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NA AKTUÁLNÍ TÉMA

Z aktuálních událostí

Hovoříme s VLADISLAVEM VOKOUNEM,
předsedou Podnikového výboru OSŽ při ČD

„Snažíme se přesvědčit vedení ČD,
aby z důvodu nezhoršení komfortu

cestujících převzalo
část pokladních míst

na komerční riziko podniku.“

(Pokračování na str. 2)

n n n n n Další pravidelné jednání Ústředí OSŽ se
konalo dne 25. 9. v Praze. V rámci bodu Informa-
ce ze zásadních jednání se I. místopředseda
OSŽ a předseda PV OSŽ při ČD, a. s., Vladislav
Vokoun věnoval mimo jiné smlouvám s kraji.
Uvedl, že v celkovém součtu přijdou České drá-
hy v roce 2020 o 4,2 % výkonů v regionální do-
pravě. Místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ
ČD Cargo Radek Nekola informoval o jednání
valné hromady, která 10. 9. potvrdila ve funkcích
staronový management ČD Cargo, a také o hos-
podaření ČD Cargo – především o problémech
nákladní dopravy. Miloš Paleček, tajemník PV
OSŽ SŽDC, informoval o návrhu 3. změny stá-
vající kolektivní smlouvy a o  návrhu PKS SŽDC
na rok 2020.  Složitá je podle místopředsedkyně
OSŽ Bc. Renaty Douskové situace ve společ-
nosti Legios Loco. Nevyjasněné majetkové vzta-
hy postavily zaměstnance firem HMS a Legios
Loco do nezáviděníhodné situace, která má do-
pad i na zaměstnance v kooperujících firmách
v Horním Slavkově a v Nymburce. Stručně se
pak Renata Dousková vyjádřila i  k situaci v dalších
nedrážních organizacích. Závěr bodu Informa-
ce ze zásadních jednání patřil předsedovi OSŽ
Mgr. Martinu Malému a jednání dopravní triparti-
ty 16. 9. (témata: aplikace ETCS, přechod na
střídavou trakci a financování infrastruktury do
budoucna). Věnoval se i režijním výhodám: „Ná-
vrh MD ČR na úpravu Tarifu režijního jízdného
obsahuje hrubou necitlivost k zájmům držite-
lů režijních výhod a zbytečnou podporu pro-
sazování ekonomických zájmů krajů na úkor
ČD a SŽDC, kterým by v důsledku takových
změn v oblasti režijních výhod obratem vzrost-
ly osobní náklady. Pro nás je to nepřijatelné,“
řekl. Odborové centrály na železnici společným
stanoviskem vyzvaly MD ČR k jednání o naleze-
ní oboustranně přijatelného řešení.

 Členové Ústředí OSŽ dále projednali a v roli
valné hromady schválili výroční zprávy a účetní
uzávěrky společností OSŽ Slovakia, a. s., a Pa-
cifik, a. s., za rok 2018, vzali na vědomí hospodář-
ský výsledek OSŽ za rok 2018 a schválili návrh
na příděly do fondů z hospodářského výsledku
a z rezervního fondu. Dále vzali na vědomí infor-
maci o vypracování a podání daňového přiznání
za rok 2018 a informaci o plnění rozpočtu OSŽ
za období 1–6/2019. Ústředí OSŽ vzalo také na
vědomí Informaci o vyhodnocení PKS uzavře-
ných u zaměstnavatelů, kde působí OSŽ. Dále
schválili novou členkou RK OSŽ paní Ivanu
Malounovou a vzali na vědomí termín a místo
konání oslav 30 let OSŽ (ve čtvrtek 4. 6. 2020
v hotelu Olšanka v Praze) a schválili termín ko-
nání VIII. sjezdu OSŽ ve dnech 5. až 6. listopadu
2021 v Praze.Ústředí OSŽ dále schválilo půlroč-
ní pilotní projekt rozšíření právního poradenství,
právní pomoci členům OSŽ v občanském životě.

