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NA AKTUÁLNÍ TÉMA

Z aktuálních událostí

 Hovoříme s PhDr. HELENOU SVOBODOVOU,
vedoucí kanceláře předsedy OSŽ, členkou Výkonného výboru

Evropské federace pracovníků v dopravě (ETF) a vice–prezidentkou
Železniční sekce ETF

„Praha hostila zasedání
Výkonného výboru ETF.“

brána I“ a je součástí úseku VRT (Praha) – Brno –
Ostrava. Mezi Prosenicemi a Hranicemi na Moravě
se stýkají evropské i národní železniční koridory,
což činí z tohoto úseku nejvytíženější součást české
železnice. Výstavba nových kolejí pro VRT tak této
části tratě značně odlehčí.

Začátkem dubna se na krajském úřadu v Olo-
mouci uskutečnila veřejná schůzka zástupců Sprá-
vy železnic a projekční společnosti AFRY CZ se
zástupci obcí, které jsou dotčeny připravovanou
stavbou vysokorychlostní tratě (VRT) ve dvacetiki-
lometrovém úseku Prosenice – Hranice na Mora-
vě. Pracovní název této části VRT je „Moravská

Na nejvytíženějším koridoru
přibydou koleje pro VRT

Předseda PV OSŽ SŽ Petr Štěpánek informoval
o jednání odborových centrál (31. 3.), kde byl pro-
jednán plán MOON na rok 2022 a zálohový příděl
FKSP na jednotlivé organizační jednotky. Dále ho-
vořil o organizační změně k 1. 4., o plnění PKS za
rok 2021, i o tom, že 4. 5. zasedne pracovní skupi-
na na téma nových možností čerpání FKSP v roce
2023 prostřednictvím zaměstnanecké digitální karty.

O jednání NeRVu (Nedrážní republikový výbor)
OSŽ informovala místopředsedkyně OSŽ a před-
sedkyně NeRV OSŽ Bc. Renata Dousková: „V řadě
firem se budou řešit dodatky k PKS formou navý-
šení benefitů a stravenek, aby zaměstnanci co
nejméně pocítili dopady inflace,“ řekla v úvodu
s tím, že intenzivně se jednalo zejména v AZ Servi-
su a STK Servisu v Brně. Zmínila se o tom, že u spo-
lečnosti Wagon Lostr Louny byly v minulosti výraz-
ně sníženy mzdové výměry u administrativních
zaměstnanců a nyní i u dělníků. V závěru pak infor-
movala o jednání RSHD na téma zdravotnictví.

O jednání pléna Tripartity (12. 4.) a o jednání
(14. 4.) k problematice novelizace NV 589 (naříze-
ní vlády o pracovní době a době odpočinku za-
městnanců v dopravě) hovořil předseda OSŽ Mgr.
Martin Malý: „Mluví se o potřebě valorizace pla-
teb za státní pojištěnce,“ řekl mimo jiné a dodal,
že řeč byla i o rostoucích cenách energií. Dále se
věnoval jednání se zástupci MD a MPSV na téma
pracovní doba a doba odpočinku zaměstnanců
v dopravě (NV 589). „MPSV je rozhodně proti jaké-
mukoliv vracení pravidel upravujících minimální
doby odpočinku mezi směnami zpátky do stavu
před 1. lednem 2022. Podle zástupců MPSV i MD
by to mohlo vést k nežádoucímu zkracování od-
počinku zaměstnanců, nicméně nabídli, že se
budou našimi podněty zabývat,“ dodal předseda
OSŽ.

Následovala společná zpráva jednatele (Dr. Mi-
roslava Kaprálka) a člena DR CK ČD travel, s. r. o.
(JUDr. Petr Večeř) o činnosti společnosti v r. 2021.

■  Hlavním tématem jednání Republikové rady
seniorů OSŽ, které se uskutečnilo v Praze 21. dub-
na, byla organizace sportovních her seniorů OSŽ.
Podrobnosti, týkající se organizace těchto her, při-
šel se členy rady projednat vedoucí mezinárodní-
ho oddělení OSŽ–Ú Ondřej Šmehlík. Hry proběh-
nou v termínu 23. – 25. srpna 2022 v areálu hotelu
Skalka v Rajeckých Teplicích a zúčastní se jich, po-
dobně jako v loňském roce, družstva seniorů OSŽ
z celé republiky.

Jednání RRS OSŽ bylo přítomno 12 členů rady,
dvě členky byly omluveny. Jako host vystoupil dále
Vladislav Vokoun, který přítomné seznámil se situa-
cí na železnici a v OSŽ. Velký zájem vyvolaly jeho
informace o průběžném stavu vyjednávání, které
se týkají další budoucnosti režijních výhod na že-
leznici. „Ve hře jsou dvě hlavní varianty: ta námi
preferovaná, kdy by jízdní výhody zůstaly v zá-
sadě v původní podobě, a druhá, kdy je možná
kombinace jednotlivých ́krajských´ režijek a jed-
né pro ostatní vlaky objednané především MD
ČR. Jak celé jednání dopadne, je v současné
době těžké předvídat, OSŽ je však připraveno
vyjednat ty nejlepší podmínky,“ vysvětlil Vokoun.

Ondřej Šmehlík seznámil přítomné také s mož-
ností rekreace OSŽ, především s nově vybudova-
nými apartmány – součást hotelu OSŽ Lesní chata,
který členům OSŽ nabízí velice výhodné podmínky.
Připomněl rovněž celou řadu možností, týkajících
se nejen sportovních akcí, ale také kulturních a dal-
ších volnočasových aktivit.  Členové rady vzpomně-
li také na nedávno zesnulého člena Rady Mirosla-
va Glosse, který dlouhá léta působil jako člen rady,
z jejichž jednání zveřejňoval na stránkách OSŽ je-
jich průběh. –red–

■ První zasedání Podnikového výboru (PV)
OSŽ při ČD. a. s., po VIII. sjezdu OSŽ se konalo
v Praze, v sídle OSŽ,13. dubna. Předseda PV Ště-
pán Lev nejprve informoval o jednání odborových
centrál ze dne 15. 3., na němž se probíral mimo jiné
návrh 1. změny PKS (úprava cestovních náhrad či
výše stravenek). Zmínil se i o inflaci, na kterou pa-
matuje ustanovení PKS  2022 s tím, že zaměstnava-
tel musí po 30. 6. 2022 vyvolat kolektivní jednání
a kompenzovat výši inflace formou mimořádné od-
měny. Tajemník PV Antonín Leitgeb, který jednání
moderoval, informoval o jednání jedné řádné a
dvou mimořádných dozorčích rad ČD, které se
zabývaly mj. problematikou chybějících náhrad-
ních dílů; dále hovořil o koupi dopravce Vydos BUS.

Na další část jednání se dostavila Ing. Zuzana
Ajgrmanová, ředitelka Zásobovacího centra Česká
Třebová, aby členy PV informovala o záměru cent-
ralizace materiálně technického zásobování na
ČD, odpověděla na některé dotazy a zdůraznila,
že se jedná pouze o organizační záležitost, tedy
nikoli o fyzický přesun zaměstnanců na jiné místo.

„Pro mě jsou nejdůležitější zaměstnanci,“ řekl
nově zvolený předseda představenstva a generál-
ní ředitel Českých drah Mgr. Michal Krapinec, který
se zúčastnil části jednání, a dodal, že udělá vše pro
zachování sociálního smíru. Zmínil se i o hlavních
problémech, kterým budou v blízké budoucnosti
České dráhy čelit. Je to především neutěšená fi-
nanční situace, způsobená bezprecedentním ná-
růstem všech vstupů. Do budoucna je podle jeho
slov potřeba také počítat s tím, že konkurenční tlak
v železniční dopravě bude enormní a podíl Čes-
kých drah na osobní dopravě může tak být nižší.

Po odchodu generálního ředitele pokračovalo
jednání PV za přítomnosti dalších hostů – personál-
ní náměstkyně GŘ a členky představenstva ČD, a.
s., Mgr. Blanky Havelkové a Ing. Lucie Bauerové
z odboru 10 GŘ ČD. Ing. Bauerová členům PV
zopakovala již projednané organizační změny (od
1. 5. a od 1. 7. 2022), u nichž jde o převod činností
či převod obsazeného pracovního místa na jiné
pracoviště, a dále informovala o vytvoření úseku
lidských zdrojů na GŘ ČD. Ing. Havelková informo-
vala o doplnění představenstva Českých drah. Ing.
Havelková odpověděla na dotazy z minulého za-
sedání PV, např. ke školení zaměstnanců, kde je
problém s termíny řádných i opravných zkoušek.
Zmínila se i o mimořádných odměnách pro vlako-
vé čety, které doprovázely humanitární vlaky z Ukra-
jiny. Finance se poskytnou i zaměstnancům do ně-
kterých exponovaných stanic.

■  Jednání Ústředí OSŽ se konalo ve středu 20.
dubna v sídle svazu v pražských Vysočanech. Ú–
OSŽ v rámci kontroly plnění úkolů mimo jiné upra-
vilo své vlastní usnesení v tom smyslu, že nově
ukládá předsedovi OSŽ Mgr. Martinu Malému,
předsedovi PV OSŽ při ČD, a. s., Štěpánu Lvovi,
a vedoucímu oddělení strategie a legislativy OSŽ–
Ú Vladislavu Vokounovi pokračovat v jednáních
s příslušnými orgány veřejné správy a zaměstna-
vatelskými subjekty na železnici za účelem naleze-
ní a prosazení systémového řešení jízdních výhod
na železnici pro budoucí období. „Věřím, že posíle-
ný tým nalezne řešení. Budeme se o to snažit,“
slíbil předseda OSŽ Martin Malý, který jednání Ústředí
OSŽ moderoval. Štěpán Lev, nově zvolený předse-
da Podnikového výboru (PV) OSŽ při ČD, informo-
val o událostech posledních dnů, především o jed-
nání PV  (více v této rubrice na jiném místě).

