena Rady za Moravskoslezský
kraj, které zůstalo po úmrtí předsedy RRS Kurta
Mužíka neobsazené. V následném hlasování byl
Jaroslav Zbranek jednohlasně zvolen za čtrnácté-
ho člena rady. Členové rady poté projednali pří-
pravu na VIII. sjezd OSŽ.

Před členy rady poté předstoupil předseda OSŽ
Martin Malý, který přiblížil některé problémy, s ni-
miž se v současné době České dráhy a Správa
železnic potýkají mimo jiné v otázce vlastnictví po-
zemků pod železničními kolejemi, či v otázce finan-
cování údržby železničních tratí.

V diskusi poukázali členové rady na složitou
situaci, kterou stále způsobují omezení v důsledku
covidu, což se projevuje při plánování akcí pro
seniory v jednotlivých klubech seniorů. „Mnoho lidí
se bojí z důvodů možné nákazy účasti na akcích,
které pro ně připravujeme,“ popsala situaci v klu-
bech seniorů OSŽ ve Středočeském kraji Jaroslava
Brejníková, místopředsedkyně RRS OSŽ. Problé-
mem jsou také stále rostoucí ceny například za
autobusové zájezdy.

RRS  schválila pokračování prezentace RRS
OSŽ na webových stránkách OSŽ.

■  Podnikový výbor (PV) OSŽ Správy železnic
se konal 24. 2. Úvodem vystoupil předseda OSŽ
Mgr. Martin Malý s aktuálními informací. Předseda
PV OSŽ SŽ Petr Štěpánek vysvětlil nové postupy při
hospodaření s FKSP. Dále se věnoval rámcově 2.
změně PKS a plánovaným organizačním změnám
k 1. 4. 2022. Podstatná informace je ta, že organi-
zační změny nebudou mít vliv na zaměstnanost.
V části věnované zaměstnavateli vystoupili zástup-
ci personálního odboru pod vedením ředitele Ing.
Pavla Kouckého. Ten mimo jiné podrobněji roze-
bral plánované organizační změny, zvláště pláno-
vaný příchod části podniku ČD–Telematika. Ing.
Hana Kohoutová se pokoušela vysvětlit, proč ně-
kterým zaměstnancům byla krácena dovolená za
loňský rok a stržen přeplatek v lednové výplatě.
Dotýká se to asi 1330 zaměstnanců, především
s 36hodinovou pracovní dobou. Změnou Zákoní-
ku práce dochází totiž k přepočtu dnů dovolené na
hodiny a zaměstnavatel na konci roku přepočítává,
zda zaměstnanec odpracoval skutečně 52násob-
ků týdenní pracovní doby, s tím, že přesčasy se do
toho nepočítají. Ing. Evžen Pospíšil se zmínil o za-
hájení a průběhu prověrek BOZP u Správy želez-
nic. Dále byla diskutovaná plánovaná schůzka
pracovní skupiny pro OOPP a výstrojní součástky
se zaměřením hlavně na obuv a tajemník Miloš
Paleček pohovořil o problémech s distribucí vý-
strojních součástek, které konzultoval s vedoucí
výstrojního skladu v Hradci Králové Bc. Evou
Linhartovou.

PV vzal na vědomí rezignaci Petra Máje (OŘ Ústí
nad Labem) na funkci člena podnikového výboru
a zvolil novou členkou PV Renatu Míčkovou.

■  Představenstvo OSŽ, které zasedalo v do-
bě naší redakční uzávěrky, v úterý 1. 3. 2022, se
zabývalo i pomocí lidem postiženým válkou na
Ukrajině, a to především formou spolupráce se
železničními společnostmi Správou železnic, ČD
a ČD Cargo, případně s dalšími tradičními nezis-
kovými organizacemi jako je Člověk v tísni.

Podstatná část z pětihodinového jednání byla
věnována přípravě VIII. sjezdu OSŽ, který proběhne
ve dnech 25. a 26. 3. 2020 v Kongresovém centru
Praha.

Podrobnosti z jednání přineseme v příštím čís-
le a na webu OSŽ. -red-

■    Dne 16. 2.proběhlo v sídle OSŽ zasedání
Ústředí OSŽ.  Předseda OSŽ Mgr. Martin Malý infor-
moval o modelu „zaměstnaneckého jízdného“ ap-
likovaného v Plzeňském kraji. Jde o nabídku pro
zaměstnance a rodinné příslušníky všech doprav-
ců, kteří zajišťují závazkovou dopravu pro Plzeňský
kraj, a také pro zaměstnance Správy železnic a je-
jich rodinné příslušníky, kteří v Plzeňském kraji pra-
cují, nebo tam mají bydliště, za jednotnou cenu 500
Kč ročně, přičemž se to vztahuje na veškerou zá-
vazkovou dopravu – železniční i autobusovou –
objednávanou tímto krajem. „Je to z asi zatím
nejpovedenější varianta,“ řekl předseda OSŽ.

Martin Vavrečka, místopředseda OSŽ pro sprá-
vu majetku, poté předložil materiál týkající se inves-
tiční akce v hotelu Ostrý a přípravných prací pro
rekonstrukci hotelu Skalka. „Rozjezd Skalky je plá-
nován od 1. 3., děláme pro to maximum,“ řekl.

Vladislav Vokoun, I. místopředseda OSŽ a před-
seda Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých
drahách, poté referoval o personálních změnách
v Dozorčí radě (DR) ČD a v představenstvu Čes-
kých drah a dále se zmínil o schůzce s ministrem
dopravy Martinem Kupkou, která se konala v úterý
1. 2.  vpodvečer a které se zúčastnil spolu s tajem-
níkem PV Antonínem Leitgebem (zástupci zvolení
do DR z řad zaměstnanců). Ministr dopravy na
schůzce prohlásil, že železnici chce preferovat. Při-
slíbil rovněž svolat dopravní tripartitu a zlepšit ko-
munikaci mezi jednotlivými subjekty (ČD, SŽ a ČDC).

Radek Nekola, místopředseda OSŽ a předseda
PV OSŽ ČD Cargo,  se věnoval kolektivnímu vyjed-
návání a nově podepsané (dne 2. 2. 2022) PKS:
„Není to vítězství, ani prohra, ale kompromis,“
uvedl s tím, že mezi novinky patří i povýšení tarifních
stupňů dvakrát za období platnosti PKS. „Vrátili
jsme do hry i tzv. ´Koncepci´, která znamená
ochranu pro zaměstnance ohrožené ztrátou zdra-
votní způsobilosti,“ řekl a dále mluvil o stravném
i o úpravě interní normy o Sociálním fondu, jehož
tvorba se řídí novými evropskými standardy.

Petr Štěpánek, místopředseda OSŽ a předseda
PV OSŽ Správy železnic (dále SŽ), informoval o spo-
lečných jednáních odborových centrál se zaměst-
navatelem a o uzavření roku 2021 v oblasti čerpá-
ní finančních prostředků FKSP a rozdělení zůstatků
FKSP do organizačních jednotek Správy železnic.
Dále referoval o projednávání organizační změny
u SŽ s účinností od 1. 4. 2022, a tou je vznik nové
organizační jednotky Správy železničních informač-
ních technologií: „Tato organizační změna nebu-
de mít dopad do zaměstnanosti,“ konstatoval.

Bc. Renata Dousková, místopředsedkyně OSŽ
a předsedkyně Nedrážního republikového výboru
(NeRV) OSŽ, se ve svém vystoupení zaměřila na
společnost RYKO Děčín (PKS garantuje pět týdnů
dovolené a navýšení penzijního připojištění až na
2000 Kč od zaměstnavatele). U Střední školy tech-
nické a obchodní v Olomouci byla rovněž PKS po-
depsána (i tady dochází k navýšení mezd i osob-
ních odměn).  „Společnost Skanska, jejíž sídlo je
ve Švédsku, jde cestou udržitelné, zelené ener-
gie, takže některé parametry jsou trošičku odliš-
né,“ dodala.

 Martin Vavrečka, místopředseda OSŽ pro sprá-
vu majetku, referoval o jednání tzv. Velké tripartity
(9. 2.), která jednala mimo jiné o růstu cen emisních
povolenek i o růst cen energií.

Vedoucí kanceláře předsedy OSŽ, PhDr. Hele-
na Svobodová, informovala o dokumentech, které
obdrželi členové Řídícího výboru Železniční sekce
ETF k připomínkování.

Ing. Bc. Petr Toman, BA (Hons), člen Ústředí OSŽ
a Správní rady ZPMV (Zdravotní pojišťovny minis-
terstva vnitra) připomenul mj., že se dne 17. 2.
zúčastní jednání Správní rady ZPMV: „Vláda se
bude snažit, aby některé úkony ve zdravotnictví
byly zpoplatněny. Měli bychom více apelovat na
lidi, kteří nechtějí jezdit na KOP, a dát to do kon-
textu se situací ve zdravotnictví, respektive tla-
ku na zdravotní pojišťovny: kdo nebude jezdit na

Ano, ten systém má svoji vnitřní kontrolu, která je
postavena na tom, že den má 24 hodin a pokud ten
strojvedoucí v den „D“ pracoval třináct hodin, tak
nemůže u jiného dopravce v tentýž den se přihlásit
na to jedinečné číslo, kterým je číslo licence, znovu.

Ale jsme v Česku, kde se všechno dá obejít.
Rozumím, kam tou otázkou míříte, zjevně asi nará-
žíte na karty, které vlastní řidiči kamionů. Někteří
řidiči se i chlubí, kolik těch karet mají, jenže v tomto
případě nejde ani tak o nějaké číslo karty, nebo
aplikaci, ale jde o jedinečné číslo, kterým číslo li-
cence toho kterého strojvedoucího, kterou vydává
Drážní úřad, bezesporu je.

Moje poslední otázka se týká sjezdu, který je
za dveřmi. Když to shrnu, tak na VIII. sjezdu OSŽ
se dají v podstatě očekávat minimální personál-
ní změny: kromě výměny Štěpána Lva za Vladi-
slava Vokouna, který se rozhodl ve funkci nepo-
kračovat, se vy budete ucházet o uvolněný post
– funkci I. místopředsedy OSŽ. Na post I. místo-
předsedy, ostatně ani na žádnou jinou z funkcí,
není více než jeden kandidát, takže jdete do boje
sám?

Kdo pečlivě četl všechny informace z kolek-
tivního vyjednávání k PKS 2022/2023, nebo
články z jednání Představenstva OSŽ, Ústředí
OSŽ či Podnikového výboru (PV) OSŽ ČD Cargo,
ví asi všechno podstatné, přesto, je něco, co na
těchto jednáních nezaznělo? Něco, co byste
podtrhnul, zdůraznil, vypíchnul, nebo přinejmen-
ším zopakoval?

