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NA AKTUÁLNÍ TÉMA

Z aktuálních událostí

 Hovoříme s ANTONÍNEM LEITGEBEM,
předsedou Organizační komise VIII. sjezdu OSŽ a tajemníkem

Podnikového výboru OSŽ při ČD, a. s.

 „VIII. sjezd OSŽ se uskuteční
ve dnech 25. a 26. března 2022
v Kongresovém centru Praha.“

dy OSŽ, už vloni v říjnu rozhodly podnikové konfe-
rence, takže sjezd je jenom potvrzuje. Na sjezdu
volíme pouze předsedu OSŽ, místopředsedu OSŽ
pro správu majetku, předsedu Revizní komise
OSŽ a revizní komisi. Členové Ústředí OSŽ už byli
zvoleni na podzimních konferencích na základě
návrhů jednotlivých podnikových výborů, sjezd je
musí potvrdit a hned na sjezdu se sejdou k prv-
nímu zasedání.

Před čtyřmi lety jste před sjezdem řekl: Po
organizační stránce máme vše zajištěno tak, že
bychom klidně mohli začít hned teď...

To platí i nyní. Poslední schůzka s technickým
ředitelem KC proběhla v úterý 1. 3. po předsta-
venstvu, kde jsme vše doladili do posledního de-
tailu včetně toho, kdo kde bude sedět. To samé
platí i o bannerech a reklamních panelech. Do-
hodnuto je i parkování a příjezd ve čtvrtek 24. 3.,
kdy budeme navážet materiály, takže předpoklá-
dám, že 24. 3. strávíme odpoledne a večer po-
sledními přípravami přímo na místě, abychom na
ráno měli všechno přichystané.

Michael Mareš

Zopakujme tedy, kde, kdy a od kolika hodin
se VIII. sjezd OSŽ uskuteční.

VIII. sjezd OSŽ se uskuteční ve dnech 25. a 26.
března 2022 v Kongresovém centru (KC) Praha,
ve Společenském sále; pro delegáty je to ideální:
v Praze na hlavním nádraží vystoupí z vlaku, sed-
nou na metro (linka C), vystoupí ve stanici Vyše-
hrad, půjdou pět minut ke vchodu č. 5, který bude
označen velkou cedulí (VIII. sjezd OSŽ) a jsou na
místě konání sjezdu. Ubytování je zajištěno hned
vedle v hotelu Holiday Inn, to znamená přesun
z Kongresového centra do hotelu Hotelu Holiday
Inn je znovu pětiminutová záležitost. Ubytování
máme domluvené od 11. hodiny, oběd od 11.
hodiny do 13. hodiny, ten bude přímo na patře
u prezence, a jednací sál je pak o patro výš, – jsou
tam velké šatny a jezdicí schody. Počítáme s tím,
že sjezd začne ve 13 hodin a hodinu, kterou jsme
původně měli mezi 14. a 15. hodinou naplánova-
nou na ubytování delegátů, tím pádem můžeme
využít k jednání. Podle zkušeností z minulých sjez-
dů tipuji, že první den ukončíme v cca 22 hodin.

Sjezd je dvoudenní, kdy bude probíhat volba
předsedy OSŽ a předsedy Revizní komise OSŽ?

První část sjezdu jsou v podstatě nezbytné ofi-
ciality, jako schvalování jednacího řádu, volebního
řádu..., jako na kterékoliv jiné konferenci. Podobné
je to i s volbou komisí (mandátové, volební...). Když
budou delegáti disciplinovaní, tak se dá tato pasáž
hodně zkrátit. Pak bude následovat představení
kandidátů a jejich volba, takže všechno podstatné
v personální oblasti proběhne první den.

O minulém sjezdu se říkalo, že bude zlomový,
průlomový, bylo i více kandidátů na jednotlivé
funkce, jak tomu bude letos?

Všechny funkce kromě předsedy OSŽ a před-
sedy Revizní komise OSŽ sjezd pouze potvrdí,
o jménech tajemníků a předsedů podnikových vý-
borů, kteří se tak automaticky stávají místopředse-

Na sjezdu OSŽ v roce 2013 v Nymburce bylo
rozhodnuto, že se v pořádání sjezdů budou stří-
dat Morava a Čechy, takže minulý sjezd (2017)
byl v Ostravě a ten nadcházející bude v Praze.
Když porovnáme přípravy v roce 2017 a nyní,
tak jsou hodně podobné podmínky: termín VII.
sjezdu byl stanoven tak, aby se konal po parla-
mentních volbách, teď jste zase čekali, až skon-
čí koronavirová epidemie.

...Ale také máme po parlamentních volbách, ale
covid nás zahnal ještě mnohem dál...  V důsledku
epidemie jsme sjezd posunuli až na březen letoš-
ního roku a jak se ukazuje, udělali jsme dobře,
protože sjezd může proběhnout tak, jak má, v plné
parádě, za účasti všech delegátů a hostů. Byť, mu-
sím přiznat, že jsme se připravovali i na variantu
on–line prostřednictví MS Teams, ale prezenční
způsob bude mnohem kvalitnější a lepší. A co se
týče termínu, tak jsme učinili dobré rozhodnutí, pro-
tože ještě donedávna nebylo takovou akci kvůli
pandemii možné vůbec uskutečnit.

Do Ostravy bylo pozváno 220 delegátů a dva
hosté, jak tomu bude letos?

Letos je pozváno 200 delegátů s hlasem roz-
hodujícím, a 22 hostů, z toho dvacet oceněných.
Pro jednotlivé podnikové výbory platil úplně stejný
klíč jako v roce 2017. Na sjezd přijedou členové
Ústředí OSŽ, členové Revizní komise OSŽ plus de-
legáti zvolení na konferencích podle předem do-
hodnutého klíče. Ač je systém shodný s minulým
sjezdem, úplně stejní lidé na něm nebudou, proto-
že došlo k obměně jak v ZO, tak i po podnikových
konferencích v podnikových výborech. A také do-
šlo i ke změnám v uspořádání, například na ČD se
kvůli organizačním změnám změnila struktura Vý-
borů OSŽ v regionech. Zahraniční hosté jsou zváni
pouze ze Slovenska, jmenovitě prezident OZŽ Fran-
tišek Zaparanik, byť se původně uvažovalo, že se
sjezdu zúčastní i spřátelené zahraniční svazy.
A z Česka pouze předseda ASO Bohumír Dufek.

■ Poslední zasedání Představenstva OSŽ
před sjezdem se konalo v úterý 1. 3. Informace ze
zásadních jednání načal Vladislav Vokoun: „Jak
jistě víte, České dráhy se velmi rychle zapojily do
humanitární pomoci občanům Ukrajiny, mimo ji-
né zajišťujeme ve svých speciálně vypravených
vlacích zdarma přepravu všech potřebných.“
Dále uvedl, že dne 17. 2. proběhla Dozorčí rada
(DR) ČD, která zvolila nového předsedu DR (Miro-
slava Zámečníka) a schválila podnikatelský plán.

Také Radek Nekola, místopředseda OSŽ a před-
seda Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo, refero-
val o jednání Dozorčí rady ČD Cargo (24. 2.). Uve-
dl, že podnikatelský plán byl splněn a překročen
a dále mluvil o aktivitách dceřiných společností
v rámci poboček, zejména o Adria Cargo, která
působí v Chorvatsku. Zmínil se i o nejasnostech
ohledně ceny za silovou energii (stát se brání uzná-
vat odpuštění plateb za obnovitelné zdroje ener-
gií). Dále uvedl mimo jiné, že i společnost ČD Cargo
se významně podílí na humanitárních a vojenských
kontingentech.

Za omluveného Petra Štěpánka informoval o dě-
ní u Správy železnic tajemník PV OSŽ Správy želez-
nic (dále SŽ) Miroslav Maincl, konkrétně o dvou
jednáních odborových centrál se zaměstnavate-
lem, a o jednání PV OSŽ SŽ. Připomněl, že organi-
zační změnou k 1. 4. 2022 dojde ke zřízení nové
organizační jednotky SŽT (Správa železničních in-
formačních technologií), což je i příprava na pří-
chod kolegů z ČD–Telematiky. Zmínil i problemati-
ku přepočtu skutečně čerpané dovolené (1330 lidí
má v důsledku 2. změny PKS přečerpanou dovole-
nou za loňský rok). Pokud jde o KOP, stále není
jasné, od kdy a ve kterých konkrétních lokalitách
budou probíhat.

Na závěr bloku informací ze zásadních jednání
předseda OSŽ Mgr. Martin Malý referoval o chysta-
ném jednání (8. 3.) dopravní tripartity, která bude
řešit dopady rozpočtových škrtů ve státním rozpoč-
tu na železnici: návrh témat za OSŽ již Martin Malý
odeslal na Ministerstvo dopravy ČR.

O jednání představenstva OSŽ Slovakia (23. 2.)
hovořil Martin Vavrečka, místopředseda OSŽ pro
správu majetku, s tím, že od 1. 3. byl spuštěn provoz
hotelu Skalka. O jednání Řídícího výboru Železnič-
ní sekce ETF referovala vedoucí kanceláře předse-
dy OSŽ PhDr. Helena Svobodová. Řídící výbor mi-
mo jiné řešil návrh kampaně na podporu servisního
personálu (tj. nejen palubního personálu, ale také
obsluhy v jídelních a lůžkových vozech).

V další části Představenstvo OSŽ schválilo šest
žádostí o přiznání dávky z Podpůrného fondu OSŽ
a jednu žádost o poskytnutí právní pomoci zastou-
pením v řízení před soudem. V této souvislosti byla
zmíněna „podpojištěnost“ u některých členů. Na
programu jednání byla dále předběžná informace
o plnění rozpočtu OSŽ v roce 2021 a návrh rozpoč-
tu OSŽ na rok 2022.

Velká část jednání byla věnována přípravě VIII.
sjezdu OSŽ.