O situaci v ČD Cargo referoval člen PV OSŽ ČD
Cargo Petr Doležal: „Od 1. 4. 2022 platí nová PKS,
aktuálně probíhají školení.  Dozorčí rada je kom-
pletní. Byly představeny projekty nových termi-
nálů v Nymburce, v Bohumíně a v Mošnově“.

v čele stojí prezident ETF, dále ho tvoří prezidenti
všech 7 dopravních sekcí, zástupci mládeže, žen,
generální tajemnice ETF, generální tajemník ITF
(Mezinárodní federace pracovníků v dopravě)
a pak 39 řádných členů zvolených v regionálních
skupinách. Pro náš region: Maďarsko, Polsko, Slo-
vensko a Česká republika jsou ve výboru 3 místa.
Takže já zastupuji Česko i Slovensko, respektive
všechny odborové organizace, které jsou členy
ETF. Kromě OSŽ a OZŽ (Odborové združenie že-
lezničiarov) jsou v ETF také Odborový svaz do-
pravy a Odborový svaz námořníků).

Jakými otázkami se Výkonný výbor na svém
pražském jednání zabýval?

Vzhledem k tomu, že se jednalo o poslední
zasedání před 6. kongresem ETF, většina bodů
se týkala administrativy spojené s kongresem ob-
dobně jako na předsjezdových jednáních Ústředí
OSŽ. Projednával se návrh volebního řádu, návrh
složení mandátové komise, byly předloženy návr-
hy usnesení, které již byly zaslány členskými svazy
na sekretariát ETF. Byla předložena zpráva o čin-
nosti jednotlivých sekcí, plán práce na příští voleb-
ní období, zpráva o hospodaření atd. Samozřej-
mě se hovořilo o situaci na Ukrajině, kde má ETF
dvě pobočky: Odborový svaz železničářů a do-
pravních stavbařů Ukrajiny a Odborový svaz pra-
covníků v námořní dopravě Ukrajiny. Diskutovalo
se o způsobu, jak nejlépe zajistit humanitární po-
moc našim kolegům na Ukrajině. Výkonný výbor
schválil založení Fondu solidarity na pomoc Ukra-
jině, kam ETF vložilo 50.000 EUR z rezervního
fondu a ITF poskytlo ze svých prostředků 70 000
EUR. Ústředí OSŽ schválilo pomoc Ukrajině pro-
střednictvím ETF ve výši 2.000 EUR. Byli jsme jedni

V listopadu loňského roku se v Praze konala
Konference zemí střední a východní Evropy,
jejímiž pořadateli byly ETF a OSŽ. Nyní Praha
hostila zasedání Výkonného výboru ETF. Vypa-
dá to, že Praha se stává místem konání vý-
znamných mezinárodních akcí, bude tento trend
pokračovat?

Zasedání Výkonného výboru a pořádání evrop-
ské konference „Příprava ETF na globální změny
v dopravě“ se mělo původně konat již v listopadu
2020. Bohužel kvůli epidemii covidu jsme museli
akci přeložit na pozdější termín. Listopadová kon-
ference se konala v rámci Evropského roku želez-
nic. Její spolupořadatelství jsme ETF potvrdili te-
prve před letními prázdninami, kdy se v Evropě
zlepšila epidemiologická situace a začalo se
s plošným očkováním. Pražská konference byla
vlastně první mezinárodní akcí po dvou letech
covidu, takže na ni všichni velmi rádi vzpomínají.
Pořádání mezinárodní akce je organizačně velmi
náročná záležitost, protože musíme zajistit vše: pro-
story, techniku, simultánní tlumočníky, ubytování
a stravu pro účastníky. Takže na nějakou dobu
předáme pořadatelskou štafetu jiným zemím.

Můžete nám, prosím, krátce představit Vý-
konný výbor?

Výkonný výbor je nejvyšším orgánem ETF v ob-
dobí mezi kongresy, které se konají jednou za pět
let. Poslední kongres se konal v roce 2017 v Bar-
celoně, nyní se připravujeme na květnový kong-
res v Budapešti. Výkonný výbor je obdoba naše-
ho Ústředí OSŽ. Zasedání se však konají pouze
dvakrát ročně, většinou v Bruselu, v sídle ETF.
Pouze ve výjimečných případech se zasedání ko-
ná v jiných zemích. Výkonný výbor má 62 členů,

z prvních dárců, za což nám prezident ETF veřej-
ně poděkoval.

Součástí jednání Výkonného výboru byla
i konference „Příprava ETF na globální změny
v dopravě“. O čem se jednalo?

Jedná se o sérii tří seminářů věnovaných ini-
ciativě „Jedna cesta – jeden pás neboli nová
Hedvábná stezka“, které pro ETF připravili odbor-
níci ze Středoevropského institutu asijských studií.
Diskutovali jsme o vlivu čínských investic na Evro-
pu. Málokdo si totiž uvědomuje riziko financování
dopravních staveb a infrastruktury v EU nebo
v kandidátských zemích Čínou. Pokud některá ze-
mě, jako např. Srbsko nemůže splácet půjčku,
stává se Čína majitelem této stavby. První seminář
se uskutečnil v listopadu 2021 v Kodani, druhý
nyní v Praze a závěrečný seminář se bude konat
v listopadu 2022 ve Vídni. Formát je vždy stejný,
seminář navazuje na jednání Výkonného výboru.
Projekt je financovaný z prostředků Evropské unie.

Ministr dopravy Martin Kupka zavítal v pátek
22. dubna do Děčína, kde jako jeden z cílů jeho
návštěvy byla prohlídka rekonstrukce Děčínské-
ho tunelu a na něj navazujícího mostu přes řeku
Labe. Tunel i most jsou součástí jednokolejné
trati Děčín východ – Děčín–Prostřední Žleb, která
slouží výhradně nákladní dopravě a je součástí
nákladního koridoru Transevropské dopravní sí-
tě (TEN–T). Za doprovodu generálního ředitele
Správy železnic Jiřího Svobody a zástupců sta-
vební firmy Strabag prošel ministr celým 395 met-
rů dlouhým tunelem až na břeh řeky Labe, kde si
prohlédl demontáž současného, více než sto let
starého ocelového mostu i přípravu 265 metrů
dlouhého mostu nového, jehož jednotlivé části se
kompletují v přilehlém děčínském areálu Česko–
saských přístavů.

Nový most svým uspořádáním respektuje pů-
vodní vzhled současného mostu a současně spl-

ží postupná modernizace železničních tratí, me-
zi něž patří i tento úsek.“

Zhotovitelem investiční akce s názvem Opti-
malizace traťového úseku Děčín východ – Děčín-
Prostřední Žleb je Společnost most Prostřední Žleb.
Jejím vedoucím je Strabag Rail, společníky DT
Mostárna a Strabag AG. Financování stavby zajiš-
ťuje Státní fond dopravní infrastruktury, přičemž
investiční náklady přesahují jednu miliardu ko-
run. První vlak po zrekonstruovaném úseku proje-
de letos v listopadu, celá stavba bude dokončena
v polovině roku 2023.

Jak na závěr dodal generální ředitel Správy
železnic Jiří Svoboda, veřejnost bude mít mož-
nost si prohlédnout průběh stavby 18. června
v rámci Dne otevřené stavby. „Přijďte se podí-
vat, bude se na co dívat,“ vyzval Svoboda ve-
řejnost prostřednictvím médií v závěru minister-
ské návštěvy. Miroslav Čáslavský

ní všechny normy a provozní požadavky železnič-
ní dopravy. Rychlost vlaků se na něm zvýší ze
současných 30 km/h na 50 km/h. Most byl vyroben
v prostějovské mostárně DT a váží 1720 tun.
V rámci stavby rovněž dochází ke kompletní sana-
ci Děčínského tunelu pod vrcholem Kvádrberku,
který je dlouhý 395 metrů.

Tunel je v současné době jedním velkým sta-
veništěm, kde probíhá výměna železničního svrš-
ku a spodku, vyměněno bude také trakční vedení
a součástí projektu je i rekonstrukce sdělovacího
a zabezpečovacího zařízení. V okolí tratě bude
rovněž instalováno přibližně 700 metrů protihlu-
kových stěn v místech, kde trať prochází městskou
zástavbou.

Po prohlídce 1,4 km dlouhé stavby ministr zhod-
notil její význam: „Cílem Správy železnic je zka-
pacitnit možnosti nákladní železniční dopravy,
jejíž výkon má stoupající tendenci. K tomu slou-

 Ministr dopravy se zajímal o přestavbu
nákladní trati v Děčíně

(Pokračování na straně 2)

Zástupci Správy železnic, olomouckého hejtmanství a projekční společnosti AFRY při prezentaci
VRT v úseku Prosenice – Hranice na Moravě. (Pokračování na straně 2)

Ministr dopravy s doprovodem před částečně sneseným mostem přes řeku Labe.                                                                      Snímek Miroslav Čáslavský



PŘEDSTAVUJEME

VŠIMLI JSME SI

ZE SVĚTA

NAVŠTÍVILI JSME

(Pokračování ze str. 1)

Odpady přejdou
v budoucnu
na železnici

V závěru loňského roku schválila Národní ra-
da rakouského Parlamentu novelu Zákona o hos-
podaření s odpady (AWG), jehož hlavní změnou
je postupné snižování vzdáleností při přepravě
odpadů v Rakousku. Od roku 2023 musí být všech-
ny přepravy odpadů, které budou přepravovány
na vzdálenost větší jak 300 km a o hmotnosti více
než 10 tun, přepravovány pouze po železnici. Od
roku 2024 je to pak od 200 km a více a od roku
2026 pak od 100 km a více. V roce 2019 objem
přepravených odpadů v Rakousku činil cca 72
mil. tun. Svými vlastnostmi se však řada odpadů
hodí přepravovat železnicí, jako např. suť, odpa-
dy z domácností, popel, struska z průmyslové vý-
roby atd. Toho času je v Rakousku 80 % všech
odpadů přepravováno po silnici.

Z Bahn–Report, 1/2022, zpracoval –sh–

 Přeprava dětí
v dálkových vlacích

DB
Se změnou jízdního řádu v prosinci 2021 platí

v dálkových vlacích Deutsche Bahn (DB) nová pra-
vidla pro přepravu dětí jako spolucestující s do-
provodem dospělých. Od tohoto data smí cestovat
bezplatně ve vlacích dálkové dopravy DB až 4 děti
ve věku do 14 let včetně, v doprovodu dospělé
osoby. Doposud to bylo možné pouze v doprovo-
du rodičů nebo prarodičů.

Pro cestující od 15 let věku pak DB nabízí nové
možnosti a to do věku 26 let tzv. jízdenku „Super
Sparpreis Young“, když tato jízdenka byla nabíze-
na dosud jen ve vybraných obdobích. S kombina-
cí BahnCard pak si mohou mladí lidé do 26 let
rezervovat do vlaků dálkové dopravy i jízdenky
s cenou pod 10 eur.