Určitě! Znovu bych chtěl především podtrhnout
význam interní normy, která řeší ztrátu zdravotní
způsobilosti, to je ta takzvaná „Koncepce“. Nikdo si
neumí představit, co by absence této normy zna-
menala pro spoustu lidí v případě, kdy jsou postiže-
ni ztrátou zdravotní způsobilosti, kdy pro ně nemá-
me práci a vrháme je na trh práce, který ale není
připraven na to, aby například absorboval posuno-
vače, který svoji profesi dělá dvacet let. Jde totiž
většinou o profese, které mimo železniční sektor
vlastně neexistují. Proto jsme tak tlačili na zachová-
ní „Koncepce“, aby člověk, který z důvodu ztráty
zdravotní způsobilosti přijde o práci, mohl využít
sociální polštář, který byl vylepšen o zvýšené od-
chodné. Znám případy, že takoví lidé mají velký
problém se etablovat na pracovním trhu, mnohdy
musí procházet změnou kvalifikace na úřadech
práce a tak dále. Takže to je pro mě zásadní a byla
to vlastně „Koncepce“, co bylo zaměstnavatelem
na začátku kolektivního vyjednávání torpédováno,
co bylo zaměstnavateli atakováno, nejenom ze
strany ČD Cargo, ale ten útok jsme zaznamenali jak
od Správy železnic, tak i Českých drah. Ve všech
třech společnostech se to ale nakonec podařilo
ustát.

Takže to je jedna věc. A tou druhou podstatnou
věcí je změna filozofie zaměstnavatele z hlediska
pohledu na KOP (komplexní ozdravné pobyty) a je-
ho ujištění, že KOPky by se měly stát běžnou nor-
mou, dokonce jsme se shodli nakonec na tom, že ji

budeme ještě modelovat z hlediska nárokovosti
tak, aby byla pro zaměstnance, kteří budou do
společnosti přicházet, přitažlivější. Takže to jsou asi
dvě základní věci, které letos v rámci kolektivního
vyjednávání nejvíce rezonovaly a které se podařilo
udržet.

Určitě i k vám dolehly informace o tom, že se
mnohde ruší výhybkáři, dozorčí výhybek, těm
ale Koncepce nepomůže. Bohužel ne. Koncepce
hovoří jenom o sociálním polštáři v případě ztrá-
ty zdravotní způsobilosti, nikoliv tedy pracovní-
ho místa, například z důvodu reorganizace.
V těchto případech platí obecné odstupné, niko-
liv odchodné, jak je to uvedeno v Koncepci.

S dovolením teď ocituji informaci z tisku: „Elek-
tronický monitoring pracovní doby strojvůdců: Stát
začal od úterý 1. 2. 2022 elektronicky kontrolovat
pracovní dobu strojvůdců. Slibuje si od toho dodr-
žování pravidel o délce směny a odpočinku. Moni-
toring zavádí novela zákona o drahách“. Je to pravda
a jak se k tomu stavíte? ČD Cargo se společně
s Českými dráhami v minulých letech, myslím si, že
už je to minimálně dva roky nazpátek, dobrovolně
do tohoto systému přihlásilo a začalo samo vkládat
údaje o strojvedoucích do systému, který připravila
Správa železnic. Letos se to pouze uzákonilo jako
povinnost pro všechny dopravce, tedy pro nás nic
nového z toho nevyplývá. My jsme naopak byli
vždycky spíše ti kritici, kteří upozorňovali, že ten
pracovní trh u tohoto povolání je divoký právě ve
smyslu toho, že nejsme schopni dohledávat a uhlí-
dat doby, kdy strojvůdce má odpočívat, ale neod-
počívá, protože pracuje pro jiného dopravce.

Takže tento systém podle vás odhalí podvo-
dy a ty případy, kdy strojvůdce si šel někam
jinam přivydělat?

kladní vozy. Každý den bude do vlaků z Prahy nalo-
ženo několik kamionů s paletami potřebné huma-
nitární pomoci financované z veřejné sbírky SOS
Ukrajina Člověka v tísni. RegioJet se naopak po-
stará o organizaci přepravy cestujících. Přeprava
bude pro všechny zcela zdarma – kromě občanů
Ukrajiny prchajícími před válkou budou moci spojů
využít také například humanitární pracovníci a dal-
ší organizace, které se budou potřebovat dostat
v opačném směru na Ukrajinu.Cestující dostanou
zdarma teplou večeři, snídani a vodu, vše jako dar.
RegioJet navíc už minulý týden nabídl všem obča-
nům Ukrajiny, kteří se prokáží ukrajinskými dokla-
dy, možnost využití k přepravě všech vlakových spojů
RegioJet zdarma. V případě vlakového mostu bu-
de přeprava zdarma pro všechny cestující – bez
ohledu na národnost, kteří prchají z válkou postiže-
ných oblastí. Přeshraniční vlakový most je nejrych-
lejší cesta pomoci a evakuace.

 Právě přeshraniční vlakové spojení by mělo být
nejrychlejší cestou, jak evakuovat ženy a děti z vál-
kou zasaženého území. Díky tomu se vyhnou mno-
hahodinovému strastiplnému překračování hrani-
ce na silničním hraničním přechodu.

Zdroj: Tisková zpráva

moci,“ uvedl Radim Jančura, majitel společnosti
RegioJet. Provoz spojů pokryje na své náklady
dopravce RegioJet. Vlakové spoje pojedou jako
noční vlaky z Prahy přes Polsko do pohraniční sta-
nice Přemyšl (PL) a následně ve spolupráci s Ukra-
jinskými železnicemi bude náklad pokračovat přes
Lvov až do Kyjeva. V opačném směru vlak IC Ukra-
jinských železnic ze Lvova do Přemyšle s přestu-
pem na lůžkový vlak RegioJet do Ostravy, Olomou-
ce, Pardubic a Prahy.

„Logistické a bezpečnostní problémy nám do-
posud bránily do země dopravovat více humani-
tární pomoci, potřeby jsou obrovské. Společný
projekt využití vlaků s přeložením na Ukrajinské
železnice a rozvoz do různých míst v napadené
zemi je skvělý, a pokud se rozjede naplno, bude
znamenat stovky a stovky tun, a to už je skuteč-
ně významná pomoc,“ říká Šimon Pánek, ředitel
organizace Člověk v tísni.

RegioJet na humanitárním vlakovém mostu pro
Ukrajinu spolupracuje s Člověkem v tísni, ČD Cargo
a Rail Cargo Group (člen skupiny ÖBB). Člověk
v tísni zajišťuje logistiku shromažďování humani-
tární pomoci pro přepravu vlaky RegioJet na Ukra-
jinu; ČD Cargo a Rail Cargo Group poskytnou ná-

 Vlakový dopravce RegioJet, Člověk v tísni, ČD
Cargo a Rail Cargo Group spouští každodenní hu-
manitární vlakový most mezi Ukrajinou a Prahou.
Reagují na přímou žádost hlavního města Kyjev
a vedení Ukrajinských železnic. Zajistí evakuaci
osob i přepravu humanitární pomoci. Vlakový most
bude fungovat denně v každém směru s kapacitou
až dvaceti vozů pro přepravu osob a palet s huma-
nitární pomocí.

Největší soukromý vlakový dopravce ve střední
Evropě, RegioJet, reaguje na žádost Ukrajinských
železnic a hlavního města Kyjev a od úterý 1. břez-
na 2022 zřídí velkokapacitní humanitární vlakový
most, který bude denně v obou směrech spojovat
Prahu a další města v České republice s Ukrajinou.
„Vlak bude určen pro humanitární přepravu osob
zdarma. Zároveň ve směru na Ukrajinu bude vozit
potraviny, léky, hygienické potřeby, spacáky a další
vyžádanou pomoc. Ve vlaku budou jak lůžkové
vozy s celkovou kapacitou až 400 míst, tak i náklad-
ní paletové vozy pro přepravu humanitárního ná-
kladu až do výše 600 palet denně dle aktuálních
možností. „Celkem počítáme až s dvacetivozo-
vými vlaky – zajistíme pro Ukrajinu denně velkou
kapacitu pro přepravu osob a humanitární po-

RegioJet, Člověk v tísni, ČD Cargo a Rail Cargo
Group spouští každodenní humanitární vlakový

most mezi Ukrajinou a Prahou

V úterý 1. 3. 2022 večer odjel první humanitární vlak vypravený společnostmi RegioJet, Člověk v tísni, ČD Cargo a Rail Cargo Group na Ukrajinu;
1. 4. 2022 přestanou jezdit vlaky na bývalé dráze císaře Františka Josefa mezi Sudoměřicemi a Táborem. Na snímku Michaela Mareše nákladní vlak
24. 2. 2022 u zastávky Červený Újezd u Votic.
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státu, který s nabízenou tratí souvisí, by tedy byl
nejprve nabídnut k prodeji v rámci výběrového ří-
zení ve formě veřejné soutěže. Kritériem výběru je
v tomto případě nabídková cena. Pokud v soutěži
o trať nikdo neprojeví zájem, nabídne se Minister-
stvu obrany ČR formou bezúplatného převodu
v rámci vlastnictví státu. V případě jeho nezájmu
pak za stanovených podmínek k bezúplatnému
převodu krajům a obcím. Kdyby se tímto způsobem
zájemce o trať nenašel, zahájí se správní řízení ke
zrušení trati. Majetek zrušených tratí se následně
nabízí k bezúplatnému převodu na kraje či obce
k jinému využití ve veřejném zájmu. Pokud se v sou-
těži vybere zájemce o koupi dráhy anebo se ná-
sledně najde zájemce o bezúplatný převod, bude
muset převod majetku státu odsouhlasit vláda. Na
síti Správy železnic v současnosti probíhá prodej
jediné trati, a to Královec – Žacléř. Pro ni se ve
veřejné soutěži podařilo kupce nalézt, prodej trati
již odsouhlasila správní rada Správy železnic a věc
nyní postupuje na vládu ČR, která se jí bude zabý-
vat.

Obecně se nejedná o žádnou hromadnou zá-
ležitost. Od roku 2016 se zrealizoval prodej čtyř tratí.
Stejně tak počet tratí, u kterých by se možnost pro-
deje v budoucnu potenciálně mohla zvažovat, se
pohybuje v řádu jednotek.

Dušan Gavenda, tiskový mluvčí Správy železnic

Médii probleskla zpráva, že se Správa želez-
nic zabývá záměrem prodeje trati Heřmanův Měs-
tec – Chrudim město, která není více než 10 let
využívána a Pardubický kraj obnovení provozu
neplánuje. Je to pravda? A u kolika tratí v repub-
lice může v nejbližší době nastat podobný scé-
nář? zeptali jsme se.

Tvrzení, že Správa železnic trať prodá, v tuto
chvíli neodpovídá skutečnosti (viz níže). Mohu ale
potvrdit, že se záměrem prodeje regionální trati
Heřmanův Městec – Chrudim město zabýváme.
Pardubický kraj na ní v posledních letech neobjed-
nává žádné dopravní výkony v oblasti závazkové
regionální dopravy a podle jeho vyjádření ze střed-
nědobého i dlouhodobého hlediska na trati obno-
vení provozu neplánuje.

Na Správě železnic aktuálně probíhá posuzo-
vání trvalé nepotřebnosti této trati pro provozování
a provozuschopnost železniční dopravní cesty a její
převoditelnosti na jiného majitele. Vyhotoví se rov-
něž podmínky případného prodeje. Teprve v pří-
padě kladného výsledku vnitropodnikového pro-
jednání (tzn. pokud trať skutečně bude shledána
trvale nepotřebnou a převoditelnou) se bude po-
kračovat podle usnesení vlády, které stanovuje pra-
vidla převodu vybraných tratí v majetku státu na
nové nabyvatele.