Závěr pak patřil Organizačním záležitostem,
Informaci Revizní komise OSŽ a bodu Různé.

n n n n n Na jednání Republikové rady seniorů
(RRS) OSŽ v Praze 26. září přivítal její předseda
Kurt Mužík Stanislavu Brejníkovou, která byla na
jednání středočeské oblasti, zastupující seniory,
navržena za členku RRS. Nahradila tak zesnulé-
ho Karla Hybše, člena rady a místopředsedu
RRS. Členové rady pak jednomyslně zvolili paní
Danuši Poláškovou za místopředsedkyni RRS.

(pro trať do Obrataně), tak Kanclov (pro trať do
Nové Bystřice, budova odbočky už je zbouraná),
jsou od 16. 10. 2006 řízeny dálkově výpravčím
z Jindřichova Hradce pomocí JOP.

Kvůli nesplaceným fakturám měla být smlou-
va SŽDC s JHMD, na jejímž základě řídí výprav-
čí a dispečeři provoz na obou jihočeských úzko-
kolejkách, k 30. 9. 2019 z důvodu nesplacených
faktur vypovězena. Dlužná částka byla nakonec
ze strany JHMD uhrazena a SŽDC se s JHMD
dohodla na dalším pokračování spolupráce.

Michael Mareš

viště dirigujícího dispečera.“ Aktuálně pracuje
v Jindřichově Hradci osm výpravčích/dispečerů,
kteří se na obou postech střídají.

Letos v říjnu tomu tedy budou dva roky, co
jindřichohradečtí dispečeři řídí i provoz na tratích
do Nové Bystřice a Obrataně. Dispečer se stroj-
vedoucími komunikuje prostřednictvím mobilní-
ho telefonu, což je vlastně náhradní spojení.
Základní spojení na D3 je přes vysílačky. „Ale
vysílačky jsou zatím v nedohlednu, JHMD na
to má výjimku, která se neustále prodlužuje.
Aktuálně platí do 30. 9. 2019, do doby vybudo-
vání radiové sítě,“ řekl dále výpravčí a dodal, že
spolupráce se strojvedoucími JHMD je jinak „v
pohodě“: „Jen je problémem častá porucho-
vost vozidel, způsobená podfinancovanou
údržbou. To způsobuje problémy při řízení
provozu na tratích JHMD, kdy musí pro uvázlý
vlak jet náhradní vozidlo, které často není
k dispozici. Místo některých vlaků pak jezdí
náhradní doprava třeba i několik dní.“

Dodejme, že zajímavostí Jindřichova Hradce
je kolejová splítka mezi výhybkou č. 22 a odboč-
kou Kanclov. Obě odbočky, jak Dolní Skrýchov

Od října 2017 řídí jindřichohradečtí výpravčí
a dispečeři z dopravní kanceláře v Jindřichově
Hradci provoz na Jindřichohradeckých místních
drahách (JHMD) z Jindřichova Hradce do Obra-
taně a do Nové Bystřice. Výpravčí má na starosti
dopravu na hlavní trati plus kolejovou splítku
(úsek mezi Jindřichovým Hradcem a odboč-
kou Kanclov), dispečer pak „lokálky“, tedy
úzkorozchodné tratě do Obrataně a Nové Byst-
řice: „Dispečer je jenom na denní směně,
v noci dělá výpravčí všechno,“ konstatuje
jeden z výpravčích.  Ke změně řízení dopravy
došlo po nehodě na „úzké“ v srpnu 2016
u Chválkova. „Na základě toho JHMD nařídili
změnit způsob řízení provozu. Do té doby
jezdili na pravidlo, odhlášky si dávali strojve-
doucí, změny křižování také. Podle zákona
o drahách ale na takovéto trati musí být řízení
provozu z jednoho místa, a to nebylo,“ dodá-
vá výpravčí s tím, že se uvažovalo o dvou varian-
tách: buď že JHMD budou mít svého vlastního
dispečera, nebo řízení provozu převezme SŽDC.
„Nakonec to zbylo na nás a bylo zde (v želez-
niční stanici Jindřichův Hradec) zřízeno praco-

Už dva roky dirigují jindřichohradečtí výpravčí i vlaky
na tratích JHMD do Nové Bystřice a Obrataně