Z Bahn–Report, 01/2022, zpracoval –sh–

Černá Hora plánuje
rozvoj železnice

 Černohorská vláda v únoru schválila plány na
rozvoj železnice v příštích letech. V plánu jsou dvě
nová mezistátní spojení: z Nikšic do Bileca v Bosně
a Hercegovině a z Bijelo Polje přes Berane až do
Kosova, přičemž se také počítá s modernizací ná-
draží v Bijelo Polje.

V současnosti měří černohorská železniční síť
327,7 km, z čehož 77,2 km činí délka kolejí v cel-
kem 13 nádražích. Skrze Černou Horu vedou tři
jednokolejné tratě: z Bijelo Polje přes Podgoricu

●      12. 4. 2022 dopoledne vyhořel bývalý
nádražní sklad v žst. Praha–Zbraslav, sloužící řadu
let jako truhlárna. Požár a zásah jednotek Hasič-
ské záchranné služby si vyžádal přerušení provo-
zu jak na trati 210, tak na přilehlé silnici mezi Prahou
a Vraným nad Vltavou. Příčiny požáru vyšetřuje
Policie České republiky. Zásadně nepoškozena
zůstala bývalá remíza drážní drezíny (na snímku
Martina Kubíka přístavba skladu vpravo), před kte-
rou se dochovaly i koleje směřované kolmo ke
kolejišti stanice. Vzhledem k rozsahu poškození
skladu je nejspíš i její osud zpečetěn, pokud se
nestane zázrak a truhlárna neprovede opravu bu-
dovy včetně rampy.

„Vysokorychlostní trať se jeví jako nedílná
součást železnice a páteř železniční dopravy,“
připomněl ředitel odboru přípravy vysoko-
rychlostních tratí Správy železnic Martin Švehlík.
„Debata o ní se vede již několik desetiletí, nyní
jsou na úseku Moravská brána I na pořadu dne
konkrétní přípravy, které zahrnují mimo jiné ta-
ké komunikaci s dotčenými obcemi.“ V součas-
né době mají již obce v úseku Prosenice – Hrani-
ce na Moravě základní informace o záměrech
Správy železnic a dalším krokem bude územní
řízení, které by mělo být ukončeno podle dosa-
vadních předpokladů v příštím roce.

Při samotné výstavbě VRT spolupracuje Sprá-
va železnic s francouzskou železniční společností
SNCF, která je jakousi „vlajkovou lodí“ vysoko-
rychlostních železnic v Evropě. Samotná VRT se
svým vzhledem nijak zásadně neliší od klasické
železnice, snad jediným viditelným prvkem je její
oplocení, absence úrovňových přejezdů a maxi-
mální možná přímost, která umožňuje vysokou
rychlost vlaků.

V úseku Prosenice – Hranice na Moravě bude
v rámci výstavby VRT postaveno několik nových
viaduktů a využity budou i současné historické hra-

Na nejvytíženějším koridoru
přibydou koleje pro VRT

nické viadukty. Nově budou postaveny dva tunely
(500 a 800 metrů dlouhé), z nichž jeden bude
podjíždět souběžně vedoucí dálnici, druhý bude
sloužit jako protihlukové opatření. Pamatováno je
i na ekologii, takže kromě odhlučnění zde napří-
klad budou vystavěny i podchody pro migraci zvě-
ře. Zásadní změna čeká železniční stanici Hrani-
ce na Moravě, která bude v souvislosti s výstavbou
VRT kompletně přestavěna, přičemž zde vznikne
terminál pro přestup z VRT na trať, vedoucí smě-
rem na Valašsko a dále na slovenské hranice.

Novinkou v představování projektu je jeho ve-
řejná přístupnost. „Pro komunikaci s veřejností
chceme využít přenos informací mezi projekto-
vým týmem, investorem a veřejností,“ řekl gene-
rální ředitel společnosti AFRY pro ČR/SR Ivo Šimek.
Využita přitom bude technologie videoher, která
umožní zcela realistický náhled připravované stav-
by a umožní otevřenou diskusi s veřejností. „Kaž-
dý se může zeptat na to, co ho v této souvislosti
zajímá a každý také dostane odpověď,“ dodal.

Náklady na stavbu tohoto úseku VRT jsou od-
hadovány na 60 – 80 miliard korun, přičemž sa-
motná stavba by mohla být zahájena v roce 2026
a dokončena by mohla být o čtyři roky později.

Miroslav Čáslavský

ba nádraží v sousedním Moravském Berouně, pří-
ští rok by se mělo začít opravovat nádraží ve Valšo-
vě, kde jsou původně obydlené byty rovněž již
několik let prázdné. Hlubočky však z těchto plánů,
zdá se, vypadly.

Železniční stanice Hlubočky by si přitom opra-
vu celého nádraží rozhodně zasloužila. I když v mi-
nulých letech došlo k částečným opravám (pře-
devším sociálního zařízení), přilehlé skladiště
i přístavek k budově se nacházejí v dezolátním
stavu, prosklené první nástupiště má vymlácená
okna, řada místností je nevyužívaná, mimo jiné
i dva zmíněné byty, které jsou dodnes v použi-
telném stavu a za které mohla Správa železnic
po pět let, kdy jsou opuštěné, inkasovat nájem-
né.

Podle aktuálního vyjádření Správy železnic pro-
jde budova železniční stanice Hlubočky komplet-
ní rekonstrukcí, při níž se počítá i se zachováním
současných bytových prostor. Zrenovuje se fasá-
da, okna, dveře a vnitřní prostory včetně bytů ve
druhém podlaží, přičemž zůstane zachován his-
torický vzhled objektu. „V současné době se při-
pravuje aktualizace projektové dokumentace.
Posunutí opravy souviselo s aktualizací postu-
pu obnovy nádražních budov po jejich převzetí
v polovině roku 2016 od Českých drah,“ vysvět-
luje tisková mluvčí Správy železnic Nela Friebová.
Jak dále dodává, aktualizace oprav čeká i na dal-
ší podobně „postižené“ nádražní budovy na této
trati (Valšov, Domašov n/B., Velká Bystřice). „Také
tyto nádražní budovy jsou pečlivě posuzovány
a následně se rozhodne o rozsahu jejich rekon-
strukce.“

Výpravčí Pavelka je touto situací zklamán. „Co
k tomu dodat? Asi nic. Kdybych na dráze pra-
coval dva tři roky, neřeknu nic. Ale pracuji pro
železnici už třicet šest let a o to víc mě tento
přístup mrzí,“ říká zklamaně.

Miroslav Čáslavský

Výpravčí Antonín Pavelka se do služebního
bytu v železniční stanici Hlubočky (trať Olomouc –
Krnov) nastěhoval v roce 1993, v době, kdy
výpravní budova i přilehlé byty byly ve vlastnictví
Českých drah. V dobré víře a s povolením majite-
le (ČD) Antonín Pavelka celý byt na vlastní náklady
opravil – vybudoval nové sociální zařízení, přepa-
žil velké pokoje na menší a provedl další úpravy.
V roce 2012 České dráhy jako tehdejší majitel
budovy vyměnily na celé budově stará dřevěná
okna za nová plastová.

V roce 2016 přešly budovy Českých drah do
majetku SŽDC, a ta v roce 2017 oznámila svůj
záměr celou výpravní budovu Hlubočky rekon-
struovat. Rekonstrukce měla spočívat mimo jiné
v odbourání prvního poschodí a tím i ke zrušení
dvou bytů, které se tam nacházely. Antonín Pa-
velka v té souvislosti dostal výpověď z nájmu a byl
nucen hledat si náhradní bydlení. „Dostal jsem
sice nabídku od podniku na náhradní byt, ten se
ale nacházel daleko od místa mého pracoviště
i pracoviště mé manželky,“ říká výpravčí Pavelka.
„Proto jsem se nakonec zadlužil a zakoupil na
hypotéku domek ve vedlejší obci. Hypotéku
však budu splácet až do svých 81 let. Klidně
bych proto souhlasil i s vyšším nájemným v pří-
padě, že by první patro zůstalo zachováno,“
dodává.

Od té doby uběhlo již více než pět let, výpravčí
se mezitím zabydlel v novém domě a čekal, kdy
dojde k oznámené rekonstrukci, v jejímž důsled-
ku se musel ze služebního bytu vystěhovat. „Do-
dnes se však nic neděje a vypadá to, že se ani
v dohledné době dít nebude,“ říká zklamaně.
„Rád bych proto věděl, zda bylo opravdu nutné
služební byt opustit.“

Hlubočky se nacházejí na trati Olomouc – Krnov,
na níž v uplynulém období došlo k demolici
výpravní budovy v Dětřichově nad Bystřicí a po-
stavení nádraží nového, k závěru se blíží přestav-

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

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

Byl kromě jednání čas i na nějaký doprovod-
ný program pro zahraniční hosty?

Na exkurze čas nebyl, ale Představenstvo OSŽ
uspořádalo pro zahraniční hosty slavnostní veče-
ři v prostorách Klášterní restaurace na Strahově,
kam jsme od hotelu Olšanka dojeli historickou
tramvají, takže hosté měli alespoň možnost uvidět
centrum Prahy. Využili jsme toho, že se zasedání
ETF konalo hned po VIII. sjezdu OSŽ, takže jsme
večeři se zahraničními hosty pojali zároveň jako
setkání nově zvoleného vedení OSŽ se zástupci
zaměstnavatelů a ostatními partnery.

Hovořila jste o blížícím se kongresu ETF v Bu-
dapešti. Bude se OSŽ také účastnit?

Ano, samozřejmě, OSŽ má právo nominovat tři
delegáty. Počet delegátů se odvíjí od počtu dekla-
rovaných členů daného odborového svazu čili
dle výše odvedených členských příspěvků. OSŽ

se v rámci Železniční sekce řadí mezi středně
velké svazy. Kongres se uskuteční ve dnech 24. –
28. května 2022 v budapešťském Kongresovém
centru. Kongres bude mít hybridní formu, jelikož
všichni delegáti nemohou přijet osobně, hranice
Evropské unie zatím nebyly pro občany třetích
zemí otevřeny. OSŽ se zúčastní osobně, tříčlen-
nou delegaci povede předseda OSŽ Mgr. Martin
Malý.

Budete znovu kandidovat do Výkonného vý-
boru?