Trať, respektive veškerý majetek ve vlastnictví

Prodá Správa železnic trať
Heřmanův Městec - Chrudim město?

 Železniční mapa
Saska pro cestovatele

veřejnou dopravou
(zejména železnicí)

Pět saských dopravních svazů aktualizovalo
svoji společnou mapu železniční sítě. „Eisen-
bahnen in Sachsen“ poskytuje přehled všech že-
lezničních tratí ve Svobodném státě Sasko, jakož
i informace o tarifech a kontaktních možnostech.
Kompaktní mapa je nyní zdarma k dispozici u všech
dopravních sdružení a obslužných míst a je vyvě-
šena i na železničních stanicích a ve vlacích. Na
zadní straně mapy najdete informace o doprav-
ních sdruženích a tipy na levné jízdenky. Na mapě
dopravní svazy informují o svých úkolech: lepší pro-
pojení autobusů s vlaky a možnost cestovat na jed-
nu jízdenku. K dispozici je výběr jízdenek pro cesty
po Sasku se stručným vysvětlením. Pro komplexní
informace jsou uvedeny všechny kontaktní údaje
společností a svazů. Jízda autobusem a vlakem je
tak v celém Sasku snazší a přehlednější, protože
na kolejích se to „zbarvilo“.

V současnosti v Sasku působí 14 železničních
dopravců. Od A jako Abellio, přes D pro DB Regio
až po V pro Vogtlandbahn. Železniční mapa je
výsledkem úzké spolupráce mezi svazy.

Z Eisenbahnjournal Zughalt.de, 17. 01. 2022,
zpracoval –sh–

Školení k PKS ČD
Cargo, a. s.

V letošním roce se opět uskuteční školení
k Podnikové kolektivní smlouvě ČD Cargo, a. s.
Tato školení budou probíhat prezenční formou
a jsou určena pro všechny zaměstnance ČDC,
bez rozdílu příslušnosti k odborové organizaci.
Zájemce prosím, aby se hlásili u předsedů Vý-
borů OSŽ PJ a SOKV.
■ 11. 4., 9.30 h PJ Praha + GŘ, Kulturní místnost
Praha-Libeň
■ 13.–14. 4., 10.00 h, resp. 8.30h, PJ + SOKV
Ostrava, školicí místnost SOKV Ostrava
■ 19. 4, 9.30 h, PJ Česká Třebová + ŘP Česká
Třebová + OPT, místnost Pardubice
 ■ 20.–21. 4., 10.00 h, resp. 8.30h, PJ + SOKV
Ústí nad Labem, školicí místnost SOKV Ústí n. L.
■ 25. 4., 10.00 h, PJ Brno školicí místnost OKV
Břeclav
■ 27.–28. 4., 10.00 h, resp. 8.30 h, PJ + SOKV
České Budějovice, školicí místnost SOKV Čes-
ké Budějovice .
                                           Bc. Marta Urbancová

sá. Jak vysvětluje stavbyvedoucí, poté, co bude
vytvořena souvislá nepropustná štětovnicová stě-
na a svah odvodněn, nebude již moci spodní voda
narušovat podloží a kolej získá potřebnou stabilitu.

„Práce probíhají hladce, jsme dokonce podle
harmonogramu poněkud v předstihu. Pokud se
nevyskytnou nepředvídané překážky, do konce
března bude vše hotovo,“ ujišťuje stavbyvedoucí.
Trať, která je důležitou spojnicí Česka a Slovenska,
je v těchto místech zabudována do svahu, z něhož
je krásný pohled na okolí, včetně přírodní památky
Čertovy skály. Po přilehlé silnici projíždějí také au-
tobusy, které nahrazují železniční dopravu.

Provoz osobních vlaků na této trati zde zajišťu-
je společnost Arriva, náhradní autobusy jezdí po
trase z pohraniční zastávky Střelná přes Horní
Lideč a Lidečko do Valašské Polanky. Mezi Valaš-
skou Polankou a Vsetínem pak již jezdí vlakové
soupravy. Rychlíky Českých drah jsou nahrazeny
přímými autobusy ze Vsetína až do slovenského
Púchova.

Po dokončení prací na zpevnění podloží u za-
stávky Lidečko ves bude moci být obnovena osobní
vlaková doprava po druhé traťové koleji – nákladní
se však zatím na trať nevrátí. První traťová kolej
zůstane nesjízdná a bude zprovozněna až při mo-
dernizaci tratě, která by měla být zahájena v příštím
nebo přespříštím roce.

Obec Lidečko, která je prakticky spojena s Horní
Lidčí, má kromě zastávky Lidečko ves ještě další
zastávku – Lidečko. Ta druhá jmenovaná má však
být při zmíněné modernizaci tratě z Hranic na Mo-
ravě do Střelné zrušena z důvodu takřka mizivé
frekvence nastupujících a vystupujících cestujících.
V současné době již není obsluhována ani autobu-
sy náhradní přepravy.

Miroslav Čáslavský

 Zastávka Lidečko ves leží na trati Hranice na
Moravě – Púchov (280) asi dva kilometry od pohra-
niční železniční stanice Horní Lideč. Začátkem led-
na došlo nedaleko této zastávky k sesuvu části pod-
loží v první traťové koleji v délce asi 50 metrů, čímž
se tato kolej stala nesjízdnou. Po určitou dobu jez-
dily vlaky sníženou rychlostí po druhé traťové koleji
oběma směry, od 14. ledna však byla z důvodu
bezpečnosti vyloučena i druhá kolej. Veškerá do-
prava mezi Horní Lidčí a Valašskou Polankou tak
byla zastavena, osobní vlaky v tomto úseku byly
nahrazeny autobusy a nákladní vlaky jezdí odklo-
nem přes Ostravu.

Opravu sesunuté části tratě zajišťuje na poža-
davek Správy železnic společnost GeoTec–GS.
„Práce byly zahájeny horizontálními vrty pod ko-
lejemi, které přispějí k odvodnění podloží,“ říká
stavbyvedoucí zmíněné společnosti, který dohlíží
na postup opravných prací. V současné době je již
podloží kolejí doslova prošpikováno ocelovými trub-
kami s otvory, které odvádějí spodní vodu mimo
těleso tratě. „Navíc zde budou vyvrtány pod kole-
jemi vrty monitorovací, s jejichž pomocí bude
možné sledovat případné pohyby půdy,“ vysvět-
luje další postup prací stavbyvedoucí.

Stabilitu druhé koleje zajistí štětovnicové stěny,
složené z ocelových pásů (známých jako „larse-
ny“), zaražených do země až do hloubky, kde se
nachází pevné podloží. I v tomto případě již probí-
hají práce naplno. „Zvodnělé podloží je v těchto
místech mocné šest až osm metrů, pak již násle-
duje pískovcová skála,“ popisuje geologické slo-
žení zdejšího masivu stavbyvedoucí. Práce probí-
hají za použití speciální strojní soupravy,
obsluhované polskými specialisty, kteří štětovnico-
vé pásy zarážejí těsně vedle sebe do potřebné
hloubky. Celý přilehlý svah se při práci stroje otřá-

přitom naučit mnohé nové věci. Dnes má mode-
lář obrovské možnosti, o kterých se mu před lety
mohlo jen zdát,“ srovnává uplynulých třicet let v té-
to oblasti. Osud a tehdejší režim mu neumožnil
vykonávat vysněnou práci strojvedoucího, vyučil
se tedy v Ostravě jako strojní zámečník a k vlakům
to měl ze svého pracoviště stále velmi blízko. „Že-
leznici mám prostě rád, přitahuje mne její ma-
gie,“ svěřuje se.

První velká cesta Ladislava Kucharského vla-
kem vedla v jeho čtyřech letech ze Zlatých Hor do
Budapešti. „Cesta ze Zlatých Hor do Budapešti
vyžadovala tehdy minimálně pět přestupů a ně-
kdy jsme kvůli její délce museli přespat u tety
v Komárně,“ vzpomíná. V pozdějších letech se po-
dílel i na záchraně úzkokolejné železnice v Čierném
Balogu na Slovensku a rád vzpomíná na romantiku
zdejší tratě i práci zdejších zaměstnanců, přede-
vším brzdařů, kteří dokonale ovládali své povolání.
Největší odměnou pro tehdejší brigádníky bylo do-
volení „vypucovat“ parní lokomotivu. Dnes tato trať
slouží jako turistická atrakce.

Koncem roku 1989 se Ladislav Kucharský aktiv-
ně zapojil do odborové práce, vystudoval vysokou
školu v Bratislavě, do roku 2014 působil v Praze
a od té doby je v Brně, kde dodnes hájí zájmy
odborářů ve zdravotnictví. „Jako regionální ma-
nažer pomáhám lidem řešit jejich dennodenní
trable v práci, prostě kompletní pracovně–práv-
ní problematika,“ přibližuje svoji práci na regio-
nálním pracovišti Odborového svazu zdravotnic-
tví a sociální péče ČR.

A jak Ladislav Kucharský hodnotí dnešní situaci
na železnici? „No, není to moc povzbudivé. Roz-
prodejem provozu na lukrativních tratích došlo
z mého pohledu k zákonitému utlumení provozu
na drobných tratích v regionech,“ zamýšlí se. Po-
dle jeho názoru by bylo správné, aby stát pustil na
koleje soukromé přepravce jen tehdy, pokud by
spolu s lukrativními tratěmi dostali také lokální tratě,
jinak dojde k jejich postupnému uzavírání pro ne-
efektivnost. „Ne jen rozinky z pomyslné železniční
vánočky, ale celé balíčky: chceš spoje na trati
Praha – Ostrava? Dobře, ale k tomu budeš pro-
vozovat deset lokálních tratí! Od samotného
vzniku železnice na našem území byla dráha
považována za jeden celek, který ekonomicky
žil díky přerozdělení zisku z jednotlivých tratí.
Tak tomu dnes není,“ argumentuje. „Jinak ale
fandím jakémukoli rozvoji na železnici a jsem rád,
že pomalu, ale přece jen kultura cestování ros-
te,“ dodává závěrem Ladislav Kucharský.

Miroslav Čáslavský

Své dětství a rané mládí prožil Ladislav Ku-
charský ve Zlatých Horách na polských hranicích
a dodnes si v paměti uchovává tehdejší podobu
místního nádraží, kde končí trať, vycházející z ne-
dalekých Mikulovic. „Dnes již na tomto kouzelném
nádraží nikdo nepracuje, ale já pamatuji ještě
jeho plné obsazení, dokonce i roubenou hospo-
du, dnes již zbouranou,“ vzpomíná na dobu v še-
desátých letech minulého století, kdy na této trati
jezdil téměř výhradně Hurvínek, tedy motorový vůz
M.131, ale občas některý z večerních spojů obslu-
hoval i M.262, oba stroje s velmi typickým zvukem.