V současné době se tento počet snížil na 74
(Brno 56, Zlín 15 a Ústí nad Labem 3). Toto
snížení je výsledkem dlouhých jednání všech
zainteresovaných stran. Podnikovému výboru
se podařilo prosadit ve shodě s vedením Čes-
kých drah, aby došlo ke zvýšení zálohy poklad-
ních o dvě procenta, čímž se snížil počet poklad-
ních, které měly přijít o svoji práci. Vedení PV
OSŽ při ČD nadále vyjednává s vedením ČD
a snaží se je přesvědčit, aby některá exponova-
ná pokladní místa převzalo do své režie na
komerční riziko ČD. Tato jednání stále probíhají,
oslovíme v této věci i nového generálního ředite-
le ČD, který má snahu - podle dostupných infor-
mací - vylepšit postavení našeho podniku v rám-
ci nových smluv. OSŽ samozřejmě nemůže
vyjednávat přímo s krajem, neboť ten není v této
věci partnerem pro vyjednávání. Tím jsou pro PV
OSŽ České dráhy. To však neznamená, že se
neangažujeme.

Lze ovšem důvodně pochybovat o tom, že
České dráhy dojednají změny v „brutto“
smlouvách s kraji tak, aby všechna pokladní
místa zůstala zachována. Jaké budou mít
možnosti přebyteční zaměstnanci – poklad-
ní?

Podnikový výbor hledá všechny možnosti,
aby co nejméně pokladních přišlo o práci. Ve hře

Část krajů České republiky, především kraj
Jihomoravský, rozhodla o tom, že bude sní-
žen počet pokladních míst v železničních sta-
nicích. Jak je možné, že kraje „de facto“
rozhodují o počtu zaměstnanců, kteří jsou
zaměstnanci akciové společnosti České drá-
hy?

Důvodem je především takzvaná „brutto“
smlouva mezi některými kraji a Českými draha-
mi, kdy tržby z osobní regionální přepravy jsou
tzv. „rizikem“ objednatele a on určuje, kolik potře-
buje prodejních míst. Mohou tak vlastně diktovat
Českým drahám, které výkony nebudou platit,
aby ušetřily. To je podstata této záležitosti. I když
se jedná o legitimní a občas používaný systém,
tak by dle mého názoru neměl být praktikován
u síťového dopravce s celorepublikovou působ-
ností. Objednatel fakticky rezignuje na přiroze-
nou motivaci dopravce získat nové zákazníky
a přenáší tuto odpovědnost na sebe. Ve spojení
s dalšími „krajskými výmysly“ se navíc jedná
o určitou bezohlednost vůči občanům jiného kra-
je.

Kolika pokladních míst se toto omezení
týká a co může v této věci pro zaměstnance
ČD udělat OSŽ, konkrétně Podnikový výbor
OSŽ při ČD?

Původní návrh bylo snížení o 96 pokladních.

jsou kromě odchodů do důchodu také možnosti
změny zaměstnání, místa pracoviště, nebo pře-
chod například k SŽDC nebo k jiným drážním
podnikům. SŽDC má v současné době nedosta-
tek výpravčích, výhybkářů a dalších profesí, kde
by se po provedené rekvalifikaci mohla část
pokladních uplatnit. Výbory OSŽ při ZAP mohou
také s manažery jednotlivých ZAPů dojednat
jiné možnosti změny zaměstnání současných
pokladních (například na profesi vlakvedoucí),
spojený třeba i s dojížděním.

Otevřeným úkolem ovšem zůstává, kdo bude po
Karlu Hybšovi dál spravovat webové stránky
seniorů na webu OSŽ. Rada se také zabývala
vyhodnocením průběhu III. Sportovních her se-
niorů v Rajeckých Teplicích a také her seniorů
v Českých Budějovicích. Kurt Mužík vyzval čle-
ny, aby případné další připomínky k tomu, co by
bylo třeba zlepšit, předali písemně. Alois Malý,
místopředseda RRS, informoval, že Rada senio-
rů ČR připravuje rovněž v příštím roce sportovní
hry seniorů 7. – 10. července 2020 v Mostě.