Kolegové z Odborového svazu dopravy a Od-
borového svazu námořníků a stejně tak slovenští
kolegové moji kandidaturu podpořili a rovněž
Představenstvo OSŽ vyslovilo souhlas s mojí kandi-
daturou do Výkonného výboru ETF. Budu se sna-
žit nezklamat důvěru a pokračovat v dosavadní
práci v evropských a mezinárodních strukturách.

–red–

Hesové, je aktivizace seniorů bez ohledu na věk
a vzbudit jejich zájem o aktivity, které jim Krajská
rada seniorů nabízí. Jedná se o různé volnočaso-
vé aktivity, např. vzdělávací a sportovní, jakož i
pořádání přednášek na nejrůznější témata v rámci
prevence a ochrany seniorů. „Důležité je, aby
člověk v důchodovém věku měl stále dostatek
možností uplatnit se. Pokud se věnuje jakékoliv
činnosti, má radost z každého nového dne, těší
se na nové zážitky, zkušenosti, stará se o sebe
fyzicky i duševně, pak je to dobře. Pokud ale
zůstává jen doma u televize, či počítače, měl by
se zamyslet, zda nezměnit způsob života,“ říká
Milena Hesová. Nejhorší je pocit osamění a ztráta
zájmu o aktivní život.

Podle jejích dalších slov není důležité, aby byl
senior organizován v nějakém klubu, nabídky Kraj-
ské rady seniorů může využít každý. Informace
o nich může získat na stránkách www.krsol.cz ne-
bo v časopisech Moravský senior a Doba seniorů.

Kromě volnočasových aktivit je pro seniory dů-
ležitá také konkrétní pomoc, kterou mohou využít
navštívením bezplatné akreditované právní po-
radny KRS ve Štursově ulici v Olomouci, kde získa-
jí informace týkající se bydlení, sociální a právní
pomoc či přehled možností různých benefitů, kte-
ré mohou senioři využívat.

V současné době seniory trápí drahota a nejis-
tota týkající se cen energií a bydlení, ale také válka
na Ukrajině. „Velkým problémem jsou doplatky
na bydlení, kdy mnohdy dochází, například po
úmrtí partnera, k tomu, že osamělý senior nemá
dostatek prostředků, aby dále platil nájemné.
I zde můžeme pomoci radou i aktivním přístu-
pem,“ připomíná Milena Hesová.

Mezi záležitosti, které se jejímu týmu podařilo
navrhnout ministrovi zdravotnictví, je například
i možnost získání bezplatného lékařského potvr-
zení při prolongaci řidičského průkazu, jako be-
nefitu těm, kteří se starají o své zdraví a dodržují
termíny preventivních zdravotních prohlídek.

Snahou a cílem KRS Olomouckého kraje je
spolupracovat se všemi seniory, snažit se aktivi-
zovat seniorskou populaci k zamezení sociálního
vyloučení z důvodu vysokého věku. Všechny uve-
dené aktivity zajišťuje KRS Olomouckého kraje ve
spolupráci s Olomouckým krajem a dalšími orga-
nizacemi na velmi vysoké úrovni, o čemž svědčí
dlouhodobé kladné hodnocení realizovaných akcí
ze strany návštěvníků i seniorských organizací z
ostatních částí ČR i ze zahraničí, ale také vysoká
účast na akcích pořádaných KRS.

 A kde jsou ještě rezervy v činnosti klubů senio-
rů a samotné krajské rady? „Chtěli bychom do
našich aktivit zapojit i seniory, kteří čerstvě
odcházejí do důchodu a pak také propojit akti-
vity mezigeneračně. Je toho hodně, co se nám
již podařilo, ale ještě více je před námi, co může-
me společně udělat pro blaho nás seniorů, sta-
čí chtít, “ konstatuje závěrem Milena Hesová.

Miroslav Čáslavský

Jednou z těch, kteří se o seniory starají s maxi-
málním nasazením, je Milena Hesová, předsed-
kyně Krajské rady seniorů Olomouckého kraje,
místopředsedkyně Rady seniorů ČR, poradkyně
ministra práce a sociálních věcí a držitelka Ceny
Rady vlády pro seniory a stárnutí populace 2021.
Ve své funkci působí již třetí volební období, což
svědčí o tom, jak je mezi seniory oblíbená a že
svoji práci vykonává dobře. „Moje původní profe-
se je učitelka v mateřské škole, pak jsem si
prožila nelehké údobí nemoci a poté, co jsem
tuto dobu překonala, rozhodla jsem se, že se
budu věnovat právě seniorům, kteří také nema-
jí ve svém životě mnohdy na růžích ustláno,“
svěřuje se Milena Hesová.

Zkušenosti z práce s lidmi získala jako místosta-
rostka obce Jívová, kde se jí podařilo založit klub
seniorů, který byl po pěti letech aktivní činnosti
vyhodnocen jako jeden z nejlepších v České re-
publice. A v této stopě pokračovala i po nástupu
do funkce předsedkyně olomoucké Krajské rady
seniorů (KRS).

V současné době má KRS Olomouckého kraje
8000 členů, jednu městskou Radu seniorů v Uni-
čově, jednu Radu seniorů mikroregionu Moštěnka,
58 klubů a mezi nimi i velice aktivní kluby železni-
čářů z OSŽ. „Se železničáři je velice dobrá spo-
lupráce, mimo jiné i proto, že mají zastoupení
v předsednictvu naší Krajské rady seniorů, ja-
kož i v kolegiu Rady seniorů ČR a jsou nápo-
mocni všem našim akcím,“ připomíná Milena
Hesová.

Hlavním cílem krajské rady, dle slov Mileny

Senioři jsou v současné době poměrně počet-
nou skupinou obyvatelstva a v nemálo případech
se vyznačují svojí vitalitou i v pokročilejším věku.
O to, aby se jejich těla a duše udržovala v klidu
a v pohodě a aby měli na výběr dostatek možností
využití svého volného času, se starají lidé, kteří
dobře vědí, co senioři potřebují.

Hlubočky

do Baru (otevřeno v r. 1976), z Podgorici do Nikšic
(otevřena v r. 1948 jako úzkorozchodná a v r.
1965 přebudována na normální rozchod). Tyto
tratě jsou elektrizované.

Bez elektrizace a bez osobní dopravy je
přeshraniční trať z Podgorice přes Tuzi do
Shkodra v Albánii, která byla otevřena v roce 1986
a která slouží pouze nákladní dopravě.

Z Eisenbahn Revue 4/2022 Martin Hájek

Číňané razí tunel na
trati Bělehrad – Niš

Srbské železnice oznámily, že v únoru uzavře-
ly s Čínskou železniční stavební společností
(CRCC) smlouvu o stavbě 3,3 km dlouhého
dvojkolejného tunelu mezi Stalac a Dunis, jedi-
ném dvojkolejném úseku na trase Bělehrad – Niš.
Práce by měly začít ještě letos a trvat téměř tři roky.
Investice ve výši 40,8 mil. eur (cca 1 mld. Kč) bude
hrazena ze srbského rozpočtu. Její součástí však
nejsou koleje, sdělovací a zabezpečovací zaříze-
ní ani elektrizace.

Ještě letos se očekává vypsání výběrového
řízení na celkové zdvojkolejnění tratě, stejně jako
výstavbu 4 tunelů v celkové délce 17,7 km mezi
Stalac a Dunis, kde nyní jezdí 35 – 40 vlaků den-
ně.

Z Eisenbahn Revue 4/2022 Martin Hájek

Milena Hesová:
„Se železničáři je velice dobrá

spolupráce.“

„Praha hostila zasedání
Výkonného výboru ETF.“

(Pokračování ze str. 1)

Pohled na budovu ze strany od obce. Vystěhované byty se nacházejí ve druhém podlaží.

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

● NA BÝVALÉ výpravní budově v žst.
Roudnice nad Labem je pamětní deska (na snímku
Martina Kubíka), že se tam narodil herec Svatopluk
Beneš (24. 2. 1918 – 27. 4. 2007). Naposledy hrál
malou roličku spolu se Zitou Kabátovou (27. 4.
1913 – 27. 5. 2012) ve filmu Želary (2003). Zajíma-
vostí je, že Zita Kabátová měla narozeniny 27. 4.,
a v den jejích narozenin Svatopluk Beneš v roce
2007 zemřel. Je náhodou, že oba dva jsem trochu
znal. Se Svatoplukem Benešem jsem hovořil v roce
2002 v čekárně televize Prima, kdy mi vyprávěl
o práci svého otce, který byl v Roudnici traťmistrem,
vystupovali jsme tehdy společně v pořadu Sauna
s moderátorem Krausem. Zitu Kabátovou jsem ně-
kolikrát navštívil v LDN Motol, kde mi vypravovala
o natáčení filmu Přednosta stanice s Vlastou Buria-
nem. Od smrti obou uplyne právě nyní 15 a 10 let.
RIP. Škoda, že Zita nemá také desku, třeba na
nádraží Praha–Jinonice, nyní výhybna Waltrovka,
kde se část filmu Přednosta stanice natáčela.

Železniční stanici Hlubočky by se po aktualizovaných plánech na obnovu měl vrátit její původní
historický vzhled.



Psali jsme před 25 lety

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

PRÁVNÍ PORADNA

NÁZORY

Obzor č. 17 - 21. 4. 1997
„Ing. Tošovský chce železničářům snížit ná-

růst mezd“ je titulek článku na první straně, upo-
zorňující na to, že Ing. Michal Tošovský, předseda
správní rady Českých drah, zaslal den poté, co
premiér Klaus kritizoval nárůst mezd na železnici,
faxovou zprávu předsedovi OSŽ Jaromíru Duško-
vi, ve které jej požádal o schůzku s cílem projed-
nat možnost změny kolektivní smlouvy týkající se
snížení nárůstu mezd na Českých. Návrh dal do
souvislosti mimo jiné i s údajně negativním vlivem
stávky železničářů na ekonomický růst. „Od gene-
rálního ředitele ČD, což je skutečný partner pro
kolektivní vyjednávání, žádný návrh na revizi
kolektivní smlouvy nemáme, a na ostatní nebu-
deme reagovat,“ řekl k tomu předseda OSŽ Ob-
zoru.