■  Třídenní výjezdní zasedání Republikové
rady seniorů (RRS) OSŽ se konalo dle plánu ve
dnech 8. – 10. března v hotelu Ostrý v Železné
Rudě. V úvodu předsedkyně RRS Danuše Poláško-
vá informovala o rekreaci v Bulharsku, kde jsou pro
pobyty příznivé ceny a solidní podmínky. Na připra-
vované mezinárodní sportovní hry seniorů, které
proběhnou v režii Rady seniorů České republiky
od 13. do 15. července v Mostě, se již rýsuje druž-
stvo seniorů OSŽ. Konečná kandidátka bude zná-
ma do konce dubna. Členové RRS se dozvěděli
i informace, týkající se přípravy na VIII. sjezd OSŽ.
Zúčastní se jej všichni členové RRS OSŽ. V diskusi
k tomuto bodu zaznělo uspokojení nad tím, že se-
nioři jsou vnímáni jako plnoprávní zástupci OSŽ.
V diskusi se členové Rady vyjádřili mimo jiné k dal-
šímu směřování OSŽ po VIII. sjezdu. „OSŽ by mělo
tak jako dosud ze všech sil hájit zájmy svých
členů a dokázat pro ně získat další benefity, kte-
ré by mohly přitáhnout do OSŽ další členy –
zejména mezi mladými zájem o členství, zdá se,
ubývá,“ připomněl Vladislav Czarnik z Hradce Krá-
lové. Za důležité označili členové RRS také činnost

jednotlivých Klubů seniorů na udržení členství
v OSŽ, neboť i mezi členy OSŽ, odcházejícími do
důchodu, klesá zájem o pokračování ve členství.

Druhý den byl jednání rady přítomen také před-
seda OSŽ Martin Malý, který podal členům RRS
informace o aktuální situaci na železnici a v OSŽ
a vyslechnul si jejich názory a připomínky.

■  Podnikový výbor OSŽ ČD Cargo se sešel na
svém pravidelném jednání ve středu 9. března.
Předseda PV Radek Nekola v úvodu vyjádřil podě-
kování všem zaměstnancům ČD Cargo, kteří zajiš-
ťují přepravy vlaků s pomocí strádající Ukrajině.
Dále informoval o jednání Dozorčí rady Českých
drah. „Loňský rok splnila společnost ČD Cargo
podnikový plán se ziskem, což je potěšující zprá-
va, potvrdit plnění musí ještě audit,“ uvedl . Podle
jeho dalších slov se ČD Cargo dokázalo vyrovnat
i se ztrátami v přepravě automotivu, které však čás-
tečně nahradila přeprava hnědého uhlí. V dalším
bodě seznámil předseda PV přítomné s novinkou
v oblasti stravování, kde budou současné papírové
stravenky nahrazeny elektronickou kartou.

Tajemnice PV Marta Urbancová podala infor-
mace k blížícímu se sjezdu OSŽ a zmínila se rovněž
o třídenním školení podnikového výboru, které se
uskuteční ve dnech 6. – 8. 4. v Prudké u Tišnova.

Před členy PV poté předstoupil předseda před-
stavenstva ČD Cargo Tomáš Tóth, který přiblížil
současnou situaci v podniku a zdůraznil, že i přes
potíže, které vyvolává válka na Ukrajině, se podni-
ku daří plnit přepravu zboží po železnici. Ředitelka
personálního oddělení ČD Cargo Aneta Miklášová
informovala o nadcházejících školeních k PKS,  zod-
pověděla dotazy, týkající se elektronických strave-
nek, a reagovala na dotazy z pléna. Její slova dopl-
nila Pavla Kreischová informacemi o ozdravných
pobytech (KOP), kde dochází ke změnám někte-
rých lokalit a také k termínu zahájení KOP.

■ Dne 9. 3., souběžně s jednáním PV OSŽ
Cargo, zasedal v sídle OSŽ Podnikový výbor OSŽ
při Českých drahách. První část byla věnována
jednání se zástupci zaměstnavatele. Mgr. Blanka
Havelková, která byla (od 16. 2. 2022) zvolena
novou členkou představenstva Českých drah, se
přišla členům PV představit a nabídnout spoluprá-
ci. V úvodu informovala o personální změně – od-
volání personální ředitelky ČD Ing. Moniky Horáko-
vé. Jak uvedla Mgr. Havelková, tato funkce se zatím
obsazovat nebude a dodala, že je připravena na
intenzivnější spolupráci s podnikovým výborem,
než byla dosud. Ing. Lucie Bauerová, pracovnice
O10, referovala o dvou organizačních změnách
k 1. 4. 2022 (přeskupování či přerozdělování funk-
cí) a zmínila i změny v oddělení energetiky, přičemž
opět jde v podstatě o převod prací. Další informace
se týkala Sociálního fondu (již došlo k přidělení do
organizačních jednotek ve výši 1200 Kč na osobu),
a KOP, které se „rozjedou“ od poloviny března.

Následná diskuse se týkala, stejně jako na mi-
nulých jednáních podnikového výboru, váznoucí-
mu náboru pracovníků. Členové PV opět upozor-
ňovali na zoufalý nedostatek posunovačů.
„Uděláme, co budeme moci, abychom pomohli
posunovačům, abychom našli motivaci, která
pomůže lidi udržet a nabrat nové,“ řekl Ing. Ješe-
ta, člen představenstva ČD. K této záležitosti by
mělo urychleně dojít k jednání a řešit by se měli
nejen chybějící posunovači, ale i vlakové čety. Ing.
Ješeta dále informoval o nejdůležitějších soutě-
žích v dálkové dopravě.

Po odchodu hostů vyslechli členové podnikové-
ho výboru přehled informací ze zásadních jednání.
Vladislav Vokoun uvedl mimo jiné, že od ledna platí
nový zákon, který umožňuje odpuštěním příplatku
na obnovitelné zdroje v kolejové dopravě zrovno-
právnit dopravní trh, takže železniční doprava mů-
že spravedlivě konkurovat silniční dopravě. Bohu-
žel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
požaduje notifikaci Evropské unie, takže tento insti-
tut nelze prozatím použít. Ministerstvo dopravy po-
žádalo Evropskou unii o notifikaci. „Budeme poža-
dovat uplatnění tohoto zákona i pro rok 2022,“
dodal Vladislav Vokoun. -red-

– mladých „dravců“ toužících pracovat pro odbo-
ráře na plný úvazek není příliš a nezájem mlad-
ších členů o práci ve výborech nás trápí již dlouho.
Vždyť z valné části jsou ve vrcholných funkcích
OSŽ „mladíci“, kteří OSŽ zakládali. Činnost odborů
je potřeba přizpůsobit dnešní době, řekněme di-
gitalizovat, zmodernizovat. Dnes má OSŽ solidní
web, Twitter a velmi slušnou mobilní aplikaci. Ta-
dy by nás mladší generace mohla postrčit.

Petr Toman, výpravčí, Všetaty, Správa želez-
nic, člen správní rady ZP MV

OSŽ se musí více prezentovat na veřejnosti a ne
pouze na jednání funkcionářů! Pak si zásluhy připí-
še někdo jiný!!! Každý podnět, který funkcionář ob-
drží, se musí řešit, a hlavně musí být zpětná vazba.
OSŽ se dle mého názoru zaměřuje pouze na do-
pravu a problémy jako jsou energie, zdravotnictví,

Vladislav Czarnik, Klub seniorů při ZO OSŽ
Hradec Králové

Určitě by se nemělo zapomenout na otázku
udržení stavu členské základny OSŽ. Jednotlivé ZO
OSŽ by měly intenzivně usilovat o zapojení nových
zaměstnanců na železnici do OSŽ. Ale také dbát na
to, aby členové, kteří odcházejí do důchodu, si
udrželi kontakt se svou mateřskou organizací a po-
máhali svými zkušenostmi v práci těm mladším.
Samostatnou kapitolou je otázka režijních výhod –
o ty se musí OSŽ doslova rvát, neboť byly a stále
jsou benefitem, na který jsou všichni železničáři
hrdí – ti starší nepochybně.

Josef Hlaváček, výpravčí Veselí nad Mora-
vou, Správa železnic

OSŽ je dobře fungující organizace, kde není
potřeba moc přepřahat. A ono není velice ani čím

Anketa: Co očekáváte od VIII. sjezdu OSŽ?

(Pokračování na str. 2)

atd. se neřeší skoro vůbec. Jako zástupce železnič-
ních odborářů ve správní radě ZP MV 211 vidím
i velké rezervy v prevenci nemocí. Prevence se mu-
sí týkat i mladých zaměstnanců, protože následná
léčba je velmi nákladná!!

Oldřich Sobol, předseda Výboru OSŽ při OHLA
ŽS, člen Ústředí OSŽ

Vrcholové vedení OSŽ by mělo přispět k tomu,
abychom se dokázali dát dohromady v názorech
a být jednotní, jako tomu bylo dříve (prostě držet,
jak říkáme, basu). Pokud si budeme každý hrát na
svém písečku, nikomu to neprospěje. Vždy platilo,
a stále si myslím, že platí – v jednotě je síla!!! Pokud
se to podaří (a musíme tomu všichni věřit a něco
pro to udělat), určitě si získáme potřebný kredit
i u zbytku obyvatel naší republiky.

Nepříjemným překvapením pro některé lázeňské hosty byla březnová výluka na trati 226 mezi Třeboní a Českými Velenicemi. Z důvodu údržby
železničního svršku museli cestující v Třeboni přesedat z vlaků na autobus a opačně. Na snímku Michaela Mareše, pořízeném ve čtvrtek 10. 3. 2022
dopoledne v Třeboni, přestupují cestující z autobusu náhradní dopravy na osobní vlak 8708, vpravo odstavená souprava rychlíku R 707 Lužnice z Prahy.

České dráhy i ČD Cargo se zapojily do humanitární pomoci občanům Ukrajiny. Ze Slovenska
a Polska dorazilo do České republiky vlaky Českých drah za posledních 14 dní více než 30 000
ukrajinských cestujících. České dráhy proto posílily i pravidelné spoje z obou zemí. Společnost ČD
Cargo se zase významně podílí na humanitárních a vojenských kontingentech. Snímek pořídil
Michael Mareš po příjezdu EN 442 Slovakia z Humenného do Prahy v úterý 15. 3. dopoledne.



PŘEDSTAVUJEME

VŠIMLI JSME SI

ZE SVĚTA

NAVŠTÍVILI JSME

(Pokračování ze str. 1)

Sdělovací a zabezpečovací
okrsek Střezimíř ● ČESKÉ DRÁHY dne 28. 2. otevřely

novou opravárenskou halu v Plzni, budou se v ní
udržovat moderní soupravy pro Plzeňský a Karlo-
varský kraj. Hlavním důvodem vybudování nové
opravárenské haly v Oblastním centru údržby Čes-
kých drah v Plzni je zajistit efektivní údržbu moder-
ních bezbariérových jednotek řad 650 Regio-
Panter a 844 RegioShark. V hale opravárenského
centra jsou čtyři koleje o délce 100 metrů a dílny
pro opravy komponentů železničních kolejových
vozidel. Kromě RegioPanterů a RegioSharků v ní
bude možné udržovat vozidla všech řad provozo-
vaných ČD, resp. ČD Cargo a Správou železnic.

se počet návěstních mistrů vykonávajících údržbu
zabezpečovacího zařízení v podstatě nezměnil,
některé profese, jako baterkářka či pomocný děl-
ník, zanikly, jiné (sdělovací/zabezpečovací obvo-
dář) se  přetransformovaly do jiných profesí. A síd-
lo „okrsku“ se také měnilo: Sudoměřice vystřídala
v roce 1995 Střezimíř; v období let 1995 až 2005
měl Rudolf Sirotek zázemí v Ješeticích. „Tuhle
místnost tady ve Střezimíři, na bývalé traťovce,
jsme dostali v roce 1995 a od 1. 10. 2005 tady
dělám vedoucího okrsku, dnes je to MSZT (mistr
zabezpečovací a sdělovací techniky). Na údržbu
jsem si nechal hradlo v Mezně (to dosloužilo
v březnu 2019), aby to člověk nezapomněl. Tak-
že jsem měl na starosti přejezd a hradlo v Mez-
ně a tady Střezimíř,“ říká s tím, že v současnosti
vykonává kancelářskou a kontrolní činnost, ob-
čas vypomůže při poruchách.