 Část členů RRS navštívila 3. 9. prostory
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kde je
provázel poslanec a I. místopředseda ČSSD
Roman Onderka.

 O jednáních na železnici a zejména o vývoji
situace, která se týká jízdních výhod zaměstnan-
ců, informoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý,
který je pravidelným hostem jednání RRS.  Jako
vždy byla využita návštěva předsedy OSŽ k dis-
kusi, zazněla řada dotazů na kolektivní vyjedná-
vání u železničních podniků, u SŽDC pak na
možné změny v FKSP, ale i názor na nedávno
prezentovaný požadavek soukromých doprav-
ců a mediální diskusi o použití přívlastku „národ-
ní dopravce“, že jde o víc než jen o pouhý název.

n n n n n Z účasti na jednání PV OSŽ Správy želez-
niční dopravní cesty (SŽDC) v Praze 26. 9. se
tentokrát omluvil předseda PV Petr Štěpánek
a také zástupci zaměstnavatele. Vítanými hosty
jednání byli vedoucí oddělení ESO OSŽ JUDr.
Petr Večeř, pracovník ESO Luděk Šebrle a in-
spektor BOZP–Ú Jaroslav Leština. Po kontrole
úkolů následovala podrobná informace o spo-
lečném jednání  odborových centrál se zaměst-
navatelem z 28. 8. a návrhu zaměstnavatele na
3. změnu PKS. Tajemník PV Miloš Paleček pak
zopakoval některá čísla o zaměstnanosti, mzdo-
vém vývoji, očekávání výše finančních prostřed-
ků na činnost SŽDC ze SFDI v příštím roce, tak
jak o nich informoval OC zaměstnavatel. Zmínil
se také o řadě návrhů, zejména v příplatkové
oblasti, které budou kolektivní vyjednavači spolu
s ostatními OC předkládat při vyjednávání o no-
vé PKS. JUDr. Petr Večeř mj. informoval o
pilotním programu na rozšíření právního pora-
denství členům OSŽ. Podnikový výbor projednal
některé organizační záležitosti (především spo-
lečné jednání s členy PV ŽSR na Slovensku).
Předseda OSŽ Mgr. Martin Malý hovořil o finan-
cování SŽDC v příštím roce, možné půjčce od
Evropské investiční banky na investice v SŽDC,
důvodech přejmenování SŽDC na SŽ a také
o všech jednáních, která jsou vedena na úrovni
MD a týkají se jízdních výhod a také postojů
některých krajů, které sdělily, že na některých
tratích nebudou uznávat režijní výhody.

n n n n n V Praze se dne 8. 10. uskutečnilo pravidelné
zasedání Představenstva OSŽ. Předseda OSŽ
Mgr. Martin Malý se zabýval zejména návrhem
na 16. Změnu tarifu režijních výhod a zrekapitulo-
val všechna jednání, která za uplynulý měsíc v
této věci s kolegy vedl. „Naším záměrem je
dohodnout takové řešení, které umožní udr-
žení síťového charakteru režijek, tj. jejich
uznávání nejen v dálkové dopravě, ale také ve
všech krajích, kde dopravu budou zajišťovat
České dráhy,“ uvedl. -red-

Zajímavostí Jindřichova Hradce je kolejová splítka mezi výhybkou č. 22 a odbočkou Kanclov. Na snímku Michaela Mareše projíždí
rychlík 668 Rožmberk kolem odbočky Dolní Skrýchov.

O víkendu 28. 9./29. 9. vy-
jely naposledy na trať z Cho-
mutova do Vejprt a Cranzahlu
vlaky Českých drah, na jaře
má na trati začít jezdit společ-
nost Die Länderbahn. Zejmé-
na neděle se tak nesla ve smu-
tečním duchu. Souprava
složená z motorového vozu
řady 810 (810.319–4), vlože-
ného vozu (015) a Regionovy
814/914/033 byla opatřena ná-
pisy, jako „Poslední spoj“, „96
let provozu státních vlaků na
trati 137 končí dnes 29. IX.
2019???“, nechyběly ani vzka-
zy od kolegů železničářů z Ně-
mecka „Eine der BESTEN
Eisenbahnen Europas kommt
leider nicht mehr nach Cran-
zahl. DANKE SCHÖN České
dráhy“, smuteční stužka či kvě-