Láska k železnici se projevila u Ladislava Ku-
charského v jeho velké zálibě: železničním mode-
lářství. Vytvořil věrnou modelovou podobu svého
„rodného“ nádraží z doby, kdy jako malý chlapec
ve Zlatých Horách vyrůstal. „Železniční modelaři-
nu mám od svých osmi let jako velkého koníčka
a dnes při ní strávím spoustu volného času,“
svěřuje se. „S nástupem jiných povinností jsem ji
sice na dlouhou dobu odložil, ale před pár lety
jsem se k ní znovu vrátil. Jenže jak jsem hodně
rychle zjistil, doba se posunula tak strašně do-
předu, že se ze starých věcí nedalo použít vůbec
nic! Začal jsem tady nanovo a musel jsem se

 Ačkoliv Ladislav Kucharský nikdy na železnici
nepracoval, stejně jako žádný z jeho blízkých pří-
buzných, vlaky mu učarovaly již v dětství a dodnes
jsou jeho velkým zájmem. „Snad někde v genech
nějaká stopa zůstala – můj vzdálený prastrýc
údajně na dráze pracoval před lety jako strojve-
doucí,“ vybavuje si 62letý regionální manažer Od-
borového svazu zdravotnictví a sociální péče z Br-
na.

● JIŽ DŘÍVE jsme v této rubrice otiskli fo-
tografie nesprávně označených stanic. Náš dopi-
sovatel nám zaslal další perlu Správy železnic (SŽ):
takto je po letní rekonstrukci označena zastávka
Litomyšl–Nedošín. Zdá se, že dodržet takovou ma-
ličkost, jako jsou názvy tarifních bodů, je pro SŽ
velmi obtížný úkol.

● V ZÁVĚRU roku 2021 podepsal Mikro-
region Voticko a Správa železnic smlouvu, která
garantuje rozjezd aktivit spolku Železnice Česká
Sibiř v opouštěné železniční stanici Střezimíř. Oka-
mžikem ukončení vlakového provozu (1. 4. 2022)
na původní dráze se tak může začít s pracemi na
vytvoření železničního muzea císaře Františka Jo-
sefa s provozem turistických drezín na kompletně
zachovaném staničním kolejišti! Z historické budo-
vy nádraží ve Střezimíři vznikne železniční muze-
um.

Lidečko ves

Nový trend v USA –
zloději rabují nákladní

vlaky Amazonu
Zásilkové společnosti v USA se už měsíce potý-

kají s novou formou zločinu: zloději stále častěji
rabují kontejnery na vlacích blížících se k centru
Los Angeles. Balíky se roztrhají, obsah se ukrad-
ne – a poškozené krabice se vyhodí do kolejí.
Balíky pocházejí od obchodníků, jako je Amazon
nebo REI. Na kolejích se pak válejí předměty,
které zloději zřejmě nepovažovali za dostatečně
cenné, aby si je vzali. Reportéři z CBSLA to nato-
čili. Záběry vypadají jako z nějakého katastrofic-
kého filmu. Před pár týdny NBC4 také informovala
o tisících poházených krabic podél kolejí. Podle
zjištění jsou na projíždějících vlacích kontejnery
s dokořán otevřenými dveřmi, ze kterých se sypou
balíky, kontejnery byly zřejmě vypáčeny.

Společnost Union Pacific sdělila CBSLA, že že-
leznice je znepokojena nárůstem krádeží v Kali-
fornii. „Zvýšili jsme počet speciálních agentů
Union Pacific na hlídce a nasadili jsme další
technologie,“ uvedla společnost. Úzká spoluprá-
ce existuje také s místními orgány činnými v trest-
ním řízení. Že budou takové případy postoupeny
policii, potvrdila i společnost Amazon. Zloději v akci
používají kleště pro otevírání zámků, speciální
nůžky atd., aby otevřeli kontejnery, a ukradené

zboží pak nakládají do dodávek. Zloději ztratili
jakékoli zábrany.

Z Der Spiegel, 15. 1. 2022, zpracoval –sh–

Krátce ze světa
železnic

●  DB Cargo založilo novou dceřinou společ-
nost pro přepravy mezi Čínou a Evropou po „Nové
hedvábné stezce“. Společnost nese název DB
CARGO TRANSASIA a sídlo má v Šanghaji. Jejím
úkolem bude nabízet a organizovat přepravy ná-
kladních vlaků s různými logistickými službami z Čí-
ny do 18 měst Evropy.

●  V listopadu 2021 byl zastaven provoz na
železniční trati Swidnik – Lublin letiště, která při-
tom byla uvedena do provozu v roce 2012. Na 2,5
km dlouhé elektrizované trati bylo v roce 2019 den-
ně přepraveno mezi 20 až 49 cestujícími. V roce
2020 z důvodu koronavirové pandemie pak došlo
k poklesu mezi 0 až 9 cestujícími denně.

●  Belgická vláda chce, aby i nadále veškerá
osobní přeprava v Belgii byla provozována státní-
mi železnicemi SNCB. Za tím účelem probíhají jed-
nání tak, aby přímé předání SNCB na dalších 10 let,
bylo uskutečněno v závěru roku 2022. Tím by byla
v osobní železniční dopravě v Belgii jakákoliv vol-
ná soutěž vyloučena.

Z LOK Magazin 2/2022, zpracoval –sh–

Speciální strojní souprava při práci na zarážení štětovnicových stěn. V pozadí kostel v obci
Lidečko.

Ladislav Kucharský:
„Bylo by správné, aby

soukromí přepravci spolu
s lukrativními tratěmi dostali

také lokální tratě.“

● MODERNIZACE železničních tratí,
uzlů a stanic včetně výpravních budov, příprava
vysokorychlostních tratí a zvyšování bezpečnosti na
přejezdech – to jsou priority Správy železnic pro rok
2022. Manažer infrastruktury naváže na vydařený
loňský rok, kdy velmi úspěšně čerpal finanční pro-
středky z fondů EU a pro modernizaci železniční
infrastruktury využil 99,9 % všech evropských do-
tačních prostředků, které byly k dispozici. V roce
2022 bude Správa železnic hospodařit s rozpoč-
tem 53 miliard korun.

● AKTUÁLNĚ se rekonstruuje 53 ná-
dražních budov, které jsou v různých fázích rozpra-
covanosti. Letos budou pokračovat renovace vel-
kých památkově chráněných budov v Českých
Budějovicích, na pražském hlavním nádraží, v Plzni
nebo v Pardubicích. Dokončí se opravy nádražních
objektů v Berouně, Písku nebo Veselí nad Lužnicí.
Správa železnic v roce 2021 kompletně zrekon-
struovala 73 nádražních objektů. Finanční nákla-
dy, které byly do stavebních a údržbových akcí vy-
naloženy, přesáhly částku dvě miliardy korun.

nout do konce. To je vlastně jakási digitalizace
fungování OSŽ v budoucích letech: novými forma-
mi evidence členské základny se snažíme přitáh-
nout nové členy. Vznikají nové aplikace, které
nám umožní mít větší přehled o členské základně,
o potřebách našich členů, budoucnost nových
aplikací bude v tom, že budeme komunikovat s na-
šimi členy prostřednictvím nových technologií, bu-
deme je aktivně oslovovat, nabízet jim naše pro-
dukty, a oni se naopak budou moci rychleji dostávat
k informacím, které mnohdy jejich předseda zá-
kladní organizace sice má, ale k těm členům se
dostávají s velkým zpožděním. Takže z pohledu
budoucnosti to rozhodně není úplně tak málo.
Jsou to určitě věci, které vyžadují svůj čas, jisté
finanční prostředky, ale myslím si, že je to cesta
správným směrem.

Michael Mareš

Ano, to je hezky řečeno (úsměv). Do volby jdu
v tuto chvíli sám, ale samozřejmě jsme demokra-
tický svaz a náš volební řád umožňuje na sjezdu
ještě přijmout další případné nominace z řad de-
legátů. Takže ano: v tuto chvíli jdu do toho sám,
ale jak říkám, nevylučuji, a je to zcela v souladu
s volebním řádem, že některý z delegátů by se
mohl na sjezdu přihlásit a na jakoukoliv funkci
kandidovat. Nicméně tady platí, že I. místopředse-
da OSŽ by se měl rekrutovat z pozice místopřed-
sedů OSŽ, čili musel by se tento kandidát nejdříve
stát místopředsedou OSŽ.

Když už jsme u sjezdu, co od něj očekáváte?
Sice říkáte, že se toho zas tak moc na sjezdu

nestane, ale já vnímám jednu podstatnou věc,
která je před námi a věřím, že se jí podaří dotáh-

 „Nové aplikace nám
umožní větší přehled
o členské základně,

o potřebách našich členů.“

Zastávka Lidečko ves je v současné době opuštěná, osobní doprava se sem má vrátit začátkem
dubna po dokončení oprav nedaleko se sesouvajícího svahu.



Psali jsme před 25 lety

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

PRÁVNÍ PORADNA

Obzor č. 9 –  24. 2. 1997
Pod titulkem  „Rudolf Mládek předložil pro-

gram na snížení počtu pracovníků, ale zdůvodní
ho až dodatečně“ najdeme informace ze zase-
dání Správní rady Českých drah konané dne 14.
února 1997. Správní rada se na svém jednání
zabývala mimo jiné programem snižování počtu
zaměstnanců, a to o 5200 lidí. Proč to bylo právě
toto číslo, se však novináři nedozvěděli. I předse-
da Správní rady Ing, Michal Tošovský uvedl:
„Správní rada tento záměr schválila s tím, že
vyžadujeme na vedení Českých drah, aby jej
ještě dopracovalo hlavně v oblasti zdůvodnění
a vyčíslení dopadů a aby jej také projednali
s odborovými organizacemi.“

Další informací z první strany je předběžná zprá-
va o výsledcích práce komise, která šetřila nehos-
podárnosti managementu Českých drah. V době
uzávěrky čísla bylo uzavřeno pět z devíti podání.
„Jak se nám podařilo zjistit, již dosavadní vý-
sledky šetření komise jsou dostatečně průkaz-
né a umožňují postih vedení Českých drah, pře-
devším generálního ředitele ČD Rudolfa Mládka,“
uvádí se v článku.

Třetí z aktuálních článků z první strany upozor-
ňuje na „obrat“ ministra dopravy Martina Římana
ve věci rušení spojů, když uvedl, že v tisku hojně
přetřásané rušení dvou tisíc spojů (od 1. 4. 1997)
se nezakládá na pravdě a jde ze strany novinářů
o chybnou interpretaci zápisu z porady generál-
ního ředitele Českých drah. Obzor uvádí opak
a dokladuje to citací tohoto zápisu, v němž gene-
rální ředitel ukládá vrchnímu řediteli DOP Ing.
Sosnovi „definovat podmínky pro neplánova-
nou změnu jízdního řádu k 1. 4. 1997 (snížení
rozsahu JŘ o cca 2000 vlaků) ve vazbě na prou-
dy cestujících.“

NÁZORY

podářsko–finančním oddělením OSŽ–ústředí,
v součinnosti s příslušnými funkcionáři OSŽ.

V průběhu II. pololetí 2021 poslalo své poděko-
vání do sídla OSŽ několik příjemců dávky (finanční-
ho příspěvku) z PF OSŽ.  Každé poděkování, které
je zasláno na OSŽ–ústředí je možno hodnotit velmi
pozitivně, neboť je to ocenění pro všechny fyzické
a právnické osoby, které do PF OSŽ přispívají a za
jejich solidaritu.