Obzor dále krátce informuje o demonstraci uči-
telů, svolané Českomoravskou komorou odboro-
vých svazů, která se konala 12. dubna 1997 v
Praze na Staroměstském náměstí, kde vyjádřili
nespokojenost s politikou školství. Demonstrující
kritizovali mimo jiné novelu vládního nařízení, kte-
rým se zvyšovala vyučovací a výchovná povin-
nost, a také odměňování učitelů, které podle jejich
názoru dostatečně nerespektovalo specifika pe-
dagogické profese.

Obzor č. 18 – 28. 4. 1997
Jak vyplývá z dalšího čísla Obzoru, tlaky na

snížení mezd na železnici neutichly; ministr do-
pravy navrhl správní radě Českých drah, aby ulo-
žila generálnímu řediteli ČD vyvolat kolektivní vy-
jednávání se snahou o snížení dohodnutého
nárůstu mezd. Návrh souvisel s restriktivními opat-
řeními vlády, takzvaným „balíčkem opatření“. „Od-
mítli jsme zabývat se tím, aby zaměstnanci Čes-

Vždy před začátkem platnosti nového jízdního
řádu se dopravci osobní dopravy na železnici před-
hánějí, co nového od nového jízdního řádu čeká
jejich zákazníky. Ne vždy však každá inovace/změ-
na je také zákonitě zlepšením. V oblasti Krkonoš
a Podkrkonoší došlo s jízdním řádem 2021/2022
mj. k redislokaci kolejových vozidel, když např. do
depa kolejových vozidel Trutnov (omlouvám se,
ale nevím jaký je nyní správný oficiální název po
neustálých „průběžných“ jejich změnách) byla mís-
to vozidel 854 přesunuta vozidla 843. Podle mého
osobního názoru tím nedošlo ke zvýšení kultury
cestování, ale spíše ke „snížení“ – dříve byly řazeny
řídicí vozy s 1. třídou, v motorových vozech byla
zřízena WiFi – to dnes ve vozech 843, ani v pří-
pojných vozech zatím nic z toho neexistuje. K re-
dislokaci došlo zřejmě i u vozidel 810 na trati Marti-
nice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou, i když
na první pohled z venku to cestující nepozná. Když
však do vozidla nastoupí, již i občasný cestující roz-
díl pozná. V posledních letech zde vozidla 810 byla
vybavena rozhlasem, tlačítky pro hlášení výstupu
na zastávkách na znamení i displejem s informa-
cemi o jízdě vlaku. V současně dislokovaných vo-
zidlech 810 nic takového není, takže průvodčí jako
„kdysi“ se před zastávkou na znamení dotazují
cestujících, zda náhodou nebudou vystupovat
a chodí to oznámit strojvedoucímu. O hlášení příští
zastávky či jakékoli elektronické informaci o jízdě
vlaku „ani památky“. Takže vlastně „krok zpět“ . Trať
Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou je
vlastně úplně na „východním okraji“ Libereckého
kraje a již dlouho čeká, jak to vše s ní a s dopravou
na ní dopadne. Čtyři tramvaje, které v loňském létě
za silného zájmu médií dorazily z Ostravska do
Rokytnice nad Jizerou a které zde od té doby stojí,
asi to „správné“ řešení nejsou.

Stanislav Hájek, Pardubice

Reakce Českých drah
V Královéhradeckém kraji byla uzavřena nová

dlouhodobá smlouva zajišťující dopravní ob-
služnost na zdejších tratích. Smlouva počítá se
zásadní obnovou vozidlového parku a náhradou
drtivé většiny současných vozidel zcela novými
jednotkami. V Královéhradeckém kraji tak bude

kých drah dopláceli na špatné hospodaření vlá-
dy,“ řekl po jednání s ministrem dopravy 17. 4.
1997 místopředseda OSŽ Jiří Kratochvíl.

„Žoska Česká Lípa je v obtížné situaci“ je
nadpis článku na str. 2, informující o této akciové
společnosti, která byla k 1. květnu 1992 vyčleně-
na z tehdejších Českých drah a formou kuponové
privatizace převedena na akciovou společnost.
Žoska však přestávala dostávat výkony od Českých
drah, na kterých byla závislá; nad vodou ji držely
zakázky od menších firem. V podniku, kde dříve
pracovalo i více než 1000 zaměstnanců, poté zů-
stalo pouhých 320 lidí.

 Obzor dále informuje o celostátním semináři
na téma Dopravní politika Evropské unie a České
republiky, který se za účasti více než stovky odbor-
níků z různých institucí a vysokých škol konal 11.
dubna 1997 v Praze. Většina přítomných hovořila
ve prospěch železnice, ale zazněl zde i názor
zástupce zlínského okresu, který v souvislosti se
stávkou železničářů prohlásil: „Kdyby osobní že-
lezniční doprava okamžitě přestala fungovat,
tak to nikdo absolutně nepozná!“ Seminář mo-
derovala poslankyně Parlamentu ČR Ing. Kvě-
toslava Kořínková, CSc., která na závěr na dotaz
Obzoru k nedávno přijatému zákonu o státních
podnicích uvedla: „Snažili jsme se tento zákon
neprosadit, bohužel jsme byli přehlasování. Pra-
vomoce generálního ředitele ČD, s. p., budou
stejné jako u ředitelů ostatních státních podni-
ků, tzn., že generální ředitel bude moci sám
nebo na příkaz ministerstva (zřizovatele) rozho-
dovat v podstatě o čemkoliv, tj. například o ru-
šení tratí, prodeji majetku apod. Slabou útěchou
je, že zřízení ČD, s. p., bude ze zákona o rok
odloženo. A do té doby se snad vymyslí nějaký
materiál, na jehož základě bude možné vzniku
ČD, s. p., zabránit.“

–zs–

Snažíme se pro vás pokaždé připravit něco
nového a těší nás, že i tentokrát byly vaše vědo-
mosti a síly vyrovnané. Třem z vás, kteří si převzali
malé ocenění za účast v závěrečném klání, gratu-
lujeme (pánové Tomáš Ulrich, Josef Stavinoha
a Milan Hudec).

Tímto všem zúčastněným děkujeme, chválíme
je za skvělou prezentaci toho, co se už naučili,
a odvahu, se kterou se denně podílejí na ochraně
svých kolegů na pracovištích před nástrahami
rizik práce, které na nás číhají, a také za jejich
spolupráci s námi, inspektory BOZP OSŽ–Ú, na
vytváření bezpečného pracovního prostředí a pra-
covních podmínek pro všechny zaměstnance.

Dana Žáková,
svazová inspektorka bezpečnosti práce

K tomuto procesu není třeba jen teplo, dobrá
strava a klidné místo, což beze zbytku naplňuje
rekreační středisko Prudká (jako vždy pod pečli-
vým dohledem pana Vavříka a jeho skvělého ko-
lektivu), ale je nutná i práce oddělení BOZP OSŽ–
Ú, která proces líhnutí urychlí, průběžně nastavuje
a udržuje jeho potřebné parametry. Tentokrát
jsme na tom společně zapracovali v třídenním
kurzu zaměřeném na problematiku pracovních
úrazů, který část frekventantů využila pro restart
už dříve nabytých vědomostí, ale byli zde i tací,
kteří si přijeli vyzkoušet možnost jen tak trochu
nakouknout do problematiky BOZP, než se přihlá-
sí na pětidenní kurz pro začínající inspektory BOZP
zakončený povýšením do cechu bezpečáckého
a převzetím služebního průkazu.

Dochází ke zvýšenému počtu případů, kdy ve-
doucí zaměstnanci zaměstnavatele předkládají
zaměstnancům – členům OSŽ (kteří svým nedba-
lostním jednáním porušili pracovněprávní povin-
nosti a tím umožnili škodní událost spáchat ne-
známým osobám, např. krádež, ztráta věci,
poškození věci/motorového vozidla apod.) k pod-
pisu „Uznání závazku k náhradě škody a dohoda
o způsobu náhrady škody“, aniž by zaměstnava-
tel vyčkal na vyřešení (např. odložení věci nebo
zjištění pachatele a zahájení jeho trestního stíhá-
ní apod.) škodní události Policií ČR. Zaměstnava-
tel po zaměstnanci požaduje náhradu škody dle
zákoníku práce. Následně, když zaměstnanec po-
depíše uznání závazku, může docházet k situa-
cím, že Policie ČR zjistí pachatele škodní události
a zaměstnavatel má tímto možnost požadovat ná-
hradu škody v občanskoprávním řízení po skuteč-
ném pachateli, ale díky uznanému závazku ze
strany zaměstnance se k této možnosti může po-
stavit laxně nebo vůbec tuto náhradu škody ne-
musí požadovat.

Na výše uvedené jednání zaměstnavatele lze
pohlížet jako na jednání proti dobrým mravům
a zneužívání postavení silnější strany v pra-

covněprávním vztahu, což není v souladu se zá-
kladními zásadami pracovněprávních vztahů dle
zákoníku práce /např. § 1a písm. a), e)/. Zaměst-
navatel má k dispozici větší ekonomickou sílu,
zpravidla lepší právní zázemí a disponuje pro-
středky, kterými daleko efektivněji a hospodárně
může náhradu škody vymoci po skutečném pa-
chateli.

OSŽ při těchto škodních událostech, v době
kdy zaměstnavatel ještě nemá k dispozici písem-
né sdělení Policie ČR, jak věc vyřešila, doporuču-
je:
● ZV ZO OSŽ, aby sdělil zaměstnavateli, že škodní

událost bude projednána až v době, kdy dojde
k jejímu řešení (vyřešení) Policií ČR,

● členům OSŽ, aby nečinili v předmětné škodní
události až do jejich řešení (vyřešení) Policií ČR
jakékoliv postupy (závazky) vůči zaměstnavate-
li, zejména aby nepodepisovali dohodu o uznání
závazku k náhradě škody.

Mikuláš Hubicsák,
manager pro kolektivní vyjednávání

JUDr. Petr Večeř,
 vedoucí SPO OSŽ-ústředí

Nepodepisování závazků
o náhradě škody v době
šetření Policií ČR (jeho

neukončení) – doporučení

Jak se líhnou bezpečáci

z tohoto důvodu jezdit k nádraží auty.
Bohužel z vyjádření současného ministra do-

pravy z ODS (viz např. rozhovor v Obzoru č. 4)
vyplývá spíše nepochopení této problematiky, když
v tomto směru nechce činit žádné kroky pro zat-
raktivnění předplatného, jako se podařilo vykročit
správným směrem například v Rakousku díky ce-
lostátní síťové roční jízdence Klimaticket. Místo
toho jsou prezentovány cíle, aby občané jezdili po
dálnicích rychleji (tzn. i s vyšší spotřebou) a řídili
auta už od 17 let. To spíše odpovídá téměř 50 let
starému heslu z tehdejší NSR „Freie Fahrt für freie
Bürger“, tedy volná jízda pro svobodné občany,
ve smyslu bez omezení rychlosti a s vysokou spo-
třebou.