Kancelář Rudolfa Sirotka připomíná malé mu-
zeum: cedule, olejničky, přestavníky... „Dokonce
na nich vzadu mám  napsáno, odkud to je. Tahle
je například ze starého peronu v Olbramovicích,
a tenhle zákaz chůze po trati z Heřmaniček,“
ukazuje mi. Jenže provoz na původním koridoru
letos v dubnu končí a to, co Rudolf Sirotek za čty-
řicet nasbíral, musí do 31. 3. 2022 z kanceláře
vystěhovat. „Čistě teoreticky, máme malou míst-
nost na Červeném Újezdu u Votic (nová budova
u nové výhybny), ale ten prostor tam není velký.
Ostatně ani ta údržba tady potom (po zprovoz-
nění nového koridoru) taková nebude. Takže

Čtyřicet let u dráhy, celý profesní život na jedné
štrece! Rudolf Sirotek (mistr zabezpečovací a sdě-
lovací techniky) letos kroutí na dráze čtyřicátý rok.
Původně chtěl být strojvedoucím a jít do Českých
Velenic do učení, ale ovlivněn bratranci, kteří na
dráze pracovali jako strojvedoucí, se nakonec
přihlásil na průmyslovku do Plzně: napoprvé se
nedostal, na odvolání ano, byť vystudoval jiný
obor, než původně zamýšlel. V roce 1977 odma-
turoval na Střední průmyslové škole dopravy a spo-
jů v Plzni, obor zabezpečovací technika. „Tehdy
chodili po třídách náboráři z pražského metra,
jestli bychom nešli dělat do Prahy k metru, sli-
bovali nám mimo jiné pětiměsíční vojnu,“ vzpo-
míná. A tak namísto k zabezpečovákům do Tábo-
ra se v srpnu 1977 hlásil u dopravní služby
pražského metra jako dozorčí stanice (respektive
samostatný provozní technik). Tady i s vojnou (na-
konec dvouletou) vydržel pět let. V prosinci 1982
se oženil a 1. 1. 1983 nastoupil k okrsku Sudomě-
řice u Tábora (Sdělovací a zabezpečovací dis-
tance Praha Jih se sídlem v Praze na Smíchově)
jako návěstní mistr v zácviku. „Traťový úsek okrs-
ku Sudoměřice tehdy sahal až k Bystřici u Be-
nešova, konkrétně já jsem měl na starosti úsek
od Stoklasné Lhoty po Sudoměřice včetně dvou
stanic (Chotoviny a Sudoměřice) a dvou hradel
(Moraveč a Stoklasná Lhota), kde jsem jako zá-
mečník udržoval výhybky a mechanická ná-
věstidla, teprve pak jsem si dodělal zkoušky na
návěstního mistra,“ dodává. Za těch čtyřicet let

něco je odepsané, něco se tam přestě-
huje, něco si vezmu domů a něco, až se
tady to muzeum rozjede, dám klukům
z ŽeČeS (Železnice Česká Sibiř).“ V so-
botu 2. dubna 2022 končí definitivně pro-
voz na bývalé Dráze císaře Františka Jo-
sefa mezi Sudoměřicemi a Voticemi, od
července, kdy Rudolf Sirotek odchází do
důchodu, začnou už vlaky jezdit po no-
vém koridoru.

Jaký to je pocit? „Zvláštní! Končím
s původní tratí císaře Františka Jose-
fa..., nebýt toho, ani bych už se sem
nevracel (Rudolf Sirotek byl až do konce
letošního února dvanáct měsíců v pra-
covní neschopnosti – postcovidový stav),
ale táhlo mě to sem, ač jsem měl z ne-
mocnice z plicního doporučení na po-
kračování léčby. Ale já jsem s tou drá-
hou od malička spojen: Zvonek na
hradle v Sudoměřicích mi zvonil takřka
u postele, sice jsme nebydleli u kolejí,
ale přes údolí se to rozléhalo. Na dráze,
byť třeba jen krátce, pracovali i můj otec
a praděda. A děda se dokonce narodil
ve strážním domku v Sudoměřicích,“
uzavírá.

                                              Michael Mareš

Mnozí si ještě pamatují jeho kancelář v prosto-
rách bývalého komanda na pražském hlavním ná-
draží, hned pod schody vedoucími ke kulturnímu
sálu. „Ale v roce 2018 (červenec) jsme se museli
přestěhovat do tzv. Vily Roza (Hrabovka, bývalá
usedlost v Praze 3, která se nachází západně od
budovy Armádního muzea Žižkov. Je chráněna
jako kulturní památka).“

Vloni v létě byl Štěpán osloven Vladislavem Vo-
kounem s nabídkou, zda by přijal kandidaturu na
post předsedy Podnikového výboru OSŽ při ČD.
„Nabídka to pro mě byla nečekaná,“ přiznává.
„Co vím, tak Vláďa během letních prázdnin oslo-
vil více členů PV a zeptal se i mě. Na jednu stranu
jsem byl zaskočen, na druhou jsem byl potěšen
důvěrou, nakonec jsem na to kývnul.“ A to i přes-
to, že tuší, že pozici bude mít hodně těžkou. „Jen
vědomosti, které on má v oblasti legislativy! To
se budu ́učit´ hodně dlouho a ani nevím, jestli to
všechno jako Vláďa poberu,“ připouští. Vloni na
říjnové Podnikové konferenci OSŽ při ČD , a. s.,
bylo navrženo a odhlasováno, že Vladislav Vo-
koun bude ve funkci předsedy PV do sjezdu a Ště-
pán Lev se funkce ujme na sjezdu. „Bylo dobré, že
jsem měl možnost využít to několikaměsíční pře-
klenovací období, že jsme tady ty tři měsíce byli
společně, to mi usnadnilo práci, byť on tady bude
přítomen i nadále, až do konce roku 2023, jako
člen Dozorčí rady ČD.“

Zkušeností s odborařinou má Štěpán Lev dost,
funkcionářem je už odnepaměti. „Ani si nepama-
tuji, od kdy jsem místopředsedou ZO OSŽ v Kolí-
ně, a místopředsedou jsem byl až do nedávna –
do 3. 3. 2022, kdy jsem se na konferenci ZO této
funkce vzdal, ale řadovým členem ZO v Kolíně
zůstávám. V PV jsem od roku 2011, kdy jsem byl
do PV kooptován a kde hájím a zastupuji přede-
vším stacionární personál: osobní pokladní a sta-
niční dělníky. A společně s kolegou Martinem
Janečkem zastupuji i vlakové čety,“ dodává zá-
věrem.

Michael Mareš

jsem ani nechtěl. Dráha je můj koníček a poslání.
Rodiče chtěli, abych se vyučil něčemu pořádné-
mu, ale mě to táhlo na dráhu. Táta říká, že jsem
praštěný semaforem, i můj mistr odborného vý-
cviku mi tehdy říkal: ty jednou stejně skončíš na
dráze,“ vzpomíná s úsměvem.

Vyučený obráběč kovů pro univerzální obrábě-
ní (soustruh, frézka) s dvouletou maturitní nástav-
bou nastoupil v roce 1998 do Kolína jako průvodčí
osobních vlaků. „Už jsem to tehdy měl dohodnu-
té s náměstkem v Kolíně, že pokud udělám ma-
turitu, tak mě bere,“ směje se.

Několik let pracoval jako průvodčí a vlakvedou-
cí, tři roky vykonával funkci komandujícího v Kolíně
a v roce 2006 přijal nabídku dělat vlakového revi-
zora. „Od té doby dělám vlakového revizora, od
roku 2014 vedoucího vlakových revizorů v Pra-
ze a ve Středočeském kraji.“

V OSŽ je Štěpán Lev, od 25. 3. 2022 nový před-
seda Podnikového výboru (PV) OSŽ při ČD, a. s., od
15. 7. 1998, kdy nastoupil na dráhu. „Ještě jako
student jsem dělal v Kolíně o prázdninách mani-
pulanta, jít po škole někam jinam než na dráhu

 Štěpán Lev: „Dráha je můj
koníček i poslání.“

Požadavek
na zlepšení trasy
Košice – Miskolc

Nová dálnice v souběhu s jednokolejnou, te-
prve v roce 1997 elektrizovanou tratí Košice –
Miskolc, je téměř dokončena. Slovenské a ma-
ďarské železnice po mnoha letech konečně od JŘ
2022 rozšířily nabídku EC vlaků Budapešť – Mis-
kolc – Košice ze 2 na 7 párů denně.

Koncem července 2021 podepsali představi-
telé přes hranici sousedících krajů prohlášení,
v němž požadují výstavbu vysokorychlostního spo-
jení. Předpokládá se, že státní Severomaďarská
rozvojová agentura bude dohlížet na přípravu
a vymezení investice. V současnosti lze po 88 km
dlouhé trati Miskolc – Košice jet max. 100 km/h a to
pod střídavým napětím 25 kV/50 Hz v Maďarsku
a stejnosměrným 3000 V na Slovensku. Předpo-
kládá se přitom „přepnutí“ na střídavé i na sloven-
ském úseku. V odborném tisku i kruzích se toto
prohlášení setkalo s kritikou, neboť by šlo o „vyso-
korychlostní ostrov“. Přesto by však přestavba trati
(Budapešť ) Hatvan – Miskolc – Košice na rychlost
200 km/h podpořila několik smysluplných rozvo-
jových cílů:
– severojižní osu „Via Carpathia“, která je nyní

uvažována pouze po dálnici,
–spojení Budapešť – Košice – Krakov – Varšava

spolu s větví do Rumunska. Díky rozvoji želez-
niční sítě jižně od Krakova by k dosažení tohoto
cíle stačilo zmodernizovat spojení Košice – Pre-
šov – Plaveč,

– trasu Budapešť – Košice by bylo možno ujet za
2,5 h (nyní 3,5 h) – vzniklo by nejkratší a rychlé
železniční spojení mezi Bratislavou a Košicemi
(pod 5 h), i když přes maďarské území.