České dráhy se loučily
s tratí do Vejprt

(Pokračování na str. 3)

tiny. „Bylo by nedůstojné, kdybychom neudě-
lali nějakou symbolickou rozlučku, tak se
vymyslela tato akce,“ uvedl Ladislav Drobný,
vlakvedoucí z Chomutova a člen spolku Vejprtská
dráha a spoluorganizátor rozlučkové akce. Dal-
ším spoluorganizátorem a spoluautorem myš-
lenky rozloučení s tratí 137 byl Jan Martášek,
vedoucí provozního pracoviště ČD Cargo, který
kdysi na trati pracoval, naposledy (do roku 2007)
jako náměstek přednosty UŽST Chomutov, kte-
rý je od doby znovuobnovení přeshraničního
provozu v úseku Vejprty – Bärenstein v kontaktu
s německou stranou, konkrétně s panem Lutzem
Mehlhornem, vedoucím provozu infrastruktury
a jednatelem DB RegioNetz Erzgebirgsbahn,
která se na rozlučce rovněž podílela.

Na akci se spolupodíleli kolegové z úzkoroz-
chodné železnice Fichtelbergbahn Uwe Schulze
a Sven Oettel, kteři sezvali početnou partu kole-
gů z německých železnic i příznivců vejprtské
tratě a posledním vlakem cestovali z Cranzahlu
do Chomutova. Cestou vzpomínali na krásné
chvíle, které zde zažili s Českými drahami. A pro-
tože spojení zpět do Vejprt nebylo žádné, odvezl
je zpět do hor autobus Ikarus 280, který provozu-
je obchodní značka Retrobusy Chomutov.

Souprava posledního vlaku do Cranzahlu měla
v čele motorový vůz řady 810 s transparentem,
který vyrobil strojvedoucí Milan Truhlář, o smu-
tečně vyzdobenou Regionovu, kterou řídil stroj-
vedoucí Ing. Tomáš Horák, se pak postarali
němečtí kolegové.

Předplatné 2020
V těchto dnech začneme rozesílat

zálohové faktury na předplatné Obzoru
na rok 2020. Pokud požadujete změnu

v počtu odebíraných výtisků nebo pokud
máte změnu v adrese, sdělte nám to,

prosím, na adrese marie.bartova@osz.org
nebo telefonicky na 737 275 079.

Děkujeme.                 Redakce Obzoru

Společná fotka účastníků akce, snímek Jan Limburský.



PŘEDSTAVUJEME

NAVŠTÍVILI JSME

VŠIMLI JSME SI

(Pokračování ze str. 1)

ZE SVĚTA

Rakousko ochránilo
své ÖBB

před konkurencí
Poslanci rakouské Národní rady poslali velký

dárek státním rakouským drahám ÖBB. Podle
jejich rozhodnutí zůstane ÖBB provoz na většině
tratí v závazku veřejné služby, a to bez soutěže.
ÖBB získá jistotu až do roku 2034, podle schvá-
leného materiálu mají za provoz inkasovat v sou-
čtu 11,024 miliard eur.

Krok rakouských politiků vyvolal ostrou reakci
zejména u soukromého dopravce Westbahn.
ÖBB bude provozovat vlaky v závazku bez jaké-
koliv soutěže a porovnání nabídek, jde o plně
přímé zadání. V zemích EU jde o legální, ale ne
příliš častý postup. I země se silnými monopolní-
mi dopravci, jako je Francie či Španělsko, ozná-
mily postupné otvírání trhu. Podobný byznys bez
soutěže nedávno získaly ve své zemi italské
státní dráhy Trenitalia.

Podle vyjádření Westbahnu je postup státu
neefektivní, částku 11 miliard korun považuje za
příliš vysokou. ÖBB dostávají od státu na provoz
ztrátových linek ročně zhruba 710 milionů eur za
72,3 milionů vlakových kilometrů, cena za kilo-
metr tak přesahuje v přepočtu výrazně hranici
200 Kč.