Ekonomicko–sociální oddělení OSŽ–ústředí
konstatuje, že žádosti členů OSŽ o dávku z PF OSŽ,
které potvrdí a doporučí příslušný ZV ZO OSŽ, jsou
doručovány na odborné oddělení k projednání
Představenstvu OSŽ, případně Poradě předsedy
OSŽ, ne vždy zcela úplné, což lze charakterizovat
jako dlouhodobý a přetrvávající stav. Převážně chybí
údaje o konkrétní sociální situaci žadatele (rodiny),
návrhu na výši dávky a obdržené podpoře ze soci-
álního fondu zaměstnavatele, FKSP nebo prostřed-
ků základní organizace OSŽ. Jako nedostatečné se
rovněž jeví doložení jednotlivých žádostí písem-
nostmi majících charakter listinných důkazů. Sku-
tečnosti výše popsané představují ve svém důsled-
ku nadbytečnou administrativu.

Ze strany ESO OSŽ–ústředí je vždy postupová-
no vstřícně, korektně, při respektování individuální-
ho přístupu při vyřizování jednotlivých žádostí o při-
znání dávky z PF OSŽ, s cílem bezprostředně
poskytnout v oprávněných případech finanční dáv-
ku.

V průběhu II. pololetí 2021 byly ve čtrnáctidení-
ku Obzor základní organizace OSŽ i jednotlivci opa-
kovaně vyzváni ze strany vedení OSŽ, aby do PF
OSŽ zasílali finanční příspěvky, neboť tzv. nikdy
nikdo neví, kdy bude potřebovat pomoc.

Luděk Šebrle,
 analytik rozborář

JUDr. Petr Večeř ,
 vedoucí ESO OSŽ–ústředí

I. Tvorba Podpůrného
fondu OSŽ

 Stav finančních prostředků PF OSŽ ke dni 30. 6.
2021 činil 8 027 675,63 Kč

Příjmy celkem II. pololetí 2021:
příspěvky do PF OSŽ od ZO OSŽ, jiných právnických
a fyzických osob  582 792,63 Kč

Výdaje celkem II. pololetí 2021:
Vyplacené dávky z PF OSŽ za II. pololetí 2021

400 000,00 Kč
Vyplacené podpory – tornádo
Jihomoravský kraj 570 000,00 Kč
Vyplacené podpory – COVID–19 2 000,00 Kč
Celkem 972 000,00 Kč

Stav finančních prostředků na PF OSŽ ke dni 31.
12. 2021 činil 7 638 468,26 Kč.

II. Čerpání Podpůrného
fondu OSŽ

Z PF OSŽ za II. pololetí 2021 byly vyplaceny
dávky celkem 20 žadatelům v celkové částce
400.000 Kč.

Dávky z PF OSŽ byly vyplaceny 20 žadatelům,
které se týkaly mimořádných tíživých sociálních
situací rodin, vzniklých v důsledku úmrtí člena OSŽ
nebo rodinného příslušníka, dlouhodobé nemoci,
podstoupení operací smyslových orgánů (zrak)
z důvodu zachování specifické zdravotní způsobi-
losti. Celková částka těchto vyplacených dávek do-
sáhla 400 000 Kč, tj. průměrná částka na jednu
schválenou a vyplacenou dávku činí 20 000 Kč.

Z PF OSŽ za II. pololetí 2021 byly dále vyplace-
ny finanční podpory za škody způsobené živelní
pohromou – tornádo v Jihomoravském kraji 59
dávek z PF OSŽ u 41 postižených, kterým tornádo
v měsíci červnu 2021 způsobilo újmu na majetku.
Celková částka takto vyplacených podpor dosáh-

la 570 000 Kč a 1 žadatel COVID–19 ve výši 2000
Kč.

Všechny žádosti o podporu za poškození ma-
jetku při tornádu v Jihomoravském kraji (výpomoc
ve výši 6000 Kč) z PF OSŽ byly prostřednictvím ZV
ZO OSŽ zasílány na OSŽ–ústředí. Tyto žádosti byly
vždy ověřeny buď příslušným předsedou ZO OSŽ
nebo tajemníkem OSŽ, kteří podporu vypláceli. Jed-
noznačně lze konstatovat, že PF OSŽ (v této, pro
poškozené těžké situaci) splnil svůj účel a je nápo-
mocen v tíživých živelních situacích členům OSŽ
a jejich rodin zmírnit jejich dopady.

Na konkrétní podporu osob a rodin členů OSŽ
postižených v Jihomoravském kraji přispělo 36 fy-
zických a právnických osob (ZO OSŽ) v celkové výši
140 550 Kč. Všem dárcům za tuto finanční pomoc
patří velké poděkování.

Všechny žádosti o dávku z PF OSŽ byly pro-
střednictvím ZV ZO OSŽ zasílány na OSŽ–ústředí.
Tyto žádosti byly vždy ověřeny, potřebné údaje
doplněny, individuálně zhodnoceny ESO OSŽ–
ústředí, posuzovány a schváleny Představenstvem
OSŽ, popř. Poradou předsedy OSŽ. Jednoznačně
lze konstatovat, že PF OSŽ plní svůj účel a je nápo-
mocen v tíživých sociálních situacích členů OSŽ a je-
jich rodin, na jejichž zmírnění vlastní finanční a hmot-
né prostředky nedostačují.

Podněty, připomínky nebo stížnosti na poskyto-
vání uvedené formy pomoci v hodnoceném obdo-
bí nebyly zaznamenány. Ze strany ESO OSŽ–ústře-
dí je vždy striktně dodržována 30denní lhůta
k vyřízení žádosti o přiznání dávky z PF OSŽ, která
je však zpravidla i v jednotlivých případech zkraco-
vána. Jedná se o zpracování důvodové zprávy a její
předložení ke schválení Představenstvu OSŽ, popř.
Poradě předsedy OSŽ.

Vyplacení schválených finančních dávek jed-
notlivým žadatelům bylo bez vad zajišťováno hos-

Obzor č. 10 – 3. 3. 1997
Pod titulkem „Mítinky potvrdily nutnost do-

vést požadavky železničářů až do konce“ najde-
me zpravodajství z první části regionálních mítinků
vedení OSŽ se zástupci základních organizací, a to
v Ústí nad Labem a Praze. Na mítincích se hodno-
tila stávka na železnici a diskutovalo se o dalším
směřování OSŽ. „Stávku jsme vyhráli už tím, že
jsme poznali, že v partě je síla,“ zaznělo zde
mimo jiné. „Teď jde o to vybojovat rozhodující
bitvu o železnici,“ ozývalo se na mítincích, neboť
odboráři si uvědomovali, že vyhranou stávkou boj
nekončí.

Obzor dále uveřejnil Zprávu z mimořádné kon-
trolní skupiny, která v souladu s dohodou o ukon-
čení stávky na železnici prošetřila devět podnětů
týkajících se nehospodárnosti managementu Čes-
kých drah. Všechny podněty byly shledány jako
opodstatněné, v některých případech byla dopo-
ručena hloubková kontrola. Podněty se týkaly mi-
mo jiné nakládání s majetkem Českých drah,
převodu majetku na jinou osobu, nájmu pozemků
v Moravské Ostravě, úniku tržeb při přepravě dříví
v síti ČD, neoprávněného vystavení jízdních do-
kladů FIP  či smlouvy mezi ČD a firmou Medistyl.
U některých bodů bylo konstatováno, že by někte-
rá zjištění mohla být kvalifikována jako podezření
z trestného činu.

Jak se dalo očekávat, ministr dopravy výsledky
práce kontrolní skupiny zpochybnil. Podle jeho
názoru se většina podání týkala minulého ma-
nagementu Českých drah. Místopředseda OSŽ
Jiří Kratochvíl naopak zdůraznil, že se posuzovaly
pouze ty případy, na které měl vliv současný ma-
nagement Českých drah (z doby druhé poloviny
roku 1995 a roku 1996).

–zs–

skupin jsou v příloze nařízení vlády o minimální
a zaručené mzdě.

Nedosáhne-li mzda nebo plat – a to bez mzdy
nebo platu za práci přesčas, příplatku za práci ve
svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracov-
ním prostředí a za práci v sobotu a v neděli – pří-
slušné nejnižší úrovně zaručené mzdy, je zaměst-
navatel opět povinen poskytnout zaměstnanci
doplatek.

Minimální a zaručená mzda
invalidních důchodců

Do konce roku 2016 byly nařízením vlády stano-
veny nejnižší úrovně zaručené mzdy při omeze-
ném pracovním uplatnění zaměstnance (osob se
zdravotním postižením).

Od roku 2017 se tyto snížené sazby ruší. Je
stanovena pouze jedna (základní) sazba minimál-
ní mzdy i shodné sazby nejnižších úrovní zaručené
mzdy pro všechny zaměstnance bez rozdílu. Opa-
tření má odstranit nerovnoprávné postavení osob
se zdravotním postižením v odměňování minimální
a zaručenou mzdou. Nárůst mzdy zaměstnanců
s omezeným pracovním uplatněním by měl být ale-
spoň částečně kompenzován zvýšením příspěvku
na podporu zaměstnávání osob se zdravotním po-
stižením, se kterým se kalkuluje v připravované no-
vele zákona o zaměstnanosti.

Kratší stanovená týdenní
pracovní doba

Zaměstnavatelé museli upravit příslušné úrov-
ně minimální a zaručené mzdy. V případě kratší
stanovené týdenní pracovní doby přepočítat hodi-
novou mzdu příslušným koeficientem.

Koeficient pro přepočet: (stanovená týdenní
pracovní doba/stanovená nižší týdenní pracovní
doba) x minimální mzda, případně zaručená mzda.

Příklad: hodinová zaručená mzda první skupiny
prací pro stanovenou pracovní dobu 37,5 hodiny
týdně: (40/37,5) x 96,40 = 102,80 korun.

Příplatek za práci
ve ztíženém pracovním

prostředí
Příplatek ke mzdě za práci ve ztíženém pracov-

ním prostředí je stanoven procentem ze základní
sazby minimální mzdy. Pokud jde o základní saz-
bu minimální měsíční mzdy, tak od ledna 2022 činí
16 200 korun.

Výše příplatku pak musí činit nejméně 10 % z té-
to sazby, tj. alespoň 1620 Kč. Zatímco uvedená
minimální měsíční částka příplatku platí pro všech-
ny délky stanovené týdenní pracovní doby podle
§ 79 zákoníku práce, hodinovou sazbu příplatku za
práci ve ztíženém pracovním prostředí (9,64 Kč)
bude nutno při jiné délce stanovené týdenní pra-
covní doby než 40 hodin přepočítat ve smyslu § 79
odst. 2 a 3 zákoníku práce.

 Luděk Šebrle,
analytik rozborář

JUDr. Petr Večeř,
vedoucí ESO OSŽ–ústředí

Minimální mzda
Podle důvodové zprávy k novele nařízení vlády

má růst minimální mzdy přispět k pokrytí vyšších
životních nákladů zaměstnanců z pracovních příj-
mů a posílit reálnou úroveň minimální mzdy.