Z Eisenbahn Revue 12/2021
zpracoval Martin Hájek

Více než 28 tisíc
saúdských žen

se uchází o 30 míst
strojvedoucích

Před několika lety jim nebylo dovoleno ani řídit
auto – nyní více než 28 tisíc žen v Saúdské Arábii
požádalo španělskou železniční společnost Renfe
o místo strojvedoucí. Je to poprvé v historii země,
kdy saúdské ženy mají přístup k této profesi, uved-
la společnost v prohlášení na svém webu. Ženy
mohou samy řídit automobil až od roku 2018.
V posledních letech tak saúdská vláda pod vede-
ním korunního prince Mohammeda bin Salmána
rozšířila práva žen. Přesto jsou stále více omeze-
ny než v jakékoli jiné zemi.

 Budoucí strojvedoucí mají řídit vysokorychlost-

ní vlaky mezi svatými městy Mekkou a Medinou.
Trať byla postavena španělskými firmami. Vlaky
tam jezdí pravidelně od roku 2018. Renfe se
také podílí na organizaci vlakového provozu. Na
ženy, které úspěšně absolvují výběrové řízení,
čeká rok placeného školení, uvedla španělská
společnost.

Z Tiroler Tageszeitung, 17. 2. 2022,
zpracoval –sh–

Pokles železniční
nákladní dopravy

v Německu
Dle vyjádření Allianz pro Schiene v závěru ro-

ku 2021 v mediích, se podíl železniční nákladní
dopravy v Německu proti silniční nákladní dopra-
vě (podíl se zvýšil o 1,5 % na 72,6 %) i v roce 2021
opět snížil, a to z 18,6 % na 18 %, což neodpovídá
plánovaným dlouhodobým potřebám. Došlo již
i k přehodnocení podílu železnice na celkové ná-
kladní dopravě, který by měl původně do roku
2030 činit 30 %.

Nyní byl novou vládou v Německu stanoven
nový cíl a to 25 % podíl s tím, že i to je cíl pravděpo-
dobně nereálný (dle vyjádření Allianz pro Schie-
ne).

 Dle Eisenbahn Revue International 2/2022,
zpracoval -sh-

● V ŽST. ROUDNICE nad Labem pro-
bíhá v současné době rekonstrukce nástupišť (na
snímku ze dne 15. 2. 2022), přičemž nyní probíhají
stavební práce v sudé kolejové skupině. V průbě-
hu ledna a února se pracovalo na úpravě kabelá-
že sdělovacího a zabezpečovacího zařízení a vý-
pravní budovy. Hotovo by mělo být do konce
letošního roku. Snímek Tomáš Martínek.

● V SOUČASNÉ DOBĚ probíhá re-
konstrukce žst. Roztoky u Prahy v hodnotě 184 mi-
liónů Kč (na snímku ze dne 15. 2. 2022). Tato
investiční akce, na níž byla využita novela zákona
umožňující sloučení stavebního a územního řízení
do jedné žádosti, zahrnuje modernizaci podcho-
du, ve kterém budou instalovány výtahy vedoucí na
nástupiště. Vedle rekonstrukce stávajícího ostrov-
ního nástupiště, kde dojde i k opravě stávajícího
krytého přístřešku pro cestující, zde bude vybudo-
váno zcela nové jednostranné ostrovní nástupiště.
Po dokončení těchto stavebních prací tu díky bez-
bariérovosti dojde ke zvýšení komfortu a bezpečí
pro cestující. Snímek Tomáš Martínek.

Martin Zatloukal, předseda ZO OSŽ DKV
Olomouc, OCÚ a OŘOD východ, České dráhy

Na sjezdu by určitě mělo zaznít zhodnocení
uplynulého období, které kvůli covidu nebylo lehké
pro nikoho a všechny nás nějakým způsobem ovliv-
nilo. Na druhou stranu, jsme se v tomto čase naučili
více používat i jiné prostředky komunikace v on–
line prostoru, což by mělo být v rámci nových tech-
nologií komunikace a postupující digitalizace roz-
víjeno i v budoucnosti. Jako první zásadní počin
v tomto směru ze strany OSŽ je aplikace „Moje
OSŽ“, díky níž budou aktuální informace plynout
k našim členům v reálném čase.

Linda Lišková, dispečerka v PP Mladá Bole-
slav, členka PV OSŽ ČD Cargo

Vše, co se týká sjezdu, již bylo projednáno na
konferencích, takže v těch základních věcech je
vlastně všechno předem známo. Co by však roz-
hodně na VIII. sjezdu OSŽ nemělo chybět, je otevře-
nost delegátů, a to jak v pozitivním, tak v negativ-
ním směru – to je důležité. A v období po sjezdu by
se měl svaz opírat o silnou vůdčí osobnost v podo-
bě předsedy OSŽ, kterého bude vidět i slyšet nejen
mezi funkcionáři, ale i mezi řadovými členy OSŽ.

Miloslava Pečinková, místopředsedkyně ZO
OSŽ  žst. Olomouc, České dráhy

Na sjezdu i po sjezdu by měla být vidět jednota
a neměly by být vidět rozbroje a nevraživost. Důle-
žitý je společný tah na branku, odolnost a síla vůči
zaměstnavateli.

Tomáš Šlachta, předseda ZO OSŽ OHLA ŽS
Členská základna se odvíjí od toho, co vše pro ni

děláme. Závěry sjezdu by proto měly přispět k to-
mu, aby se každý z funkcionářů dokázal zamyslet
sám nad sebou a nad tím, jestli opravdu dělá odbo-
rovou činnost. Zdali zastupuje a obhajuje zájmy
zaměstnanců a podílí se na utváření dobrých pra-
covních podmínek. Nebo je jen ten do počtu, co vše
odkývá, ať má klid. OSŽ by mělo být jednotné a jed-
notlivé složky by měly vzájemně spolupracovat. To
se pak nepochybně kladně projeví při jednáních
nejen u zaměstnavatelů, ale i se zástupci vlády při
projednávání zákonů.

Anketa: Co očekáváte
od VIII. sjezdu OSŽ?

Magdaléna Stránská, předsedkyně ZO OSŽ
CZ LOKO Česká Třebová

Ze sjezdu bychom měli odcházet posíleni vědo-
mím solidarity a vzájemné soudržnosti, a to nejen
mezi námi „odboráři“, ale obecně mezi lidmi. Po-
máhat je nutné bez podmínek – dávat, aniž bychom
čekali, že něco dostaneme zpět. Další výzvou je
digitalizace – ta nás provází v životě na každém
kroku. Takže souhlasím s tím, že je nutné jít s dobou
a využívat nové aplikace a technologie. To jistě oce-
ní zejména mladší generace, na které velmi záleží
i pokud se týká budoucnosti OSŽ.

Pavel Kundrik,  předseda ZO OSŽ SOKV Ostrava
Na VIII. sjezdu OSŽ by nemělo chybět zhodnoce-

ní práce Ústředí OSŽ, zejména pak toho, co se
nepodařilo realizovat. Sem podle mého názoru
patří oblast zachování režijních benefitů v jednotli-
vých krajích ČR a zastavení úbytku členské základ-
ny. V dalším období by se OSŽ mělo soustředit na
trvalou a každodenní práci ve vysvětlování účelu
odborů mezi lidmi. Spokojený zaměstnanec musí
být výsledkem celoroční práce nás, odborářů!
Zlepšit by se měla i komunikace s jednotlivými
zástupci hospodářských vedení na všech stup-
ních řízení.

Pavel Lněnička, traťový dispečer CDP Praha,
Správa železnic

Od sjezdu neočekávám nic převratného či zvlášt-
ního. Stačí, když si všichni funkcionáři OSŽ, včetně
předsedů základních organizací budou plnit po-
vinnosti, které vyplývají ze stanov a programu OSŽ,
schváleného na předchozím sjezdu. Je to důležité
zvláště vzhledem k tomu, aby nedocházelo k úbyt-
ku členské základny.

Jan Houska, předseda ZO OSŽ, SSZT Praha
západ, Správa železnic

Trápí nás vážný nedostatek nových zaměstnan-
ců v našem oboru (sdělovací a zabezpečovací
technika). Jsem přesvědčen, že by bylo dobré toto
povolání více přiblížit případným uchazečům. Údrž-
ba sdělovacího a zabezpečovacího zařízení totiž
není jen kladívko a olejíček, ale i nová výpočetní
technika.

Anketu připravil Miroslav Čáslavský

Z historie sjezdů OSŽ
■ 15. února 1990 Praha – mimořádný sjezd
Zanikl dosavadní Odborový svaz pracovníků železniční, letecké a vodní dopravy a bylo ustaveno
Odborové sdružení železničářů. Prvním předsedou byl zvolen Václav Vaněk.
■ 11. prosince 1990 Praha – I. sjezd OSŽ
Předsedou byl zvolen Zdeněk Škop.
■ 29. května 1993 Trnava – mimořádný sjezd OSŽ
OSŽ se rozdělilo na českou a slovenskou část. Ve funkci předsedy českého OSŽ byl potvrzen Zdeněk Škop.
21. června 1994 – Ústředí OSŽ omezilo pravomoci předsedy OSŽ Zdeňka Škopa (pro nesrovnalosti
v hospodaření s majetkem), ten 7. září 1994 odstoupil z funkce; vedením OSŽ byl pověřen místopřed-
seda OSŽ Miroslav Kapoun.
■ 27. května 1995 Česká Třebová – mimořádná celostátní konference OSŽ
Předsedou OSŽ byl zvolen Jaromír Dušek.
■ 3. a 4. října 1997 Most - II. sjezd OSŽ
Předsedou OSŽ byl opět zvolen Jaromír Dušek.
■ 12. a 13. října 2001 Žďár nad Sázavou – III. sjezd OSŽ
Předsedou byl opět zvolen Jaromír Dušek.
■ 14. a 15. října 2005 Nymburk – IV. sjezd OSŽ
Předsedou byl opět zvolen Jaromír Dušek.
12. září 2007 – mimořádné zasedání Ústředí OSŽ - Jaromír Dušek byl odvolán z funkce (Ústředí OSŽ mu
vyjádřilo nedůvěru pro překročení pravomocí). Vedením OSŽ byl pověřen tajemník OSŽ Jaroslav Pejša.
■ 18. a 19. září 2009 Kouty nad Desnou – V. sjezd OSŽ
Předsedou OSŽ byl zvolen Jaroslav Pejša.
■ 11. a 12. října 2013 Nymburk – VI. sjezd OSŽ
 Předsedou OSŽ byl opět zvolen Jaroslav Pejša.
■ 10. a 11. listopadu 2017 Ostrava – VII. sjezd OSŽ
Předsedou OSŽ byl zvolen Martin Malý.       –zs–

Rudolf Sirotek, mistr zabezpečovací a sdělovací tech-
nik, letos kroutí na dráze čtyřicátý rok.