V Rakousku použili zastánci státního mono-
polu tradiční fintu: nechat jednání o nové smlou-
vě na termín co nejblíže konci stávající, aby

nedošlo případně k výpadku služeb. ÖBB mají
dlouhodobě k rakouským politikům blízko: býva-
lý šéf ÖBB Christian Kern byl rakouským kanclé-
řem, nyní pracuje pro ruské železnice.  Info ÖBB

J. Zajíček

DB a Talgo představují
novou generaci
dálkových vlaků

Španělský výrobce železničních vozidel
a Deutsche Bahn (DB) se dohodli na vývoji a vý-
robě nové generace dálkových vlaků ECx. Mělo
by se jednat o cca 100 vlaků konstrukčního typu
„Talgo 230“. První zakázka by měla činit 23 vlaků
v hodnotě 550 mil. eur. Vlak by se měl skládat
z hnacího vozidla typu Travca (vícesystémové)
a 17 vozů v délce 255 m a váze 425 t (prázdné)
určených pro max. rychlost 230 km/h. Vozidla
budou vyráběna ve španělských závodech.

Souprava by se měla skládat z řídicího vozu,
15 vložených vozů a koncového vozu, kde by
mělo být řazeno hnací vozidlo. Souprava by
měla být bezbariérová, kromě obou krajních
vozů. Vozidla by měla být pro cestující vybavena
na úrovni vlaků ICE s wifi, regály pro zavazadla,
obrazovkami pro info cestujících. Souprava má
85 míst v 1. třídě a 485 míst ve 2. třídě, bistro vůz
s 12 místy k sezení. Souprava bude mít i rodin-
nou zónu s místy pro hraní dětí, jakož i místo pro
kočárky a také 3 místa pro vozíčkáře. V konco-

l ZA SPOLUFINANCOVÁNÍ EU
se staví nový dopravní „miniterminál“ spolu s no-
vou budovou železniční zastávky Jihlava–Staré
Hory. U zastávky je smyčka trolejbusové linky
B Na Dolech–Masarykovo náměstí–Hlavní ná-
draží, navíc je zde nová trafika s miniprodejnou
potravin. Je to vlastně dopravní terminál budouc-
nosti elektrické dopravy – elektrizovaná trať 225
plus trolejbusy. Doufejme, že se na trati 225
budou v budoucnu objevovat výhradně elektric-
ké jednotky, nikoli motory pod dráty, jak zde bylo
zvykem. Stav 25. srpen. Snímek Martin Kubík.

luje. „Pokud se týká činnosti škodní a likvi-
dační komise, zde pomáháme zaměstnan-
cům, kteří způsobili zaměstnavateli nějakou
škodu.“

Prvořadou činností, kterou Výbor OSŽ při
ČD–Telematika vykonává pro zaměstnance spo-
lečnosti ČD–Telematika, a. s., ale i pro společ-
nost ČD–Informační systémy, a. s, je uzavírání
kolektivní smlouvy. „Ta je za posledních něko-
lik let poměrně dobře dohodnuta a v součas-
né době se každoročně vyjednává především
nárůst mezd a hodnota stravenek. Dále je to
spolurozhodování se zaměstnavatelem v ob-
lasti čerpání Sociálního fondu, který se vytvá-
ří ze zisku společnosti.“

A jaké jsou hlavní činnosti, jimiž se společnost
ČD–Telematika zabývá? Zjednodušeně řečeno,
na základě smluv s různými subjekty, především
se SŽDC, zabezpečuje provoz telekomunikač-
ních sítí po celé ČR v rámci celorepublikové
vysokorychlostní přenosové sítě. Mimo železnici
poskytuje služby i dalším subjektům v oblasti IT,
jako je státní správa, mobilní operátoři, ale i sil-
niční telematika. Vlastní také velké datové úložiš-
tě. Ve spolupráci s operátory mobilních sítí (O2 či
Vodafon) pak poskytuje službu VPN Family s vý-
hodnými tarify pro zaměstnance, kteří pracují na
železnici. „Pro České dráhy jsme instalovali
mimo jiné také sítě wifi ve vagonech osobní
přepravy. Pro strojvedoucí udržujeme radio-
vý systém a sytém GSM–R. Budeme se podí-
let i na systému ETSC, což je Evropský zabez-
pečovací systém. S rozvíjející se digitalizací
se dostává moderní technika až do doprav-
ních kanceláří, díky níž je potom možné zavá-
dět dálkové řízení provozu z jednoho místa
(CDP),“ konstatuje Miroslav Škota.