Zaměstnanci vykonávající jednoduché práce
mají být dostatečně odměňováni, aby byli schopni
ze svých příjmů uhradit alespoň své základní život-
ní potřeby a nebyli závislí na sociálních dávkách.
Proto musí být minimální mzda stanovena v dosta-
tečné výši, ale zároveň nesmí mít negativní dopady
vedoucí k ohrožení pracovních míst.

Od 1. 1. 2022 došlo ke zvýšení měsíční minimál-
ní mzdy ze současných 15 200 Kč na 16 200 Kč
a u hodinové sazby z 90,50 Kč na 96,40 Kč.

Minimální mzda je nejnižší přípustná výše od-
měny, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout
zaměstnanci za práci v pracovním poměru a v pra-
covněprávních vztazích založených dohodami
o pracích konaných mimo pracovní poměr (doho-
da o provedení práce a dohoda o pracovní čin-
nosti). V případě dohod se hovoří pouze o mini-
mální hodinové mzdě, nikoli o měsíční mzdě.

Minimální mzda, kterou upravuje zákoník práce
(zákon č. 262/2006 Sb.) a nařízení vlády o mini-
mální mzdě (NV č. 567/2006 Sb.), se dá definovat
jako absolutně nejnižší cena práce bez ohledu na
její složitost, druh, množství a kvalitu, kterou je
zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout.
Minimální mzda se vztahuje na všechny zaměst-
nance v pracovně právním a obdobném vztahu.

Do posouzení výše minimální mzdy se nezahr-
nuje mzda ani plat za práci přesčas, příplatek za
práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíže-
ném pracovním prostředí a za práci v sobotu
a v neděli, náhrady mzdy apod. Minimální mzda
naopak zahrnuje osobní příplatek, odměny, pré-
mie a podobná plnění. Nedosáhne-li mzda, plat
nebo odměna z dohody výše minimální mzdy, je
zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci
doplatek.

Zaručená mzda
S novým zákoníkem práce byl v roce 2007 za-

veden pojem zaručená mzda, který na rozdíl od
minimální mzdy stanoví nejnižší cenu práce s ohle-
dem na složitost, odpovědnost a namáhavost
vykonávané práce.

Zaměstnanci v pracovním poměru, jejichž mzda
není sjednána kolektivní smlouvou, jsou navíc chrá-
něni před poskytováním příliš nízkých mezd mzdou
zaručenou. Vykonávaná práce je odstupňovaná
podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti
do osmi jednotlivých skupin, přičemž pro každou
z nich je stanovena nepodkročitelná (nejnižší) úro-
veň zaručené mzdy. Pro zaměstnavatele tak není
závazná pouze minimální mzda, ale je třeba odmě-
ňovat minimálně na úrovni příslušných skupin mzdy
zaručené, a ta roste s každým zvýšením mzdy mini-
mální.

Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanove-
nou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstup-
ňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáha-
vosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin.
Podrobnější informace k zařazení do jednotlivých

Minimální a zaručená mzda
v roce 2022

Zaručená mzda v Kč v letech 2021 a 2022
Skupina prací                Hodinová zaručená    Hodinová zaručená      Měsíční zaručená     Měsíční zaručená
                                                 mzda 2021                   mzda 2022            mzda 2021           mzda 2022

1 90,50 96,40 15 200 16 200
2 99,90 106,50 16 800 17 900
3 110,30 117,50 18 500 19 700
4 121,80 129,80 20 500 21 800
5 134,40 143,30 22 600 24 100
6 148,40 158,20 24 900 26 600
7 163,90 174,70 27 500 29 400
8 181,00 192,80 30 400 32 400

Tvorba a použití Podpůrného fondu OSŽ
za II. pololetí 2021

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS/Spolu) v roz-
hovoru na dotaz o rušení vlaků dle mustru Středo-
českého kraje na regionálních tratích opět jako
buddhistický mlýnek (předem se omlouvám
buddhistům) připomíná kratičkou trať (5 km) Če-
lákovice – Mochov, jak šetřivý kraj musel na jed-
noho cestujícího doplácet sto tisíc ročně! Vybrat si
pro obhajobu drastického rušení vlaků tuto mar-
ginální trať, to je opravdu úsměvné, hodné tak
protidrážního diskutujícího na webu zdopravy či
kreportu.

Navíc opět připomínám, že spuštění provozu na
Mochov v době vrcholících výluk na trati Praha–
Vysočany – Lysá nad Labem a totální rekonstrukci
žst. Čelákovice bylo předčasné a dalo se čekat, jak
tento pokus dopadne. Kdyby KŽC a tehdejší vedení
kraje spolu s ROPIDEm a IDSK počkaly, až budou
rekonstrukce dokončeny, mohlo si násobně víc
cestujících cestu na vlak do Mochova najít. Takto
budou stát v trvalých zácpách před Prahou. Komu
není rady, tomu není pomoci.

Na ostatní otázky ministr odpovídal zcela vyhý-

spekce v popsaném případě z roku 2011, platí
v mnohém bohužel i pro dnešní dny!  Již v roce
2015 jsem navrhoval, aby ministerstva životního
prostředí a dopravy ve vzájemné součinnosti oslo-
vila prestižní vysoké školy, jako je Mendelova ze-
mědělská a lesnická univerzita v Brně a Česká
zemědělská univerzita v Praze. Tato vysoce kvalifi-
kovaná pracoviště mohou například navrhnout
vzhledem k typu půdy a charakteru terénu výsad-
bu a způsob údržby dřevin takového druhu, kde
bude z hlediska bezpečnosti železničního provozu
minimální stupeň ohrožení. Nikdo si totiž nepřeje
holé pláně u našich tratí.

A stalo se něco od té doby? Samozřejmě nic.
Ono v situaci, kdy od vzniku samostatné ČR v roce
1993 máme dnes již dvacátého ministra dopravy
se ani nelze ničemu divit.

A úplně na závěr : Zákon Slovenské republiky
č. 513/2009 Zbierky zákonov v § 6 odst. 2 mimo
jiné uvádí (přeloženo) : „…Vysazovat a pěsto-
vat stromy a keře s výškou přesahující tři met-
ry lze v ochranném pásmu dráhy jen tehdy, když
je zabezpečeno, že při pádu nemohou poškodit
součásti dráhy…“

Vladimír Selucký

K rozhovoru s ministrem dopravy

Následujícími řádky chci reagovat na článek
stejného názvu z č. 3/2022 Obzoru. Hned v úvodu
musím konstatovat, že postup Drážního úřadu i od-
volací instance byl zcela v souladu s platnými záko-
ny, zejména zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách,
ve znění pozdějších předpisů. A ty je potřeba znát.
Zmíním se o dvou z nich.

Zákonem č. 319/2016 Sb. byl novelizován zá-
kon o dráhách doplněním § 56a o odstavec 2, kte-
rý stanoví, že: „Drážní správní úřad vydává závaz-
né stanovisko v řízení o pozastavení, omezení nebo
zákazu kácení dřevin podle zákona o ochraně pří-
rody a krajiny…“. Stejným zákonem byl novelizo-
ván také zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny v § 8 odst. 1 a 2, aby byl v souladu se
zákonem o dráhách.  Další novela zákona o drá-
hách, zákon č. 367/2019 Sb., doplnil v § 10 nové
odstavce 3, 4 a 5. V odstavci 3 je stanoveno, že
„…stromoví a jiné porosty, které při svém pádu mo-
hou zasáhnout do průjezdného průřezu dráhy,
jsou stromovím ohrožujícím bezpečnost nebo ply-
nulost drážní dopravy nebo provozuschopnost drá-
hy…“. Tedy jasná definice.

Odhlédněme ovšem od citací zákonů a podívej-
me se na celou problematiku stromů rostoucích
v ochranném pásmu dráhy a v dopadové vzdále-
nosti od kolejí z hlediska praktického vlivu na dráž-
ní provoz.  V již zmíněném č. 3 Obzoru byla také
informace o následcích silného větru v neděli 30.
ledna. Ještě horší byla situace ve čtvrtek 17. února.
V patnácti případech najel vlak do stromu nebo
jeho částí. V 58 případech vlak bezpečně zastavil
před spadlým stromem. A 56x byly spadlé stromy
zjištěny před jízdou vlaku. Na řadě míst musel být
na desítky hodin zcela zastaven provoz. Silný vítr
páchal škody i následující dny. Např. v sobotu 19.
2. najel EC 275 Metropolitan u Křižanova na spadlý
strom, došlo i k poškození trakčního vedení.  V těch-
to souvislostech je nutno poukázat na to, že pada-
jící stromy na koleje nejsou žádným novým problé-
mem.

Dovolím si zmínit dva starší případy.  Dne 21.
července 2011 najel Os 5408 mezi Hodkovicemi
nad Mohelkou a Rychnovem u Jablonce nad Ni-
sou na spadlý strom s následným vykolejením mot.
vozu ř. 810 a zraněním šesti osob. Drážní inspekce
v Závěrečné zprávě o výsledcích šetření MU č. j. 6–
2161/2011/DI mimo jiné uvedla vedle zásadních
příčin také příčiny v systému bezpečnosti : „Nesyste-
matický, nejednotný a nedůrazný přístup k posu-
zování a k odstraňování zdrojů ohrožení dráhy v je-
jím ochranném pásmu a nepřijímání odpovídajících
opatření k předcházení obdobných mimořádných
událostí.“.  Dne 17. září 2013 ve 4.45 h najel Os
19800 v prostoru Kladna na spadlý strom –  zcela
zdravý akát. Jedna ze silných větví prorazila čelo
Regionovy 814.045–1 a způsobila strojvedoucí-
mu hlubokou tržnou ránu na hlavě. Lze hovořit
o velkém štěstí, že tato MU neskončila tragicky. Stroj-
vedoucí byl 45 dnů práce neschopen…

Jak již bylo výše uvedeno, tak dnes již zákon
o dráhách umožňuje účinnou eliminaci příčin zmí-
něných MU. Ovšem to, co konstatovala Drážní in-

Ad.: Kácí se u tratí na udání? 

bavě, naprosto chybí ochota cokoliv tarifně řešit,
aby třeba přestoupili řidiči, hlavně služebních aut,
zpět do vlaků. Neřeší se ani sjednocení tarifů a na-
dále se jezdí v busech PID 70+ zdarma po půlce
Čech, zatímco ve vlacích tito cestující platí a budou
platit stále víc. Jedna paní z našeho domu mi právě
říkala: „Včera jsem jela se skupinou důchodců
(70+) zdarma do Luka pod Medníkem (Posázav-
ský pacifik!) autobusem (!) PID, ve vlaku se platí,
no abych ti udělala radost, příště možná pojede-
me vlakem, jestli tedy pojede!“

Prostě hlas lidu. A tomu naslouchá Spolu. A pro-
pos, co to Spolu vůbec je ? V každé demokratické
zemi se tvoří koalice po volbách, zde nyní vládnou
strany v účelovém souručenství Spolu, co by se nor-
málně možná ani nedostaly do sněmovny. A bude
se propouštět, na Správě železnic už začali u těch
nejnižších, tak jako v devadesátkách. Možná by-
chom si měli víc připomenout význam stávek.