Kancelář Rudolfa Sirotka připomíná malé muzeum: cedule, olejničky, přestavníky...

● DRÁŽNÍ ÚŘAD na své úterní (15. 3.
2022) výroční prezentaci shrnul vývoj na českých
železnicích v loňském roce a výhled na rok letoš-
ní. Proces schvalování železničních vozidel se
s platností novely zákona o dráhách od začátku
února změnil, blíží se červnový termín povinné
certifikace subjektů, které jsou za údržbu vozidel
zodpovědné. Zvyšuje se i počet přejezdů, které
procházejí modernizací a jsou díky nově instalo-
vaným závorám nebo světelné signalizaci bez-
pečnější. Blížící se termín zahájení provozu pod
dohledem evropského traťového zabezpečova-
če ETCS znamená nárůst počtu žádostí o schvá-
lení vozidel s dodatečnou zástavbou tohoto sys-
tému i jeho traťové části. Drážní úřad provedl
mimořádnou kontrolu všech lanových drah v ČR
a nyní uplynulo 6 týdnů od ostrého startu monito-
ringu licencí strojvedoucích..



Psali jsme před 25 lety

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

PORADNA BOZP

NÁZORY

z odborářských minitků, tentokrát v Českých Budě-
jovicích a Plzni (oba 6. 3. 1997). Zazněla na nich
mimo jiné informace o tom, že vedení OSŽ považu-
je jednotlivé body dohody za neplněné, kromě
bodu pátého, jímž se OSŽ zavazuje ukončit stávku.
„Pokud se naše požadavky nedotáhnou do kon-
ce, byla všechna ta rizika zbytečná,“ zdůraznil
předseda OSŽ Jaromír Dušek.

Na první straně je dále informace o tom, že
Správní rada projednala rezignaci Rudolfa Mládka
na funkci generálního ředitele a na jeho místo zvo-
lila Ing. Vladimíra Sosnu, který dosud pracoval
jako vrchní ředitel Divize obchodně provozní. „Ne-
hoříme nadšením z jeho jmenování, protože je-
ho působení na Českých drahách už nám při-
neslo mnohé ztráty. Naši podporu nezískal ani
náhodou a i jemu do očí jsme řekli, že to nebude
mít s námi lehké,“ komentoval jeho zvolení před-
seda OSŽ Jaromír Dušek.

Na první straně najdeme aktuální rozhovor
s novým generálním ředitelem Ing. Sosnou. Ob-
zor se jej tázal mimo jiné na okolnosti redukce
obchodně provozních ředitelství či na úkol zrušit
2000 spojů, který dostal od ministra dopravy bez-
prostředně po skončení stávky na železnici. K
prvnímu dotazu Ing. Sosna uvedl, že na systému
řízení stanic se nic nemění, jen se budou řídit z pěti
center místo devíti. Úkol zrušit 2000 spojů označil
za dlouhodobý a řekl, že případnému rušení bu-
dou předcházet výpočty rentability nejvíce ztráto-
vých spojů a jednání s příslušnými regiony.

–zs–

a certifikace. Naším cílem je samozřejmě po-
dílet se i na projektu nových vozidel pro praž-
ské metro, ale také provádět testování
a schvalování například tramvají, pokud to bu-
dou umožňovat technické parametry vozidel.
Právě proto v současnosti mimo jiné rozšiřu-
jeme rozsah akreditovaných zkoušek a posi-
lujeme náš tým specialistů v rámci Zkušební
laboratoře,“ říká Martin Bělčík, předseda před-
stavenstva a generální ředitel Výzkumného Ústa-
vu Železničního, a. s.

Z tiskové informace Českých drah, a. s.

Výzkumný Ústav Železniční, a. s. (VUZ) testuje
ve Zkušebním centru VUZ Velim první kompletní
soupravu Škody Transportation určenou pro var-
šavské metro. Po předepsaných vstupních kontro-
lách, ověření jízdních vlastností a brzd proběhne
základní oživení vozidla. Další zkoušky budou pro-
bíhat v pražském metru i v metru ve Varšavě.

„Projekt jednotek pro varšavské metro je
pro nás prestižní – potvrzuje naši technickou
a odbornou kompetenci a připravenost tyto
projekty realizovat nejenom z hlediska infra-
struktury, ale i z hlediska Zkušební laboratoře

A je to tady,
šetřílkovství
a la divoké

devadesátky
Jen co začal v České televizi kriminální seriál

o divokých devadesátých letech, přichází Fialova
vláda s šetřílkovským balíčkem na osekání roz-
počtu na cokoliv. Jako první to odnese opět věčný
otloukánek, železnice. Dle webu Zdopravy Sprá-
va železnic zastavuje některé investice, a to i ty,
kde to hraničí s bezpečností provozu. Prý na Po-
sázavském pacifiku v sázavské větvi se ruší po-
třebná generální oprava tratě u Samechova, kde
jsou vyhnilé pražce.

A vše souvisí se vším. Dříve, když ještě praco-
valy u traťovek mnohačetné party, vyměňovaly se
vyhnilé pražce za provozu, mělo to i stinné strán-
ky. Třeba 20. 2. 2007 vyměňovala parta pražce
u Rymaně, až tam vypadl separátní manipulační
vlak 85956 (nadměrná přeprava dřeva po kala-
mitě Kyrill) a soud se vlekl léta. Byl jsem u soudu
jako svědek vyslýchán 45 minut coby tehdejší
výpravčí, co navíc tehdy neměl směnu. Nikomu
bych to nepřál.

Zanedbávaná údržba vedla v „divokých deva-
desátých letech s Klausem“ k postavení několika
červených terčů, dva z nich dosud stojí a to v úse-
ku Kralovice – Mladotice a Horní Slavkov–Kouni-
ce – Loket předměstí! Ani některé vlády dráze
přející nedosáhly zprovoznění tratí. Kam se jed-
nou zapíchne červený terč, težko se s ním nepřá-
telé železnice loučí jako dítě, jemuž berete hrač-
ku. A Samechov navíc leží v nepřátelském
Středočeském kraji, který čeká jen na příležitost
rušit vlaky. Doufejme, že u Samechova dojde as-
poň k provizorní opravě. Je zajímavé, že na dráhu
peníze nejsou, ale na zakoupení kulometů – je-
den kus za milion dvě stě tisíc(!) – peníze jsou.

Martin Kubík

nádraží. Ale nějaký „Ing. Nejdeto“ před lety rozhodl
jinak. Martin Kubík

Vyjádření Správy železnic
Samotná budova není ve vlastnictví Správy že-

leznic. Správa železnic připravuje revitalizaci býva-
lého stavědla ve stanici Praha–Vyšehrad, v sou-
časné době probíhá zpracování podkladů pro výběr
zhotovitele projektové dokumentace. Projekční prá-
ce budou probíhat ve druhé polovině roku 2022.
Na základě výsledného projektu a v návaznosti na
finanční prostředky dojde následně k samotné
opravě. Součástky stavědlového přístroje se využi-
ly v rámci sítě na náhradní díly do zařízení, která
jsou v současnosti ještě v provozu.

Nela Friebová,
Správa železnic, s. o.

ké lince jsem obdržel odpověď, že to není cena
ČD, ale je to cena dopravního systému Plzeňské-
ho kraje. A že pokud chci levnější, tak si mám
koupit OneTicket, tam cena bude 8 Kč. Takže
zajímavé zjištění, za to moc děkuji.

Jak vidět, někde se OneTicket hodí nejen při
cestě s více dopravci, ale i při kraťoučké cestě
s jedním a to dokonce s národním dopravcem.
Holt ta politika dostávání dotací od kraje a nejít do
rizika, která byla rozhodnuta asi státní vrchností už
před mnoha lety, nepřínáší pověsti dopravce nej-
lepší reference. Je to tak, kdo platí, tak rozhoduje
už skoro úplně všechno.

Snad se nedočkáme toho, že kraje budou roz-
hodovat jaké barvy budou mít uniformy či jaký
způsob zvolit při vypravování vlaků.

Petr Rádl

Reakce Českých drah
Objednatelé veřejné dopravy jako kraje a mi-

nisterstvo dopravy při zadání výkonů v závazku
veřejné služby rozhodují o podmínkách provozu.
V této souvislosti stanoví požadavky např. na typ
a kvalitu vozidel, služeb ve vlacích a na stanicích,
rozsahu dopravy, resp. podrobně specifikují po-
žadavky na jízdní řád a mohou ovlivňovat podobu
vozidel, proto např. v Plzeňském kraji nejsou no-
vé soupravy v korporátním nátěru Českých drah,
ale v barvách kraje.

Stejná situace je také v oblasti odbavení. V kra-
jích nebo na linkách, kde platí tzv. brutto smlouvy,
jsou všechny tržby příjmem kraje. Objednatel pak
platí příslušné náklady dopravci. V regionech s tzv.
brutto smlouvami proto standardně platí tarif inte-
grované dopravy příslušného kraje a jednotný
státní tarif (OneTicket). V těchto krajích, resp. na
takových linkách platí tarif Českých drah pouze
v dohodnutých případech, které kraj akceptoval
(někde byl akceptován tarif Českých drah bez
omezení, někde jen např. při cestě mezi kraji).
Současně existují rozdíly v akceptaci klasického
zaměstnaneckého jízdného (režijka), které není
ve stávající podobě akceptováno u výkonů vze-
šlých z nabídkových řízení.

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

týkají bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roz-
sahu stanoveném v § 101 až § 106 odst. 1 a § 108
zákoníku práce (§ 287).

Další přísadou pomyslného legislativního
koktejlu, jehož výsledkem je návod na bezchybné
provedení prověrek BOZP, je využití práva kontroly
odborových organizací nad zaměstnavatelem (§
322 zákoníku práce) a dodržování Stanov Odboro-
vého sdružení železničářů, čl. 4 odst. 1 a) –  tedy mj.
prosazování a ochrana pracovních, sociálních,
zdravotních práv, oprávněných zájmů a potřeb čle-
nů OSŽ v návaznosti na jejich pracovněprávní a dal-
ší vztahy, a přenesení ideje Stanov do běžného
života ZO OSŽ a jejich členů.