Ve vyspělých zemích jsou dnes priority zcela
opačné, včetně upouštění od staveb dalších dál-
nic, které jsou pro bateriové elektromobily s ome-
zeným dojezdem vlastně zbytečné. Prioritu má
železnice, která jako jediný dopravní prostředek
má již po mnoho desetiletí vyřešeno zásobování
elektrickou energií prostřednictvím troleje a kolej-
nice, včetně efektivní střídavé trakce, vhodné i pro
vysoké rychlosti bez potíží s námrazou. Navíc ani
dieselové vlaky neškodí tak jako silniční motorová
doprava, u které se na stejné komunikaci pohy-
bují i chodci a cyklisté, kteří musí vdechovat její
emise a být jí ohrožováni a omezováni.

Štěpán Hálek

Řada lidí si až příliš zvykla na využívání osob-
ních automobilů i k naprosto zbytečným jízdám,
kdy nepřepravují žádný těžký či objemný náklad
a existuje alternativa zejména v podobě želez-
niční dopravy, alespoň v části trasy. Například dnes
lidé běžně vozí děti auty do škol, před kterými se
tvoří kolony, místo aby si děti zvykaly chodit zdravě
pěšky, jezdit na kole či v kombinaci s veřejnou
dopravou. Těžko se samy budou v dospělosti cho-
vat jinak, když k tomu nebyly vedeny. I mnoho
seniorů, kteří mají stejně jako žáci a studenti vý-
razné slevy na jízdném, raději prohlásí „mladí mě
odvezou“, než aby udělali pár kroků na zastávku.

Snad prudké zdražení pohonných hmot učiní
tomuto plýtvání a zbytečnému zatěžování životní-
ho prostředí emisemi zplodin a hluku přítrž a zá-
roveň povede k dlouhodobě většímu využívání
veřejné, zejména drážní dopravy. Pro nerežisty
by znatelně pomohlo větší zatraktivnění předplat-
ních jízdenek, protože když má cestující dlouho-
době předplaceno, je logické, že bude službu
prioritně využívat nezávisle na aktuální ceně po-
honných hmot. A to včetně přepravy jízdního kola,
tedy kombinované dopravy na začátku i konci ces-
ty. Alternativně ke kolu přepravy psa, který se též
rád projde na a z nádraží, nemusí tedy být venčen
zvlášť, což šetří čas a zároveň zvyšuje pocit bez-
pečí zejména pro samostatně cestující ženy při
návratu v nočních hodinách, kdy není nutné jen

Drahé pohonné hmoty
jsou i šancí

ve 21. století v Evropě, mohl by si myslet, že žije
v Kocourkově. Petr Rádl

Reakce Českých drah
Problematika umístění košů v osobních želez-

ničních vozech je skutečně stará jako sama želez-
nice a nemá univerzální řešení. V historii železni-
ce prošla vývojem a použitá řešení odrážela
dobové zvyklosti, vývoj techniky, designu a další
skutečnosti. To platí i dnes. Jak ilustrují dobové
fotografie a věrné rekonstrukce historických vozi-
del, tak u starších vozů nebyly na stěně pod okny
v oddílech ani ve velkoprostorových vozech mezi
sedačkami žádné koše. Ty byly umístěny třeba na
představcích. Podobné řešení bylo použité i v 50.
letech 20. století u patrových vozů, později
u pantografů řady 451/452 a dnes je tento model
rozmístění (nebo spíše nerozmístění) košů velmi
rozšířený u většiny moderních regionálních vozi-
del po celé Evropě. Pravdou je také to, že u mo-
dernějších konstrukcí vozů vyráběných po roce
1945 (např. UIC–Y, UIC–X, UIC–Z a různé odvo-
zené typy) převážilo umístění košů na stěně pod
okny. Dalším řešením u moderních vozidel dálko-
vé dopravy je umístění košů pod sedačky, např.
v railjetech a jednotkách ICE. Dalším možným ře-
šením je koš umístěný na konstrukci sedačky smě-
rem do uličky. Každé umístění košů má své výhody
a nevýhody. Například koše na stěně pod oknem
mohou omezovat prostor pro nohy, jsou špatně
dostupné pro cestující, kteří sedí do uličky, u dál-
kových vlaků s úklidem za jízdy jsou špatně pří-
stupné pro uklízečky, které se musí nahýbat přes
kolena cestujících. Koše v uličce jsou naopak snad-
no dostupné pro osoby, které sedí k uličce a pro
osoby, které stojí nebo prochází vozidlem a přiro-
zeně jsou lépe přístupné pro úklid. To je pozitivní
např. v dálkových vlacích s úklidem za jízdy nebo
v regionální dopravě s krátkými obratovými časy
ve vratných stanicích. Ty jsou dnes nutné pro
efektivní využití souprav a zajištění konkurence-
schopnosti železnice proti jiným druhům dopravy.

Mgr. Petr Šťáhlavský,
tiskový mluvčí ČD, a. s.

Je každá novinka zlepšením?
jezdit dalších 7 RegioPanterů (3 dvou a 4 třívozové
jednotky) a 33 motorových dvoučlánkových jedno-
tek od společnosti Pesa (mělo být jít o novou řadu
847). Všechna nová vozidla jsou již objednána.
Nové jednotky doplní na vedlejších tratích a na
doplňkových výkonech motorové jednotky regio-
nova (814 a 814.2).

V přechodném období do vyrobení nových vo-
zidel dochází k dílčím úpravám v nasazení součas-
né techniky. Na části výkonů zůstávají vratné sou-
pravy 854 s přípojným a řídicím vozem, na části
výkonů byla řada 854 nahrazena motorovými vozy
843 s plošinou a výbavou pro cestování osob na

vozíku. V první polovině roku bude na tyto motoro-
vé vozy doplněna také palubní WiFi síť pro cestující.
Předností těchto vozů je přístupnost pro osoby na
vozíku, větší dynamika jízdy díky elektrickému pře-
nosu výkonu a nižší provozní náklady. V novém
jízdním řádu byl v severní části regionu vytvořen
jeden rozsáhlejší oběh, ve kterém je nasazeno více
vozů 810, tedy ty s informačním systémem i bez něj.
Jedná se o dočasné řešení, než budou „kufry“ na-
hrazeny jednotkami regionova, které jsou mimo
jiné bezbariérové.

Mgr. Petr Šťáhlavský,
tiskový mluvčí ČD, a. s.

trati z Děčína hlavního nádraží (Podmokel) do
Oldřichova u Duchcova. Svého času trať číslo 13c,
později 132, nyní číslo 139. Vzpomínám na pokus
„žlutého dopravce“ prezentujícího se v roce 2010
po dva víkendy žlutým Desirem, na trase z Děčína
do Krupky. Jízdenku (za lidových 5 Kč) mám do-
dnes.

Ústecký kraj ve spolupráci s dopravcem KŽC
Doprava s. r. o. (za nepochybného skřípění zubů
Správy železnic – donucené ke zprovoznění části
trati do Telnice –  a části představitelů statutárního
města Děčín, požadujících vytvoření cyklostezky)
zahájil s předstihem provozní sezonu „o víkend
dříve“, s odlišným jízdním řádem, platným oproti
dalším provozním dnům od 2. dubna.

Návoz soupravy z Prahy se uskutečnil zvlášt-
ním vlakem 11100 z Holešovic do Děčína, v se-
stavě M 262.1168 + Bix + Bix(ovna) /kdysi vozy
Balm–k]/ + M 286.1068. V Bixovně bylo k mání ob-
čerstvení, kvalitní chlazené točené nevyjímaje.  Vlak
projížděl do Ústí nad Labem. Zde přistoupil ná-
městek hejtmana Mgr. Jiří Řehák, náměstek hejt-
mana (oblast cestovní ruch, kultura a památková
péče). Z Prahy cestoval poslanec Karel Havlíček,
exministr dopravy. Přestože se vlak dostal do vyhle-
dávače spojení IDOS doslova na poslední chvíli,
včetně víkendového jízdního řádu, vlak byl plně
obsazen, dostávalo se pouze míst „k stání“.

V Děčíně byly – použitím slov dobového tisku
19. století při otvírání nových tratí – s nadsázkou
řečeno „tisícihlavé“ davy. Nástupiště číslo 1, kolej
3, bylo zaplněno několika stovkami zájemců o jíz-
du tímto vlakem. Do vlaku se dostalo pouze něko-
lik desítek, tak jak místa k stání dovolovala. O fil-
maře a fotografy nebyla nouze, jízdy se zúčastnil
i zpravodajský štáb České televize, jako jediné.
Během jízdy přistoupilo několik starostů obcí leží-
cích na trati. V Telnici bylo velkolepé uvítání s ce-
lodenním doprovodným programem.  Po krátkém
pobytu se vlak s mírným zpožděním vydal zpět do
Děčína, pro další zájemce o svezení. Po tarifní
stránce platil a platí tarif DÚK.

Ze strany Ústeckého kraje je pochopitelně zá-
jem o obnovení trati dál, nicméně Správa železnic
má jiný názor. Výsměchem jsou proto obnovené
zastávkové tabule s doplňujícími nápisy (Oldři-
chov u Duchova - Děčín).

Loučení a vítání

Na snímku z Telnice je autor článku spolu se zkušeným železničním
cestovatelem Míšou, maskotem  Vlaku plného úsměvů,  který je tentokrát
v „dresu KŽC“.

Tak úplně nerudovská otázka „Kam s ním?“ to
nebude, všichni už přes 150 let vědí, že koše na
odpadky v železničních vagonech se odjakživa
umísťují pod okna, teda všichni ne, všichni, až na
našeho národního dopravce. Občas v elefantech
či pantherech, kde koše na odpadky jsou umístě-
ny směrem do střední chodbičky otevřeného va-
gonu, si někteří cestující ulevují slovy: „Kdo tako-
vou koninu vymyslel?“, tedy ti slušnější, více má
pro „vynálezce“ peprnější výrazy. To by samozřej-
mě zajímalo i pisatele, protože v těchto vlacích (v
elefantech jen v modernější verzi), jak bylo řeče-
no, jsou odpadkové koše do uličky nedosažitelné
pro cestujícího u okna a dokonce tíže dosažitelné
i pro klienta sedícího u středové uličky. Navíc tyto
inovované nádoby se obtížněji otvírají, dělají rá-
mus a hůře se zavírají.