Dle mých zpráv se mají propouštět kromě výhyb-
kářů (staničních dozorců) v Dobříši i výhybkáři ve
Vlašimi. Dále: rušení výpravčího v Trhovém Štěpá-
nově (tím dojde k rozrušení zabezpečovacího zaří-
zení, kontroly PZS, s tím patrně trvalé pomalé jízdy
atd.), výhybkářů Čáslav, operátorek Poděbrady,
Rakovník (patrně také částečná souvislost s ruše-
ním vlaků na Kralovice), Velký Osek a další jsou prý
v jednání. Prostě „prolidová“ doba ODS, PIRSTAN,
lidovců, TOP 09. Prostě kdo se nepoučil z devade-
sátek, má je zde znovu. A až přijde na platbu do-
platku násobně zdražených energií na podzim,
upadne plno lidí i podniků do chudoby, zatím se
topí a svítí jakoby nic.

Takto začíná elektrická doba? Zatím se omezuje
elektrická doprava – rušení linek trolejbusů v Opa-
vě, omezení trolejbusů v Jihlavě atd. A kdyby došla
šťáva na dráze, tak se nehne mimo motorových
lokálek ani kolo, zastaví se i CDP, vše je na elektriku,
každý PC, každý telefon. Martin Kubík

Plody rušení vlaků odnesou
ti nejmenší!

Šetřílkovství Středočeského kraje pod vedením
PIRSTAN hejtmanky Peckové a radního pro dopra-
vu Boreckého na železnici už nese své plody. V dů-
sledku zrušení většiny osobních vlaků v úseku Či-
sovice – Dobříš budou k 31. březnu 2022 propuštěni
od služeb Správy železnic všichni výhybkáři v žst.
Dobříš. Až na jednoho předpenzijního jsou to ženy
ve věku 55+. Takže jim Správa železnic nadělí
dárek nezaměstnatelnosti – málokdo v tomto věku
získá nějaké zaměstnání. Výhybkáři se mylně udr-
žovali v naději, že rušení vlaků bude se změnou
GVD anulováno, zcela jistě se pod současnou kraj-
skou protiželezniční vládou tak nestane. Je zajíma-
vé, že kdykoli, kdy se ve státě začne šetřit, tak to
odnesou ti nejnižší zaměstnanci železnice. Nadby-
tečnost výhybkářů je totiž uměle dlouhodobou stra-
tegií vedení podniku připravována.

Začalo to rozdělením železnice na ČD. a. s.,
a Správu železnic, s. o., výhybkářům byl poté ode-
jmut z pracovní náplně úklid nástupišť, úklid sněhu,
úklid čekáren, vysypávání košů či výměna prádla
a úklid nocležen. To vše bylo přiděleno soukro-
mým vysoutěženým firmám, které zcela jistě nejsou
levné, ale jejich zaměstnancům se dá lépe porou-
čet, nejsou odborově organizováni atd. Je s podi-
vem, že výhybkáři byli členové OSŽ, i přesto se již
pro ně nenajde nic a jdou na Úřad práce. Já to zažil
před lety také. Vím, jaké to je, když jeden den jedete
na režijku a domů jedete po třiceti letech služby
jako poslední civil. Asi tak. Martin Kubík

Poznámka: Jak nám sdělil Petr Štěpánek,
předseda Podnikového výboru OSŽ Správy že-

V žst. Dobříš (snímek z 10. 1. ráno)  zůstane od
1. 4. již jen výpravčí, dříve zde výpravčí (tak jako
všude) vydával jízdní doklady na celou síť ČD,
a..s., poradil cestujícím a žil s městem, obcí, nyní
je pro civilní osoby neviditelný a tak je to všude.
O to jde, zneviditelnit provozní pracovníky a pak
je zrušit, nikdo si toho ani nevšimne… A tak to jde
na celé síti. Neviditelnost  –  to se stává starším
mužům, že jsou pro mladé ženy neviditelní. Je to
podobné. Pamatuji, jak to začalo i na síti DB, a to
již po sjednocení DB/DR– výpravčí přestali do-
konce chodit v uniformách, kde to šlo, byli pře-
sunuti na stavědla, nikdo je již neviděl, ani nepo-
strádal, až je zcela zrušili.

leznic, vzniklou situaci projednával na GŘ Správy
železnic. V rámci kompetence ředitele OŘ se hledá
řešení a možné využití dotčených zaměstnanců.
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větší či menší výstavy, včetně jízd parních vlaků po
části jubilující trati. Ke konci přednášky byla zmí-
něna velká výluka v úseku Brno – Blansko a při-
pravované další opravy v úsecích trati z Brna do
České Třebové, které se připravují v dalších měsí-
cích.

Třetí přednáška, již v rámci Seminářů o želez-
nici, se uskuteční 15. března a bude se jmenovat
„Druhý život lokomotivy 310.922“. Tato lokomoti-
va dodnes stojí odstavená v České Třebové a če-
ká jako Šípková Růženka na nové vzkříšení. Obě
přednášky navštívilo asi 50 posluchačů, kteří uká-
zali, že o podobné akce je v České Třebové zá-
jem.  Pavel Stejskal,

lektor Seminářů o železnici

Šlechtična bude!
České dráhy vypraví v sobotu 26. 3. 2022 speci-

ální historický vlak z Prahy do Tábora. Parní vlak
tažený Šlechtičnou 475.111 (IMC) odjede v sobotu
26. března v 8.48 h z pražského smíchovského ná-
draží a přistoupit do něj můžete v Uhříněvsi (9.15/
9.19 h), v Mnichovicích (9.38/9.39 h), v Benešově
u Prahy (10.03/10.15 h), v Heřmaničkách (10.44/
10.45 h), v Ješeticích (10.53/11.04 h) nebo v Čer-
veném Újezdu u Votic (11.08/11.09 h). Do Střezimí-
ře, kde se koná doprovodný program, dojede parní
vlak v 11.15 h. Ve 12.00 h bude pokračovat do
Tábora (s omezeným počtem vozů), kam dorazí ve
12.24 h. Ve 13.30 h bude vlak odjíždět zpět do
Střezimíře, kam přijede ve 14.00 h, a v 15.24 h se
vydá na zpáteční cestu do Prahy. Do stanice Pra-
ha–Smíchov přijede v 17.20 h.

Na nádraží ve Střezimíři bude probíhat dopro-
vodný program u příležitosti ukončení vlakového
provozu v této stanici (10 až 16 h). Po celou dobu
bude hrát kapela Swing Band Tábor a můžete se
svézt na pákové drezíně. Nebudou chybět ani atrak-
ce pro děti (skákací hrad, malování na obličej atd.),
prodej občerstvení nebo prezentační stánky spolu-
pracujících organizací.

Základní globální cena Praha–Smíchov – Stře-
zimíř a zpět 490 Kč, snížená globální cena Praha–
Smíchov – Střezimíř a zpět 390 Kč (snížená cena
platí pro děti od 6 do 18 let a držitele průkazů ZTP
a ZTP/P, děti do 6 let cestují zdarma bez nároku na
místo k sezení). Jízdenky na parní vlak je možné
zakoupit v předprodeji ve všech pokladnách ČD
a na e–shopu ČD ode dne vyhlášení (cca od 28. 2.
2022). –mmč–

tramvajovou síť v centru Prahy, zbořit nádraží Těš-
nov, které mohlo být využito pro linky S z Vysočan.
Dnes při bouřlivém rozvoji Karlína by se trať hodi-
la.

V současné době prožívají vlaky, tramvaje a tro-
lejbusy v Praze novou dějinnou kapitolu, kapitolu
rozvoje. Doufejme jen, že je neudusí budoucí
škrty stran SPOLU. Na inflaci a škrty se svádělo
i v devadesátých letech každé rušení v železniční
dopravě, i proto došlo ke stávce před 25 lety. To
nepochopili reportéři České televize, kteří opět při
výročí stávky připomínali, jak tehdy stávka poško-
dila železnici. Naopak, byla to její záchrana. I pro-
to se tehdy nekonal železniční polský model ruše-
ní všeho a všech. A že někteří dopravci tehdy přešli
na kamiony? To nebylo jen stávkou, ale sebe-
destruktivní tarifní politikou tehdejšího vedení ČD.

Martin Kubík

Vindobonou
 do Českých Velenic

Zúčastněte se v sobotu 12. března 2022 re-
trojízdy jednoho z nejslavnějších vlaků ve střední
Evropě z Prahy do Českých Velenic a zpět! Sou-
prava vlaku se bude skládat z vozů první a druhé
třídy, včetně restauračního vozu, do čela soupra-
vy se postaví motorová lokomotiva ř. 754.044–6
známá jako Brejlovec. Na palubě vlaku bude k dis-
pozici palubní průvodce se všemi zajímavostmi
o vlaku na trati, která vloni oslavila 150. výročí.
Samozřejmostí je personál v dobových unifor-
mách, Sbor ozbrojené ochrany železnic a Pohra-
niční stráž!

Vlak vyjede z Prahy hl. n. v 7.03 h a postupně
zastaví v Táboře (8.48/8.50 h), Veselí nad Lužnicí
(9.12/9.14 h), Třeboni (9.30/9.32 h), a do Čes-
kých Velenic přijede v 9.58 h. Na zpáteční cestu se
vlak vydá ve 12.02 h a zastaví ve všech výše uve-
dených železničních stanicích. Pro více informací
pište na e–mail lakyondra@seznam.cz, jízdenky
zakoupíte přes e–mail. –mmč–

15. února v 8.00 h byla zkušební jízdou moto-
rového vozu 2110 (Ringhoffer, Praha–Smíchov,
rok výroby 1928) otevřena reaktivovaná část tratě
od Opletalovy ulice k Hlavnímu nádraží v Praze.
Trať byla zrušena v souvislosti s výstavbou Seve-
rojižní magistrály, která do dnešních dnů lemuje
horní část Václavského náměstí. Severojižní ma-
gistrála byla vedena přes střed města z vojen-
ských důvodů, aby tanky byly rychle v městě při
nepokojích a válce.

Magistrálu do centra již připravovali i za Hitle-
ra. Ten chtěl Prahu přestavět dle nacistických plá-
nů na logistické dopravní centrum Říše. V plá-
nech z roku 1939 byly i „vysokorychlostní tratě“,
vedoucí přes Pelc Tyrolku, nebo obří železniční
most, který by přetnul Vltavu z Pankráce na Bar-
randov a dále trať na Karlovy Vary. Plány za obdo-
bí KSČ byly střízlivější, ale stačily zcela rozvrátit

Začíná obnova tramvajové tratě
kolem žst. Praha hl. n.

Ředitel sekce dopravního podniku pro povrch Ing. Jan Šurovský, PhD, 15. 2., 8.00 h.

prostoru Libavá. Pátý tunel je pak u stanice Milo-
tice nad Opavou. Během uplynulých let prošla trať
mnoha změnami, z nichž nejvýraznější je náhra-
da parního provozu za motorový (1974), postup-
ná modernizace zabezpečovacího zařízení (za-
tím poslední změnou bylo nahrazení nahrazení
elektromechanického zabezpečovacího zařízení
za JOP v železniční stanici Brantice v roce 2019)
a zejména postupná oprava staničních budov –
tč. je těsně před dokončením přestavba železnič-
ní stanice Moravský Beroun.