My, jako inspektoři BOZP OSŽ-Ú, se ZO OSŽ
snažíme svou kontrolní činností pomoci a podpořit
vás, ale vzhledem k počtu pracovišť zaměstnavate-
lů bohužel nemůžeme být na prověrkách BOZP
přítomni všude. Chápeme, že vám se to také někdy
nezdaří, ale i tak máte dostatek možností, jak zajistit,
aby výčet závad zjištěných v rámci prověrek BOZP
zaměstnavatele byl pravdivý a v mezích reálných
možností jejich odstraňování úplný.

Převedeno do lidštiny – práce odborové organi-
zace a zaměstnavatele správně nekončí účastí na
prověrkách BOZP, ale pokračuje společnou prací –
projednáním závad a jejich termínů odstranění,
kontrolou odstranění závad zaměstnavatelem
a kontrolou stavu odstraňování závad členy ZO
OSŽ v místě, aby nejen využili své právo kontroly,
ale aby též naplnili původní podstatu svého členství
v odborové organizaci. Na rozdíl od nás, svazo-
vých inspektorů BOZP, máte své rajóny přece jen
o něco menší a dobře víte, kde vaše pracoviště
potřebují opravit nebo vylepšit. A nejen to, dů-
slednou kontrolou předkládaných informací o sta-
vu odstraňování závad a jejich porovnání se sku-
tečným stavem a následnou kontrolou stavu
pracoviště při prověrkách BOZP v dalším roce,
případně zápisem závad přetrvávajících do od-
povídající tabulky (soupis přetrvávajících závad),
docílíte toho, že neviditelných jitrnic bude na světě
o poznání méně.

Dana Žáková,
  svazová inspektorka bezpečnosti práce

Muzikant: „Ale já ji taky nevidím…“ Hostinský:
„Jak byste mohl? To je totiž neviditelná jitrnice!“
Muzikant: „Pane bože, to je papáníčko. Prejt jako
dort. A střívko, to se jen rozplyne na jazyku. Jed-
no jediné soustíčko a našinec by řekl, že spořá-
dal půl prasete.“

Někdo možná poznal českou pohádku Obušku,
z pytle ven z roku 1955 a reakci chudého muzikan-
ta (Ladislav Pešek) na neviditelnou jitrnici, kterou
mu předložil hostinský (Josef Beyvl). Možná malin-
ko neadekvátní asociace, ale napadla mne zčista-
jasna v souvislosti s prováděním řádných a násled-
ných kontrol svazovými inspektory bezpečnosti
práce na pracovištích zaměstnavatelů, zejména
v souvislosti se stavem odstraňování závad z pro-
věrek BOZP za uplynulé roky. Některé závady totiž
byly, k našemu úžasu, odstraněny právě v tomto
duchu a následně odepsány jako hotové nebo vy-
mizely z tabulek úplně.

Přiznejme si, že selhání v tomto případě není
pouze na straně zaměstnavatele, a je smutné, že
na soupisy závad přikládané ke zprávám z prově-
rek není stoprocentní spolehnutí. Samozřejmě, jed-
ná se vždy jen a jen o selhání lidského činitele, a ne
řekněme úmyslnou chybu, ale je dobré si občas
připomenout, jak se věci mají už jen proto, aby
k chybám nedocházelo. Navíc, když k nám právě
dorazily nebo dorazí nové termíny prověrek BOZP.

Tak tedy. Vyjděme z toho, co dobře víme – za-
městnavatel má za povinnost podle zákona č. 262/
2006 Sb., zákoník práce (dále v textu zákoník prá-
ce), § 108 odst. 5, organizovat nejméně jednou
v roce prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na všech pracovištích a zařízeních zaměstna-
vatele v dohodě s odborovou organizací a zjištěné
nedostatky odstraňovat.

Další zákonem stanovenou povinností je podle
§ 108 odst. 4 povinnost spolupráce odborových
organizací se zaměstnavatelem a s odborně způ-
sobilými fyzickými osobami k prevenci rizik, a to pro-
to, aby zaměstnavatel mohl zajistit bezpečné a zdraví
neohrožující pracovní podmínky.

K tomu nesmíme zapomenout na povinnost za-
městnavatele vůči odborové organizaci, a to infor-
movat nebo projednat všechny záležitosti, které se

Jitrnice, jakou svět neviděl

Výzkumný Ústav Železniční, a. s.,
testuje elektrickou jednotku Metro

Warszawa

navatelé šetřili a objasňovali pracovní úrazy v sou-
ladu s platnými právními předpisy, zda spravedlivě
odškodňovali postižené zaměstnance a jestli v této
oblasti spolupracovali s odborovými organizace-
mi. Rovněž bylo poskytnuto velké množství meto-
dické pomoci ZO OSŽ i jednotlivým členům.

V neposlední řadě byla činnost oddělení zamě-
řena na provádění lektorské a školicí činnosti v rám-
ci vzdělávacích aktivit OSŽ, kdy bylo cca 392 funk-
cionářů OSŽ proškoleno v oblasti BOZP. Za zmínku
zcela určitě stojí uvést i poskytování odborného
poradenství, stanovisek a konzultací v oblasti BOZP,
kdy se jednalo o počet cca 845 atp.

Podrobnější informace o činnosti oddělení BOZP
v roce 2021 lze nalézt na webové stránce OSŽ
nebo v mobilní aplikaci Moje OSŽ, v sekci BOZP.

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

V organizační struktuře Odborového sdružení
železničářů již dlouhodobě působí svazoví inspek-
toři bezpečnosti práce (oddělení BOZP), jejichž hlav-
ní pracovní náplní i v loňském roce byl výkon kon-
trolní činnosti nad stavem bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci u těch zaměstnavatelů, kde má OSŽ
své členy. Svazová inspekce OSŽ se snažila prově-
řovat, jak zaměstnavatelé dbají o to, aby pracovní
prostředí na jejich pracovištích bylo pro zaměst-
nance příznivé a bezpečné.

V roce 2021 bylo oddělením BOZP OSŽ i přes
nepříznivou epidemickou situaci provedeno cel-
kem 387 kontrol a zjištěno 425 závad a nedostatků
v oblasti BOZP. Další oblastí pracovní náplně sva-
zových inspektorů bylo prověřování, jak zaměstna-
vatelé šetří a odškodňují pracovní úrazy. V této ob-
lasti mají odbory svoji nezastupitelnou oblast.
Oddělením BOZP bylo kontrolováno, zda zaměst-

Obzor č. 11 – 10. 3. 1997
„Odboráři nehodlají tolerovat porušování do-

hody“ – je souhrnný titulek zpravodajství z odbo-
rářských mítinků v Brně, Přerově, Ostravě a Pardu-
bicích. Probíhaly ve dnech 27. a 28. února 1997.
Jak se uvádí v úvodu, na všech těchto místech od-
boráři důrazně vystoupili proti porušování Dohody
o ukončení stávky na železnici ze strany GŘ ČD.
Vyjádřili zároveň plnou podporu Ústředí OSŽ k vy-
hlášení stávky v případě, že uzavřená dohoda ne-
bude bezezbytku plněna.

Na první straně Obzor informuje o jednání vlády
dne 5. 3. 1997, která se mimo jiné zabývala i situací
na železnici a odpovědností generálního ředitele
Rudolfa Mládka. V závěru jednání vlády premiér
Václav Klaus přečetl novinářům tiskové prohlášení,
ve kterém se uvádí, že se vláda seznámila s výsledky
mimořádné kontroly na železnici a neshledala žád-
nou přímou osobní odpovědnost generálního ředi-
tele za zjištěné nedostatky. Vláda zároveň vzala na
vědomí úmysl Rudolfa Mládka, který byl tč. na dovo-
lené, na svoji funkci rezignovat. Ministr dopravy
Martin Říman označil Mládkův odchod za špatné
řešení pro železnici.

Dalším zásadním článkem je informace o tom,
že České dráhy chtějí zrušit čtyři obchodně provoz-
ní ředitelství, ač tento krok zatím neschválila Správní
rada Českých drah.

Obzor č. 12 – 17. 3. 1997
I v dalším čísle Obzoru pokračuje zpravodajství

 Svazoví inspektoři OSŽ i v roce
2021 kontrolovali zaměstnavatele

Uplynuly již čtyři roky od doby, kdy Brno v únoru
2018 podpořilo nové nádraží asi jeden kilometr
na jih od stávajícího spolu s výstavbou Severojiž-
ního kolejového diametru. Vláda ovšem v červen-
ci 2018 schválila upravenou variantu odsunu ná-
draží a bez diametru. Od té doby se spíše
přešlapuje na místě.

Podle studie proveditelnosti z října 2017 a tvr-
zení brněnského městského architekta Michala
Sedláčka mohla údajně výstavba nádraží začít od
roku 2020. To se ale nestalo, ačkoliv má nádraží
pravomocné územní rozhodnutí, které platí do
prosince 2023. Se zahájením výstavby se totiž
nově uvažuje až po roce 2032.

Pro připomenutí: zastupitelstvo Jihomoravské-
ho kraje 15. ledna 2018 schválilo odsun nádraží
ve variantě Ac za čtyřicet pět miliard korun a zastu-
pitelstvo Brna 27. února 2018 schválilo stejnou
variantu, ale s diametrem. Navíc jako alternativu
doporučilo nádraží v centru s variantu B1b za čty-
řicet osm miliard korun. Vláda nakonec 10. čer-
vence 2018 schválila variantu Ab za čtyřicet tři
miliard korun, která s diametrem nepočítá.

Přitom nádraží v centru má vyšší ekonomické
přínosy, dopravně a urbanisticky je výhodnější
a podporuje ho většina obyvatel Brna i dojíždějí-
cích osob. Nedisponuje jen souladem s územním
plánem, což je řešitelné.

A co se za čtyři roky v povolovacích řízeních
událo? Jisté je jen to, že více než jeden kilometr
jihovýchodně od stávajícího nádraží se má pro-

na většinu těchto dálkových spojení. Naproti tomu
všechny tyto typy vlaků by snadno mohly zajíždět
tunelem až do nádraží v centru.

Není také jasné, jak Brno pokročilo v přípravě
svých investic za asi 2,3 miliard korun, aby auto-
mobilová a veřejná doprava fungovala i s odsu-
nutým nádražím. U varianty s nádražím v centru
mělo přitom město investovat jen 0,7 miliard ko-
run.

Je tedy zřejmé, že příprava odsunutého ná-
draží se stále zadrhává. Vedení Brna totiž v dubnu
2006 tvrdilo, že bude zprovozněné za šest let
v září 2012. Brněnský městský architekt Michal
Sedláček po dvanácti letech na jaře 2018 zase
tvrdil, že výstavba může začít za dva roky. A po
uplynutí dalších čtyř let se má údajně začít stavět
za deset let. Plán na odsun nádraží je tak stále jen
drahou hračkou.