Dlouhodobou a hlubokomyslnou úvahou jsme
s dalšími dědky od bývalých ČSD a ČD došli k do-
tazu pro tiskového mluvčího, kdo takovou s od-
puštěním „blbinu“ vymyslel a čím se stalo, že umís-
tění košů ve vlacích po 150 letech přestalo Českým
drahám vyhovovat. Jedině, že by národnímu do-
pravci záleželo na pohodlí zaměstnanců úklidové
firmy více než na jejich klientech.

Jasně, při vyprazdňování košů umístěných
místo pod oknem na místě do uličky přece uklíze-
či ušetří spoustu kroků, že nemusí docházet ve
vozech až k oknům. Kdyby jeden nevěděl, že žije

Kam s koši?

Žeby další náhoda?
Ve výpravní budově žst. Kralupy nad Vltavou

bylo zrušeno oblíbené holičství, které zde fungo-
valo od doby její výstavby v roce 1986, tedy přes
35 let, včetně na svou dobu velkoryse pojatého
vybavení celé stanice. Nechme se překvapit, jak či
zda vůbec bude provozovna využita v budoucnu.

Vedlejší nádražní restaurace, před zavřením
ještě degradována na nálevnu, již delší dobu zeje
prázdnotou. I na základě jiných příkladů se lze
obávat, že jde jen o to nastavit podmínky tak, aby
na nádražích bylo nyní buď vše značkové a patřič-
ně drahé, aby to většinu cestujících odradilo, ne-
bo aby tam raději nebylo funkčního vůbec nic.
A pak se mohlo prohlásit, že o provozovny na
nádraží zájem není, prostory se označily za tzv.
zbytné, které je nejlepší nákladně zbořit a ještě
prezentovat, jak se do budov investuje. Navíc Sprá-
va ze všudypřítomných schodišť v podchodech
i v budově už před časem odstranila rampy, aby
nádraží bylo pro kočárky, cestující se zavazadly
na kolečkách atd. nepřívětivé, tedy zcela v rozpo-
ru se současnými trendy. Žeby další náhoda? ;

–šh–

Účastníci školení pro  inspektory BOZP, konaného  4. - 6. 4. 2022  na Prudké.

 Zatímco jedna trať
se loučí s původní tra-
sou, jiná zažívá další
z pokusů o „zmrtvých-
vstání“. Sobota 26.
března 2022 – před-
večer změny času SEČ
> VEČ  –  byla ve zna-
mení loučení s částí
trasy odbočné trati
Františka Josefa z Čes-
kých Velenic do Prahy
(končila až na Hra-
bovce). České dráhy
uspořádaly rozloučení
zvláštním vlakem taže-
ným dvěma „historický-
mi“ Bardotkami z Pra-
hy do Tábora.

Naproti tomu na
„severu“ – v Ústeckém
kraji – začal další z po-
kusů o „zmrtvýchvstá-
ní“ Kozí dráhy, takto

S tím Oldřichovem u Duchcova bude opravdu
problém, protože z hlediska osobní dopravy sta-
nice neexistuje, ostrovní nástupiště bylo v rámci
rekonstrukce odstraněno a náhradou vznikla za-
stávka Jeníkovice–Oldřichov, použitelná i pro trať
134 do Litvínova. Ideálním řešením by byla revita-
lizace „staré“ trati do Duchcova a vedení vlaků
z Děčína do Duchcova s tím, že by se dalo na za-
stávce Jeníkovice přestupovat na vlaky na „hlavní
trati“, což ovšem konfigurace kolejiště v prostoru
zastávky nedovoluje.

Miroslav Zikmund
Snímek Ing. Lukáš Verner
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Volná místa
v Orionu!

Stále máte možnost strávit svoji dovolenou v řec-
ké Leptokárii. Leteckou dopravou nabízíme tyto tři
termíny: 2. 6.–12. 6., dále 23. 6. – 3. 7. a 14. 7. –
24. 7. 2022 za cenu od 7400 Kč (cena již zahrnu-
je letenku vč. letištních tax a dalších poplatků, uby-
tování s klimatizací, transfer z letiště na místo a zpět,
služby delegáta, výlet do Alikes na solná jezera
a komplexní cestovní pojištění).

Pro dobrodružnější povahy je možné využít
automobilovou dopravu, volné pokoje pro tento
druh dopravy jsou v Orionu ještě v každém termí-
nu letošní sezony, dvoulůžkový apartmán za cenu
3000 Kč (ubytování s klimatizací pro dvě osoby,
služby delegáta a komplexní cestovní pojištění).

Letošní Řecko bude konečně bez covidových
omezení, takže už nebude potřeba žádné testo-
vání ani očkování!

Pobyty jsou určeny pro všechny členy OSŽ (bez
rozdílu zaměstnavatele) a jejich rodinné přísluš-
níky.

Více informací vám podá Daniela Švábová na
telefonu 737 275 107. Kompletní nabídku pobytů
včetně objednávky a kontaktů naleznete na
www.rekreaceosz.cz. Ing. Ondřej Šmehlík

vedoucí mezinárodního oddělení

Hledáme nové
kolegy na generální

ředitelství SŽ
Hlavní dispečer

železniční infrastruktury
Pracovní náplň: Dispečerská činnost na úseku
provozuschopnosti v Situačním centru SŽ.
Pracoviště: Křižíkova 552/2, 186 00 PRAHA 8.
Předpoklady: Minimálně 5 let v oboru řízení
železničního provozu nebo správy železniční
infrastruktury s odbornou zkouškou dle Zam1.
Zdravotní způsobilost pro práci v noci. Znalost
práce na PC – uživatelsky MS Office. Není nutné
povolení pro vstup do kolejiště.
Očekáváme: Orientaci v souvislostech provo-
zuschopnosti dráhy a řízení provozu, aktivitu
a komunikační schopnosti.
Nabízíme: Práce v moderním prostředí, pevný
rozvrh směn 36 hodin týdně ve 12hodinových
směnách. Benefity běžné u SŽ.
Možný nástup: Ihned, nebo podle dohody
Kontakt: Ing. Libor Šíp, telefon 972 244 328,
mobil 606 716 287, e–mail: Sip@spravaze-
leznic.cz

Výstavy ČZS FISAIC v Praze
navštívili dva generální ředitelé
V pondělí 11. 4. byla v Informačním centru Sprá-

vy železnic ve spodní hale pražského hlavního
nádraží oficiálně zahájena velikonoční výstava čle-
nek Českého zemského svazu (ČZS) FISAIC při
OSŽ, které i letos byly zapojeny do soutěže o nej-
lepší velikonoční ozdoby a kraslice. Jejich výrobky
byly vystaveny v žst. Praha Masarykovo nádraží (ve
spolupráci s ČD) a v žst. Praha hlavní nádraží (ve
spolupráci se Správou železnic).

„Jsem velice rád, že naši zaměstnanci ne-
myslí jenom na železnici, ale i na tradice,“ uvedl
při té příležitosti generální ředitel Správy železnic
Bc. Jiří Svoboda, MBA.

V úterý 12. 4. ráno se na Masarykově nádraží
v Praze sešli předseda Podnikového výboru OSŽ
při ČD, a. s., Štěpán Lev a prezident ČZS FISAIC
Vladislav Vokoun s novým generálním ředitelem
a předsedou představenstva ČD Mgr.Michalem
Krapincem, aby oficiálně zahájili velikonoční výsta-
vu ručních děl, které vyrobily šikovné ruce členek
Českého zemského svazu (ČZS) FISAIC při OSŽ.
„Velikonoce a jaro jako takové mám velmi rád.
Pocházím z vesnice, kde se velikonoční tradice
dodržovaly,“ prozradil Michal Krapinec.   –mmč–

 Fotovlaky na Kolešovce
Setkání parních vlaků na křížení tratí 125 a 126 v Chrášťanech. Dole  „Kremák“ 534.0323 a na mostě projíždí  „Čtyřkolák“ 434.2186.

Na Velký pátek a Bílou sobotu, o velikonočním
prodlouženém víkendu 15. a 16. 4. 2022, byly
vypraveny dva nákladní parní vlaky určené pro
železniční fotografy a filmaře nejen z České re-
publiky, ale i Rakouska, Německa, a nechyběl ani
tradiční účastník z Itálie. V pátek se v čele soupra-
vy historických vozů v majetku ČD (CHV) a Herku-
les KHKD představila parní lokomotiva 414.096
„Heligón“ vyrobená v roce 1906 ve Vídni a v sou-
časnosti udržovaná v Lužné u Rakovníka.

V sobotu byly do soupravy přidány čtyři ná-
kladní vozy společnosti ČD Cargo a služební vůz
Dd nahradil novější typ Dsd. V čele vlaku stanula
poválečná lokomotiva 534.0323 přezdívaná díky
velkému topeništi „Kremák“, která je také doma
v Lužné.

Největším lákadlem pro železniční dokumenta-
risty se stala stanice Krupá, kde jsou stále funkční
mechanická návěstidla a je možné, že se jejich

čas brzy naplní. Další zásadní změnou je výstavba
karlovarské dálnice D6, která bude procházet po-
blíž stanice Krupá a navždy tak změní ráz okolí.
Jízdy se uskutečnily i na chmelařské lokálce z Kru-
pé do Kolešovic, přezdívané díky dvanáct kilomet-
rů vzdálené cílové stanici Kolešovka. Zde se jelo
i účelově na základnu KHKD v Kněževsi, kde pro-
běhlo připojení i odpojení historických vozů.

V sobotu se po domluvě s ČD (CHV) podařilo
setkání nákladního fotovlaku s veřejným vlakem
do Svojetína s parní lokomotivou 434.2186 na
mimoúrovňovém křížení tratí u Chrášťan. Z Krupé
směrem na Lužnou se se „Čtyřkolákem“ podařila
i souběžná jízda obou vlaků. Organizátorům a že-
lezničnímu personálu, ať už ve stanici Krupá, či
lokomotivní četě, patří velký dík za nádherně strá-
vené dny s železniční nostalgií v příjemném pro-
středí křivoklátských lesů a chmelnic.