Milovníci této tratě jsou však znepokojeni sku-
tečností, že s opravami budov současně odchází
původní genius loci – budovy jsou buď úplně
zbourány a nahrazeny novostavbami, které se ne
vždy architektonicky povedou (Dětřichov nad By-
střicí), nebo je ubourána jejich vrchní část (viz
zmíněný Moravský Beroun a hrozící projekt Do-
mašova nad Bystřicí, či Hluboček).

Ohrožena zbouráním je dokonce velice archi-
tektonicky zdařilá budova bývalé hlásky Jívová
z roku 1972 – t. č. bez využití. Naproti tomu na trati
existuje stanice (Hrubá Voda), která je v soukro-
mých rukou a chystá se její dalekosáhlá oprava,
při níž bude plně zachován její secesní vzhled.
Tato budova je jako jediná na trati památkově
chráněná.

Pamatuji si, jako přímý účastník oslavy stého
výročí tratě v roce 1972, na její průběh – jízdu
zvláštního vlaku, davy lidí v jednotlivých stanicích
a velikou popularizaci tehdejších ČSD v té době
ještě stále v plné slávě. Jak, a zda vůbec, proběh-
nou oslavy letošního výročí, je zatím velkou ne-
známou.  Miroslav Čáslavský

Na trati Olomouc – Krnov uběhne letos na pod-
zim sto padesát let od zahájení provozu. Trať, spo-
jující Moravu se Slezskem, byla zprovozněna 1.
října 1872 v režii tehdejší Moravsko–slezské ústřed-
ní dráhy (Mährisch–Schlesische Centralbahn).

Trať je dlouhá 87 kilometrů, její stavba trvala
pouhé dva roky (!) a odbočují z ní tři lokální tratě:
z Valšova do Rýmařova (provoz zde zajišťují Čes-
ké dráhy), Bruntál – Malá Morávka (sezónní pro-
voz) a Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradě-
dem (dopravce GW Train Regio). Z Moravy do

Krnovskou trať čeká v tomto roce půlkulaté výročí

Opravovaná budova železniční stanice Mo-
ravský Beroun – přes zimu se zde práce zasta-
vily.

Semináře o železnici pokračují
Městské muzeum v České Třebové připravuje

ve svém programu pro letošní rok Semináře o že-
leznici. Semináře budou každé třetí úterý v měsíci,
s výjimkou letních měsíců, vždy v 17 hodin v zase-
dací místnosti muzea.

Prvotním dílem Seminářů o železnici byla před-
náška, která proběhla v úterý 15. února. Úplně
první z přednášek, věnovaných železnici, však pro-
běhla v listopadu minulého roku pod názvem „175
let železnice v České Třebové“. Byla věnována
historii železničního uzlu Česká Třebová v rámci
výročí 175 let Olomoucko–pražské dráhy. Před-
náška byla připravena na podzim roku 2020, ale
vzhledem k pandemické situaci s covidem byla
několikrát odložena. První přednáška měla být
i zkušebním počinem, který
měl ukázat, zda je o podob-
né besedy o železnici v Čes-
ké Třebové mezi veřejností
zájem.

Druhá z přednášek o že-
leznici v Městském muzeu
v České Třebové měla ná-
zev „Železnicí údolím Svita-
vy“ a byla zpracovaná jako
vzpomínka na rok 2019, kdy
oslavila trať Brno – Česká
Třebová 170 let od zaháje-
ní provozu. Hlavní částí
přednášky byl návrat ke
stejnojmenné velké výsta-
vě k tomuto výročí, která se
uskutečnila v Městském
muzeu a galerii ve Svita-
vách. V prezentaci přednáš-
ky byly představeny další

„Inteligentní lidé vědí, že lze věřit jen
polovině toho, co slyší. Velice inteligentní
vědí, které polovině.“

                  George Bernard Shaw,
         irský dramatik (1856 - 1950)

a vede většinou po značených turistických stez-
kách. Trasu je možné kdykoliv přerušit a například
v Novém Strašecí (vzdáleném od nádraží cca 2 km)
navštívit tamní Muzeum T. G. M.

Na letošek tu plánují několik zajímavých výstav,
například: 3. 3. – 24. 4. – výstava Zvířata na pranýři,
15. března 2022 od 17 hodin přednáška Vzácná
místa krajiny a možnosti ochrany (lektor: Ing. Kate-
řina Lagner Zímová), 28. 4. – 19. 6. výstava Panen-
ky nestárnou, či 24. května 2022 od 17 hodin –
přednáška Co jsme udělali s vodou – česká krajina
na prahu klimatické změny (lektor: RNDr. David
Pithart, CSc.). Michael Mareš

Slezska trať přechází na zhlaví železniční stanice
Valšov – hranici zde tvoří řeka Moravice, napáje-
jící přehradu Slezská Harta. Zajímavostí této tratě
je mimo jiné skutečnost, že její začátek je v Krnově
(svědčí o tom číslování kolejí a stavědel), kilomet-
ráž je však počítána z Olomouce (km 0) do Krnova
(km 87,056).

Na trati je vyraženo celkem pět tunelů, posta-
vených italskými „baraby“, z toho čtyři tunely mezi
stanicemi Hrubá Voda – Domašov nad Bystřicí,
kde se současně trať těsně dotýká vojenského

Budova nádraží v Novém Strašecí je po celkové
rekonstrukci. „Oprava nádražní budovy v Novém
Strašecí proběhla během tří měsíců v roce 2020,
a to od začátku srpna do konce října. Zhotovite-
lem byla společnost Strabag Rail a cena opravy
dosáhla 11,17 milionu Kč,“ uvedla Nela Friebová,
tisková mluvčí Správy železnic s tím, že práce zahr-
nuly střechu, vnější plášť budovy, výměnu oken
a dveří. Opravou prošel i přednádražní prostor. V in-
teriéru pak došlo k opravě omítek a podlah, do
čekárny byl dodán nový mobiliář. „V budově je
dopravní kancelář obsazena výpravčím. V sou-
časnosti se přepnutí na dálkové ovládání neplá-
nuje,“ dodala.

Zdejší nádraží vzniklo v sedmdesátých letech
19. století při výstavbě Buštěhradské dráhy. Paro-
strojní železnice tehdy nahradila koněspřežnou
dráhu. Na základě požadavku na železniční spoje-
ní od producentů cukru a chmele na Žatecku
a Lounsku a v důsledku rozvoje těžby hnědého
uhlí v Podkrušnohoří rozvinula postupně Buště-
hradská dráha své tratě do této oblasti. Od 4. 2.
1871 byl zahájen provoz na 83,8 kilometrů dlou-
hém úseku Lány (dnes Stochov) – Chomutov, čímž
Chomutov získal přímé spojení s Prahou.

 Dnes je budova novostrašeckého nádraží po
rekonstrukci, přesto v ní filmoví nadšenci mohou
poznat nádraží Dourdam z filmu Dědeček automo-
bil. Milovníci železnice si pak jistě užijí jízdu zajíma-

tiv ve spolupráci se zdejším fotoklubem.“
Připomeňme ještě, že jeden z panelů je věno-

ván přepadení obrněného vlaku s oddíly SS ve
stanici Nové Strašecí v noci z 5. na 6. května 1945.
Pracovní čety, složené ze zaměstnanců nádraží,
strašeckých a rudských občanů, tehdy na dvou mís-
tech rozebraly kolejnice. Na druhém přerušení tra-
ti, v oblouku u Nového rybníka, lokomotiva vykole-
jila, a Němci nad ránem zjistili, že jsou obklíčeni
hlídkami.

Na nádraží také začíná Naučná stezka Novostra-
šecka: Stezka (v terénu je značena bílým čtvercem
s úhlopříčným zeleným pruhem) je dlouhá 12 km

vým areálem lupkového lomu s téměř 500 metrů
dlouhým Rynholeckým tunelem, který byl postaven
pro dvě koleje, ale po celou dobu jeho fungování
tam vedla pouze jedna kolej.

Tolik stručný výtah z historie uvedené na jed-
nom z panelů instalovaných ve Výstavní síni Města
Nové Strašecí. Tu najdete na zrekonstruovaném
nádraží, zatím je tu 7 informačních panelů (Téma-
ta panelů: Strašecký rodák Viktor Oliva, malíř, Pří-
rodní zajímavosti, Kam v Novém Strašecí, Přepa-
dení vlaku, Nádraží jako součást Buštěhradské
dráhy). Výstavní síň se nachází hned za čekárnou
(otevírací doba čekárny je denně od 4 do 23.25 h)
h) s otevírací dobou 8 až 16 hodin. Výstavní pro-
stor na nádraží má město v pronájmu od Správy
železnic.

 „Vzhledem k tomu, že jsme prostory ještě
museli upravovat, nestačili jsme místnost ote-
vřít už vloni na sezonu. Otevírali jsme ji na pod-
zim, takže to je relativní novinka,“ potvrdila Len-
ka Pelcová, vedoucí odboru kultury, sportu
a rodinné politiky z Městského úřadu v Novém
Strašecí a dodala: „Místnost jsme využili nejen
k připomenutí historie novostrašecké dráhy
a města, ale i k prezentaci zdejších přírodních
a kulturních zajímavostí. Před sezónou se sem
ještě chystáme umístit stojany s propagačními
materiály v papírové podobě. V plánu máme i se-
zónní výstavu fotografií historických lokomo-

Proměny nádraží v Novém Strašecí: kdysi zpustlé nádraží je chloubou
bývalé trati Buštěhradské dráhy, na nádraží je nově i výstavní síň

První z přednášek o železnici proběhla v listopadu minulého roku
pod názvem „175 let železnice v České Třebové“. Snímek L. Kozel

Dva snímky nádraží  v Novém Strašecí dělí čtyři roky, první byl pořízen 16. února 2018, druhý 9. února 2022. Opravou prošel kromě budovy i přednádražní prostor.

motivu T 466.0007 přezdívanou podle licenčního
motoru Pielstick. Železničáři chystají na sezonu
ČD Nostalgie 2022 také zdejší klenot, parní loko-
motivu 464.202 přezdívanou pro zelený nátěr
„Rosnička“.

Pokud to letos epidemická situace dovolí, ote-
vřou se brány železničního muzea Českých drah
v Lužné u Rakovníka už na začátku dubna. V pl-
ném proudu je také příprava letošního programu
ČD Nostalgie, který bude zveřejněn na začátku
jara. Z tiskové zprávy ČD, a. s.

Před sezonou 2022 už skončily opravy někte-
rých lokomotiv a některé právě vrcholí. Centrum
historických vozidel plánuje  investice v muzeu
ČD v Lužné u Rakovníka a v depozitáři v Olomou-
ci.  V Lužné po opravě zatopili lokomotivu 354.195
a nyní zde dokončují opravu lokálkové lokomotivy
423.009 z První českomoravské továrny na stroje
v Libni, pozdějšího ČKD.

Na sezonu se připravuje také olomoucké stře-
disko. Na provoz tam chystají např. motorový vůz
M 286.0001 z roku 1962 nebo motorovou loko-

Nostalgie Českých drah se chystá na novou sezonu