Miroslav Patrik
(autor je předsedou Dětí Země a zástupcem

aliance Občané pro nádraží v centru)

Odsunování nádraží v Brně po čtyřech letech
dlužovat ulice Kalova, takže v listopadu 2021 se
povolilo vykácet sedm stromů a keřů na ploše
téměř padesáti metrů čtverečních. A to je asi všech-
no.

Naopak trvalým rizikem je nízká kapacita pro
průjezd nákladní dopravy odsunutým nádražím,
neboť se kříží s osobními vlaky, na což dlouhodo-
bě upozorňuje i sdružení nákladních železnič-
ních dopravců ŽESNAD.

Také chybí výsledek studie proveditelnosti Se-
verojižního kolejového diametru, s nímž ale vláda
ve schválené variantě nepočítá. Brno přesto spo-
lu s krajem o jeho výstavbu nadále usiluje.

Zásadním nedostatkem odsunutého nádraží
je jeho omezené napojení na rychlá železniční
spojení, neboť vlaky z Vídně a z Bratislavy do Pra-
hy by měly zastavovat jen v blízkosti ulice Vídeň-
ská a nikoliv úvratí až na tomto nádraží.

Přínosy rychlého spojení z Brna do Prahy tak
budou nižší, což nejvíce pocítí cestující regionál-
ních vlaků, neboť se jim znemožní rychlý přestup

Asi všichni dopisovatelé mají režijky nebo ni-
kam nejezdí, že o tomto zatím nikdo nepsal. Chtěl
jsem si koupit na e–shopu ČD jízdenku z Rokycan
do Plzně–Doubravky a byl jsem překvapen výší
ceny jízdenky na trati národního dopravce 21 Kč,
pro cestujícího nad 65 let. Po dotazu na zákaznic-

OneTicket jako záchrana

Bývalé stavědlo Praha–Vyšehrad je zapsanou
kulturní památkou v majetku Správy železnic. Ptám
se: co hodlá SŽ s touto památkou dělat a jaké pro ni
plánuje využití? Kam přišel stavědlový přístroj po
zrušení dopravní služby v roce 2013? Nebo je ještě
uvnitř? Ještě horší je stav bývalé výpravní budovy
nádraží Praha–Vyšehrad, kterou ČD,  a. s.  před 15
lety prodaly soukromému subjektu. Dle zápisu v ka-
tastrálním úřadu je objekt právně zaplombován
a dochází nyní k převodu na dalšího vlastníka. Kdo-
pak ten šťastný bude? Doufejme, že objekt koneč-
ně uvede do řádného stavu nebo dřív spadne na
ulici a na tramvajovou trať? Již nyní je dva roky
uzavřen chodník a lidé se nemohu pořádně dostat
ani k zastávce tramvaje č. 7. Prostě privatizace po
česku. Prodej a zhasni! Stačilo tak málo – udělit
výjimku na zastavování vlaků v oblouku a obnovit

Bývalé stavědlo Praha–Vyšehrad

Poblíž zbořeného stavědla Praha–Vyšehrad u zastávky tramvají Svatoplukova byla spatřena
cedule ze stavědla v hostinci Retrobar, v hostinci je i další železniční výzdoba, jako by se člověk
ocitl v nádražce. Ale jenom jako by. Na snímku je autorův otec RNDr. Václav Kubík, CSc. (96 let).
Celá léta chodil pěšky Nuselským údolím vyučovat do ústavu fyziologie na Albertově a pak na
Karlově (3. lékařská fakulta UK, tehdy hygienická).

Jen proboha ne v Jarošově nad Nežárkou!
Určitě jste to zažili také, zažívacímu traktu prostě
někdy neporučíte. Když musíte, nesnese to odkla-
du. Přiběhne na nádraží v domnění, že právě tam
si ulevíte, jenže chyba lávky.

Veřejné WC je z technických důvodů v Jarošo-
vě nad Nežárkou mimo provoz. Úhledná cedule
informuje cestující o jeho dočasném uzavření.
„Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti. Dě-
kujeme za pochopení.“ Není zač! Jak ona dočas-
nost trvá, nevím, ale stejně dočasně je zavřena
i čekárna, a opět podle „stejné“ cedule na dve-
řích, jen WC je v textu nahrazeno „čekárnou“:
Správa železnic informuje jako přes kopírák: „Če-
kárna je z technických důvodů dočasně uza-
vřena. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
Děkujeme za pochopení.“ Že je venku minus
pět? Nevadí. Příště si cestu vlakem raději rozmys-
líte. –mmč–

Potřebujete nutně na WC?

Cestující  informuje o dočasném uzavření
WC  a čekárny úhledná cedule.

Jarošov nad Nežárkou, malebné nádraží bývalé Českomoravské transversální dráhy.
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Lístek
z kalendáře

Neúprosný čas přináší i na železnici řadu výro-
čí. S daty z minulého i předminulého století, ale
také těch docela nedávných.

Jedno z těch „čerstvých“ přináší letošní 10. du-
ben, kdy uplyne již 20 let od zkušebních jízd rych-
lostí 200 km/h na trati Břeclav – Brno v úseku
Břeclav – Vranovice.  Zkoušky proběhly v režii
Českých drah, neboť Správa železniční dopravní
cesty, dnes Správa železnic, byla založena až k 1.
lednu 2003. V té době neměly České dráhy hnací
vozidla schopná jezdit rychlostí 200 km/h. Ke zkouš-
kám byla použita lokomotiva Rakouských spolko-
vých drah ÖBB 1116 015–7. Zkušební souprava
byla sestavena z měřicího vozu trakčního vedení
ÖBB, stejného měřicího vozu ČD a měřicího vozu
železničního svršku ČD.

První jízda proběhla rychlostí 160 km/h. Po
připojení dvou osobních vozů ČD se další dvě
zkušební jízdy uskutečnily rychlostí 200 km/h. Zku-
šební jízdy prokázaly, že svršek včetně výhybko-
vých konstrukcí, trakční vedení a napájecí systém
plně vyhovují i pro rychlost 200 km/h. Technické
podrobnosti zkoušek byly zveřejněny v dobovém
odborném tisku i v odborných pracích.

Zde si dovoluji připomenout, že na stejné trati
v úseku Vranovice –  Podivín se uskutečnily i zkouš-
ky naklápěcích jednotek Pendolino a jednotka
680.001 zde dosáhla dne 18. listopadu 2004
rychlosti 237 km/h. Zkoušky v roce 2002 i v r.
2004 byly doprovázeny zvláštními bezpečnost-
ními opatřeními vzhledem ke zdejším železničním
přejezdům.

Železniční legislativa označuje trati provozo-
vané do rychlosti 200 km/h za tratě konvenční
a nad tuto rychlost za tratě vysokorychlostní. Do
rychlosti 160 km/h mohou být úrovňová křížení
s pozemními komunikacemi, nad tuto rychlost pou-
ze mimoúrovňová. A to je také jeden z důvodů,
proč nejen zmíněná trať, ale i jiné koridorové tratě
nemohou být provozovány rychlostmi nad 160
km/h. Na trati Brno – Břeclav (59 km) jsou 4 úrov-
ňová křížení, namátkou zmíním další koridorovou
trať Břeclav – Přerov (100 km), kde je 28 takových
míst.

Dnes již mají železniční dopravci dostatek hna-
cích vozidel pro rychlost 200 km/h. Přes všechny
směrnice a proklamace Evropské unie o zvýhod-
ňování železniční dopravy před dopravou silniční
však stojíme na místě. Možnost jezdit rychlostí až
200 km/h by jistě zefektivnilo především meziná-
rodní osobní přepravu a zvýšilo propustnost tratí.
Rozebírat problematiku stavu železniční infrastruk-
tury je však nad rámec tohoto vzpomínkového
článku a jistě neunikne pozornosti jiných autorů.

 Vladimír Selucký

S velikým zármutkem a bolestí v srdci sdě-
lujeme, že nás náhle 4. března 2022 opustil
pan

Ladislav Částečka
ve věku nedožitých 75 let. Celý svůj profesní
život věnoval železnici. Byl dlouholetým čle-
nem FISAIC, skupiny Českého železničářské-
ho esperantského svazu (ČŽES). Prostřed-
nictvím jazyka esperanto se již od mládí
seznamoval s esperantisty i z jiných zemí, čímž
získal informace téměř ze všech železnic. Svůj
volný čas kromě jiného věnoval společně
s manželkou Ludmilou i turistice, cykloturisti-
ce, s poznáváním krás přírody, zejména v ČR.
I po odchodu do důchodu se potkával se vše-
mi přáteli, kteří ho měli rádi a vážili si ho. O
tom,že jich bylo moc, svědčí  i jejich početná
účast na pohřbu, kde ho vyprovodili na jeho
poslední cestě. Láďa zůstane navždy v na-
šich srdcích jako dobrý kamarád, laskavý
a pracovitý člověk. Čest jeho památce.

                                 Anna Abelovská, ČŽES

„Tak jako báseň, i život se hodnotí ne
podle délky, ale podle obsahu.“

Seneca, římský filozof (4 - 65 př. n. l.)

Nové pětivozové jednotky InterJet, které České
dráhy, a. s., nasazují na některé spoje „Západního
expresu“ a „Krušnohoru“ z Prahy do Chebu, přímo
lákají vydat se s nimi někam na cesty. Neodolali
jsme a ve čtvrtek 3. 2. čekáme v Teplicích v Če-
chách na svůj vlak, abychom se vydali na malý výlet.
Necelé dvě hodiny jízdy utekly jako voda a vlak už
brzdí ve stanici Chodov. Posledních pět kilometrů
naší cesty po kolejích do Lokte, cíle dnešního výle-
tu, je totiž nutno absolvovat z Chodova starým sólo
motorákem „Orchestrion“, řady 810.

Představovat starobylý hrad Loket a jeho zná-
mou siluetu nad řekou Ohří snad ani není potřeba.
Hrad je postaven na skalním ostrohu, téměř ze
všech stran omýván řekou. První zmínka pochází
z roku 1234. Sympatické je i samotné městečko
Loket, které si do dnešních dnů zachovalo mnohé
ze své někdejší atmosféry.