Vít Mareš

době chybí pracovníci jak v provozních profesích,
tak i v opravnách. Vedoucí OKV Břeclav lng. Luboš
Bazala seznámil přítomné s novinkami na opravně
lokomotiv a vozů a taktéž s nedostatkem kvalitních
opravářů. Předseda Klubu důchodců informoval
přítomné o akcích do konce prvního pololetí roku
2022. Členská schůze odsouhlasila příspěvek 10
Kč od každého člena KD do Podpůrného fondu
OSŽ. Po společné večeři k tanci a poslechu zahrála
dechová hudba „Lanžhotčanka“. Bylo to vydařené
odpoledne a všichni spokojeně odcházeli do svých
domovů. Za Klub důchodců B. Dvořáček

Oslavy 175 let
švýcarských

železnic
Když před 175 lety, 9. srpna 1847, zahájila pro-

voz první švýcarská železniční trať se „španělskou
Brötli–Bahn“ mezi Curychem a Badenem, výrazně
se zkrátila doba jízdy oproti jízdě lázeňským kočá-
rem taženým koňmi. Konkrétně místo 3 hodin na 45
minut na trase dlouhé 22,5 km. Byl tím položen
základ průmyslového, technologického a sociální-
ho rozvoje Švýcarska. Důvod k oslavám v železnič-
ní zemi jako je Švýcarsko, která je na světě druhá za
Japonskem v počtu používání železnice „na hla-
vu“. Oslavy organizují Švýcarské spolkové dráhy
(SBB), které zaměstnávají asi 36 tisíc lidí, spolu
s dalšími poskytovateli veřejné dopravy (ÖV) Švý-
carska.

Veřejná doprava dnes znamená dobře koordi-
nované spojení mezi vlaky, autobusy, tramvajemi,
loděmi, ale i lanovkami a horskými železnicemi ve
všech regionech Švýcarska, a těší se velké podpo-
ře obyvatelstva i politiků. V roce 2022 proběhnou
oslavy 175 let švýcarských železnic. Průběžně bu-
dou zveřejňovány aktivity související s výročím. Udá-
losti budou průběžně aktualizovány a přizpůsobo-
vány platným koronavirovým opatřením. Bude
možné užít veřejnou dopravu ve všech regionech
Švýcarska. Bude se jednat o poděkování všem,
kteří MHD využívají a podporují. Bude možné na-
hlédnout do zákulisí a poznat lidi a jejich práci,
zažít veřejnou dopravu – na pěti různých festivalo-
vých víkendech ve všech regionech Švýcarska.
Oslavy proběhnou v regionech a především ve
dnech:
- Sever, Basilej, ve dnech 21. a 22. 5.;
- Východ, Landquart, ve dnech 11. a 12. 6.;
- Střed, Bern, ve dnech 3. a 4. 9.;
- Západ, Lausanne, ve dnech 1. a 2. 10.;
- Jih, Bellinzona, ve dnech 22. a 23. 10.

Bližší a aktuální nabídka na https://compa-
ny.sbb.ch/de/ueber–die–sbb/profil/sbb–erleben/
175–jahre–schweizer–bahnen.html.

Z Blick.ch, 9. 3. 2022, zpracoval –sh–

Po delší době se dne 8. 4. 2022 uskutečnila
členská schůze Klubu důchodců bývalého DKV
Břeclav. Z pozvaných 274 členů jich přišlo 139.
Bylo znát, že po zákazu shromažďování, zavině-
ným covidovou epidemií, schůze, besedy a spo-
lečné kulturní akce velmi chybějí.

Schůzi zahájil předseda Klubu důchodců Bože-
těch Dvořáček uvítáním všech přítomných a hostů.
Minutou ticha byla uctěna památka zesnulých v uply-
nulém období. Poté se ujali slova hosté. Za ZO OSŽ
DKV Břeclav předseda Stanislav Holáčik nastínil
situaci v ČD, a. s., a ČD Cargo, kde v současné

Senioři se opět mohou scházet

Ale nový stav lokálky pak umožnil její moderni-
zaci. Brzy začaly po jejích kolejích jezdit motorové
lokomotivy s velkými nápravovými tlaky například
T 478.1. Na čtyřech přejezdech silnic bylo instalo-
váno automatické výstražné zařízení. Zmizely
sloupy kolem trati, neboť po celé délce byl nata-
žen ve spolupráci s tehdejší poštou telefonní ka-
bel, kdy se pošta starala o bezporuchový provoz.
Vedle původních památných budov byly postave-
ny na třech zastávkách nové čekárny. Nákladní
doprava na lokálce pak byla poměrně silná, není
bez zajímavosti, že se po ní vozil kámen z blízkého
kamenolomu v Polici na stavbu prvních tras praž-
ského metra.

Přes všechny její přednosti bylo opět projedná-
váno krátce po 80. roce její zrušení, v té době byla
u nás zrušena nejedna lokálka. Argumenty ze
všech stran byly však tak silné, že došlo k přehod-
nocení záměru a tlak na zrušení trati ustal.

Ubíhaly roky a lokálka vydržela do dnešních
dnů, i když již 10 let zde funguje osobní doprava
pouze v občasném víkendovém provozu. Také
v posledních letech bylo nutné odrážet snahy růz-
ných rádoby podnikatelů. Jejich záměry odkoupit
celou lokálku a tu pak provozovat někdy nevypa-
dají zrovna přesvědčivě.

Ovšem skupina nadšenců a železničních fan-
dů, kteří se o provoz na lokálce starají, je stále ve
střehu a udělali pro její zachování opravdu hod-
ně.

Nejvíce však nepochybně pro zachování udě-
lal zmíněný náčelník traťové distance, bez jeho
aktivity by bezpochyby lokálka již neexistovala.
Nemělo by se na něj zapomínat. Lidem, jako byl
pan Šimek, se obyčejně velké pomníky nestaví,
tak se hodí na něj vzpomenout alespoň takto,
neboť to, co je psáno trvá a nemusí to být zrovna
nápis na pomníku.

Miroslav Vaněk,
Brno

Lokální trať z Moravských Budějovice do Jemni-
ce byla dostavěna a dána do provozu v roce 1896.
Během této více než 125leté existence měla ne-
jednou namále. Poprvé se jednalo o jejím zrušení
již ve třicátých letech minulého století v souvislosti
s tehdejší hospodářskou krizí u nás.

 Přišel rok 1968, okupace naší republiky, a lo-
kálka na sebe upozornila. V Jemnici a jejím blíz-
kém okolí se tehdy nacházela spousta sovětských
armádních vozidel. Nebylo se čemu divit, fungo-
vala zde poddůstojnická škola vojáků pohraniční
stráže. Na dalších čtyřech místech přímo v Jemnici
se nacházela kasárna různých složek naší armá-
dy. Byl zde poměrně velký vojenský autopark,
rozsáhlé cvičiště a v odsunuté poloze od města

Několikrát zachráněná lokálka

to boj s větrnými mlýny,
neboť tehdejší soudruzi
neradi měnili to, o čem
již jednou rozhodli. Pan
Šimek zjistil, že na opra-
vě jakési trati v Ostravě
měli nedostatek pracov-
níků. Jelikož on měl ve
své distanci pracovníků
dostatek, nabídl jich část
na pomoc do Ostravy vý-
měnou za již použité ko-
lejnice. Pro jemnickou lo-
kálku pak získal silné
kolejnice a pražce, které
použil pro její opravu.

Práce na obnově tra-
tě byly doslova vysilující
a trvaly několik roků. Na-
jednou zde bylo možné
vidět i 30(!) pracovníků,
kteří prováděli vše za pl-
ného provozu, ručně,
jen s primitivním nářa-
dím.

muniční sklad. V blízkosti obsazené Jemnice se
tehdy nacházela spousta tanků, bojových vozidel
pěchoty a jiných sovětských pásových vozidel.
Snad si tehdy někdo uvědomil, že ty kilometry
rozbitých silnic jejich pásy by již mohly stačit. Pro
odsun sovětských vozidel, zejména pásových do
vnitrozemí, byla snaha využít této lokálky. Přitom
se zjistilo, že její koleje jsou od uvedení do provo-
zu slabé a projevila se na celém svršku malá
údržba. Vojenská vozidla z Jemnice odjela tehdy
tak, jak přijela, tedy po svých. Z těchto důvodů bylo
rozhodnuto lokálku jednou provždy zrušit, neboť
náklady na její opravu se zdály vysoké.

Tehdy do problému vstupuje tehdejší náčelník
traťové distance ve Znojmě Ing. Šimek. Ovšem byl

Generální ředitel Správy železnic Jiří Svo-
boda s výtvory  členek ČZS FISAIC v informač-
ním centru na pražském hlavním nádraží.

Štěpán Lev s Michalem Krapincem oficiálně zahájili velikonoční výstavu na Masarykově nádraží.

Víkendový osobní vlak na nádraží v Jemnici.

„Se zvykem je to leckdy zlá věc:
působí, že se bezpráví považuje za právo
a blud za pravdu.“

     Georg Christoph Lichtenberg,
 německý vědec a saritik (1742 - 1799)

RAIL BUSINESS
DAYS se blíží!

Na mezinárodním železničním veletrhu a kon-
ferenci RAIL BUSINESS DAYS ve dnech 7. až 9.
června na brněnském výstavišti na návštěvníky
mimo jiné čeká i bohatá expozice kolejových vo-
zidel. Správa železnic zde přestaví diagnostické
vozidlo měřící geometrické parametry koleje
EM100, přípojný vůz EM100 či lokomotivu řady
193 Siemens Vectron. České dráhy nabídnou
návštěvníkům moderní vlak pro rychlost až 200
km/h s názvem InterJet a ČD Cargo představí
lokomotivu Bombardier TRAXX MS3 a speciálně
upravený nákladní vůz.

Další drážní vozidla bude vystavovat také sta-
vební holding enteria (podbíječka Evča, ASP 08–
275/3S), Procházka MP (ZEPHIR CRAB 5000E
a CRAB 1800E), VHC TRADE, ROSTE TRADE, On
– Rail Group a Cominvest CZ.

Pro více informací včetně nákupu vstupenek,
získání vstupu na konferenci a registraci mezi
vystavovatele navštivte naše webové stránky
www.railbusinessdays.cz. –red–

Nákladní fotovlak s Kremákem 534.0323 se svojí soupravou odjíždí z Krupé do Lužné.

Apartmánový dům  Orion v řecké Leptokárii.