Trať společnosti Buštěhradské dráhy minula
městečko Loket v roce 1870 o několik málo kilo-
metrů. Postavení lokální dráhy z Nového Sedla do
Lokte umožnil až zákon z roku 1875. Trať o délce

V roce 2010 byl pro katastrofální stav trati zasta-
ven provoz na východopolské mezinárodní trati
Zagórz – Uherce – Kroscienko (PKP) – Chiriv (Ukra-
jina). Nyní je po letech úvah o obnově či zrušení
tratě rozhodnuto ze dne na den. Za války se pracu-
je rychle, jinak to ani nejde, stačilo vyměnit nejhorší
místa vyhnilých pražců, upravit stahováky rozchod
a bude se jezdit. Trať byla za Rakouska–Uherska
částí páteřní tratě Budapest – Medzilaborce –
Lupków – pevnost Przemysl.

V roce 1996 jsem právě tento úsek ještě projel
vlakem přes ukrajinskou peáž přes Chiriv. Tato
peáž byla dlouhá asi 40 kilometrů. Trať má být
urgentně používána jako odlehčení přechodu
Lwów – Przemysl pro převoz uprchlíků z válečné
Ukrajiny. Kdo by se ještě nedávno nadál, že se
nám vrací prakticky rok 1914. Útrapy vlastně stoleté
války (horké – studené – horké války 2022) začaly
výstřely v Sarajevu 28.  6. 1914, vše ostatní: 1.
světová válka, 2. světová válka a následně stude-
ná válka i současný ruský útok na Ukrajinu jsou
toho důsledky.

Do roku 1914 ležela třetina západní Ukrajiny
v klidném Rakousku–Uhersku. Hranice byla až
v Brodech. To se můžeme dočíst i v dramatickém
románu Josefa Rotha rodáka z Brodů(!) (1894,Bro-

devším pro italský, tyrolský či vídeňský trh. Vyrábělo
se zde také sukno na uniformy rakouské armády.
I rozvoji této továrny napomohla úzkokolejná trať,
jejíž provoz byl zahájen v říjnu 1897. V současnosti
láká úzkorozchodka především turisty. Tomu od-
povídá i množství naučných stezek v okolí Nové
Bystřice. Novobystřický okruh tzv. Graselovy stezky
vás provede nejkrásnějšími zákoutími Novo-
bystřicka, kde kdysi loupil obávaný „grázl“ Johann
Georg Grasel, Stezka vyznání zase ukazuje zásad-
ní momenty dějin, Stezka 20. století pak popisuje
život na hranici v proměnách času a vývoj česko–
německých vztahů.

Projít si lze i Textilní stezku či naučnou stezku
Senotín. Turisty láká i železniční zastávka Kaproun
ležící uprostřed lesů České Kanady. Jedná se
o poutní místo příznivců fiktivního všeuměla a vy-
nálezce Járy Cimrmana, který zde byl údajně vy-
sazen z vlaku. –mmč–

Koncová železniční stanice úzkokolejné dráhy
z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice už se těší na
první letošní turisty. K vidění je zde mnoho zajíma-
vostí. Tak například hned vedle stanice naleznete
kolejiště s ukázkou způsobů upevnění kolejnic
k pražcům, počínaje upevněním kolejnic na klíno-
vých podkladnicích, které jsou pomocí hřebů při-
pevněné k pražci (tento druh upevnění byl použit
při výstavbě této úzkokolejné dráhy) a konče ukáz-
kou moderního bezpodkladnicového pružného
upevnění na betonovém pražci PB 76 s pomocí
vrtule a pružné svěrky. Uvidíte zde i původní výtop-
nu – hrázděnou budovu s vodárnou. Vodní jeřáb
v Nové Bystřici je plně funkční a je při parních jíz-
dách využíván, stejně jako popelová jáma. Staniční
budova vzoru 16H má na štítech obnovené dvojja-
zyčné nápisy, čímž odkazuje na historii zdejšího
soužití dvou národů – vždyť jen asi 3 km odtud leží
česko–rakouská hranice.

V zachovaném dřevěném skladišti bylo v minu-
losti zřízeno občerstvení, které bude i letos v létě
otevřeno turistům. Pro zájemce lze po předchozí
domluvě zpřístupnit expozici regionálního úzko-

 Regionální úzkokolejné muzeum
v Nové Bystřici se chystá

na novou turistickou sezonu

Na výlet s InterJetem

stanice Sigmundsherberg. Tento nátěr se obje-
voval na motorových lokomotivách na přelomu osm-
desátých a devadesátých let minulého století.

Během jízdy a v cílové stanici České Velenice
měli cestující možnost zažít pravou nefalšovanou
celní a pasovou kontrolu a prohlédnout si doku-
menty z historie tohoto legendárního vlaku, který
dlouhá léta jezdil po trase Berlín – Praha – České
Velenice – Vídeň a zpět. Díky pěknému chladné-
mu a slunečnému počasí si tuto vzpomínkovou
jízdu Expresu „Vindobona“ nenechalo ujít velké
množství našich i zahraničních příznivců železni-
ce a zachytit tak vzpomínkový vlak na své původní
trase mezi Prahou a Českými Velenicemi.

Vít Mareš

Druhou sobotu v měsíci březnu, 12. 3. 2022,
byl vypraven zvláštní nostalgický Ex „Vindobona“,
který od roku 1957 jezdil v trase Vídeň – Praha –
Berlín. Sobotní jízda se podobala vlakům, které
jezdily na Vindoboně od roku 1979 do roku 1992,
kdy tento Expres jezdil z Prahy přes Tábor, Veselí
nad Lužnicí a České Velenice do Vídně.

V roce 1992 začala „Vindobona“ jezdit do Víd-
ně z Prahy přes Kolín a Brno. Na čele muzejní
soupravy, sestavené z vozů první a druhé vozové
třídy a kde nechyběl ani jídelní vůz, se představila
lokomotiva „Brejlovec“ 754.044 v krásném červe-
ném laku se žlutým širokým pruhem kolem doko-
la. Právě tato lokomotivní řada (754) vozila tento
Expres až hluboko do rakouského vnitrozemí, do

Vzpomínka na legendární trasu
známého Expresu Vindobona

Oprava neprovozní tratě na Ukrajinu

Vzpomínkový Expres„Vindobona“ projíždí po trati 226 mezi zastávkou Třeboň lázně a zastáv-
kou Majdalena zastávka.

5,3 km s ostrými oblouky a stoupáním až 25 promi-
le byla uvedena do provozu dne 15.10.1877. V ro-
ce 1901 dosáhla do Lokte spojovací dráha, traso-
vaná z Krásného Jezu. Koleje, dlouhé 15 km, vedly
náročným terénem se sklony až 32 promile, čtyřmi
tunely, přes čtyři kamenné viadukty a po ocelovém
mostě přes Ohři v Lokti. V padesátých letech
minulého století nabývá dráha na významu v sou-
vislosti s těžbou uranu v oblasti Slavkovského lesa.
Od 1. 6. 1997 je na trati zastaven provoz –  dlouho-
dobá výluka. Dnes zajišťují osobní dopravu moto-
ráčky z Nového Sedla (Chodova) pouze do zastáv-
ky Loket (sporadicky Loket předměstí). Zbytek kolejí
do Horního Slavkova postupně chátrá a stává se
častým cílem dobrodružných výprav po mizejících
tratích.

Přejme těmto kolejím, aby se (snad) jednou
vrátil provoz na celou jejich délku z Nového Sedla
až po Krásný Jez. A. K. Kýzl

(Redakčně kráceno, celý text i více snímků
najdete na www.osz.org v rubrice Cestujeme s
Obzorem).

dy – 1939, Paříž) Pochod Radeckého. Není bez
zajímavosti, že v letech 1945–1953 bylo z oblasti

Osobní vlak č. 27150 z Nového Sedla se blíží k tunelu Loketský II. z roku 1901 (délka 66 metrů)
a míří do 1 km vzdálené zastávky Loket předměstí.

Pražský motoráček Kredenc M 262.1168 na
své odklonové trase projíždí po trati 173 mezi
zastávkou Praha Holyně a stanicí  Praha Řepo-
ryje.

Odklony Pražského motoráčku
Během víkendu 12. a 13. 3. 2022 probí-

hala výluka na trati 122 z Prahy–Smícho-
va, severního nástupiště, do Prahy–Zličí-
na. Díky tomu jezdil víkendový výletní vlak
společnosti KŽC, tzn. Pražský motoráček,
po odklonové trase z Prahy hl. n. přes Pra-
hu–Smíchov, Rudnou u Prahy, Hostivice
do Prahy–Zličína a zpět. Na výletní vlak byl
nasazen motorový vůz M 262.1168 „Kre-
denc“. Díky jarnímu, slunečnému počasí si
nenechali příznivci železnice tyto jízdy
v Prokopském údolí ujít. Byla to pěkná no-
stalgická vzpomínka na tento typ motoro-
vých vozů, které brázdily tuto trať v 80. a 90.
letech minulého století.                Vít Mareš

rozchodného muzea, která se rozprostírá ve sta-
niční budově (výstava fotografií, kancelář přednos-
ty, tiskařský stroj Edmondsonových jízdenek) a v pů-
vodní topírně (vystaveno několik historických
vozidel).

Nedaleko nádraží se nachází náměstí s řadou
restaurací a vyhlášenou cukrárnou, o pár kroků
vedle doporučujeme navštívit muzeum veteránů
a novobystřický minipivovar. Úzkorozchodná že-
leznice, která letos na podzim oslaví 125 let a kte-
rá je bezesporu významnou turistickou atrakcí,
kdysi byla důležitá pro průmyslový rozvoj zdejšího
kraje.

Například zajímavou historii má železný hamr
pod rybníkem Osika v Albeři. Železářství se zde sice
neuchytilo, ale během úpadku výroby železa se
zde ve třicátých letech minulého století rozšířila
továrna na sukno. Továrna zaměstnávala až 335
dělníků a ročně vyrobila dva tisíce kusů sukna, pře-

V červnu 1992 jsem jel peážním vlakem Zagórz–  Chiriv – Przemysl, tehdy se zdálo, že svět se
definitivně zlepšil.

východního Polska, hlavně z Bieszczad, deporto-
váno do SSSR na 150 tisíc Ukrajinců.  Martin Kubík

Do Nové Bystřice jezdí výhradně soupravy
T 47(19)+Balm/ú.

Ve staniční budově je umístěna expozice regionálního úzkorozchodného muzea.

Plášť budovy v želez-
niční stanici Čerčany byl
zejména v nižších mís-
tech poškozen a do-
cházelo k jeho degra-
daci, proto se Správa
železnic rozhodla fasá-
du obnovit. Současně
s novou fasádou bude
provedena i oprava
střechy, která je také
v částečně nevyhovují-
cím stavu. Opravou pro-
jde i přístřešek u kolejí,
chodníky, přednádraž-
ní prostor a čekárna pro
cestující. Opravy by mě-
ly skončit letos v listopa-
du.                       –mmč–

Čerčanské nádraží se obléklo
do lešení