Jak dále dodává, technický pokrok se nedá
zastavit, s modernizací tratí dochází také k vý-
měně sdělovací a zabezpečovací techniky, tak-
že je jen otázkou času a financí, kdy se ta která
trať začne ovládat dálkově. Pokud se týká bu-
doucnosti společnosti ČD–Telematika, uvítal by
Miroslav Škota (a jistě nejen on) především větší
zájem mladých lidí o zajímavou práci v oblasti
infrastruktury na železnici a to především o práci
servisních techniků. „V minulosti se na vojně
říkalo, že bez spojení není velení, dnes by-
chom to mohli poopravit, že bez datového
připojení není řízení a to platí bezezbytku i na
železnici. K tomu jsou ovšem mimo jiné po-
třební kvalifikovaní zaměstnanci, jichž ale
začíná v poslední době v souvislosti s jejich
stárnutím ubývat,“ dodává závěrem.

Miroslav Čáslavský

Dnes je ovšem vše jinak – po několika reorga-
nizacích se původní součást dráhy přeměnila
(podobně jako i někdejší ŽOS) v akciovou spo-
lečnost a to pod názvem ČD–Telematika, a. s.

„Postupem času jsem pracoval jako ve-
doucí návěstní mistr u SZD, po první reorga-
nizaci jsem ve stejné funkci pracoval u Divize
dopravní cesty – Správa železničních teleko-
munikací, a v roce 2005 se Telematika se svý-
mi zhruba 1500 zaměstnanci stala akciovou
společností s většinovým podílem majetku
Českých drah, kterou je dodnes.“

Souběžně s pracemi, které Miroslav Škota ve
své profesi vykonává již více než čtyřicet let,
pracuje i v odborech v současné době jako před-
seda Výboru OSŽ při ČD–Telematika, a. s.,
současně také jako člen škodní a likvidační ko-
mise za zaměstnance a také jako místopředse-
da Revizní komise OSŽ. „Naše společnost
působí po celé republice, předsedové jednot-
livých ZV OSŽ v sedmi oblastech jsou sdru-
ženi do Výboru, kterému předsedám,“ vysvět-

U železnice začal Miroslav Škota pracovat
v roce 1977 jako spojový dozorce u tehdejší
Sdělovací a zabezpečovací distance (SZD) v Ko-
líně. Předtím ovšem prošel výukou ve Středním
odborném učilišti v Nymburce a následně vystu-
doval Střední průmyslovou školu elektrotechnic-
kou v Kutné Hoře. „Moje rozhodování o za-
městnání nebylo příliš složité – šel jsem
k tehdejším ČSD, kde pracoval i můj táta, v té
době u Železničních opraven a strojíren (ŽOS),
které tehdy byly součástí jednotného podni-
ku ČSD,“ vrací se Miroslav Škota ke svým
začátkům na dráze.

Miroslav Škota: „Naším hlavním
cílem je udržení stability

společnosti ČD–Telematika na
trhu i uvnitř firmy.“

l 2. ROČNÍK MOBILIZACE
(1938) – jízda v trati Hanušovice – Staré Město
pod Sněžníkem proběhla v sobotu 28. 9. Pořa-
dateli byli „Staroměstští patrioti“. Velkou vadou
na akci byla nulová propagace, žádné plakáty ani
jiné informace. V Hanušovicích ani po celé trati
o akci lidé nevěděli. Mimořádný vlak tak byl
obsazen jen pár náhodnými cestujícími (snímek
František Pecho).

Je mi však jasné, že všechny naznačené cesty
jsou pro konkrétní pokladní mnohdy nepřijatelné.

Pokud se týká jednání s vedením krajů –
má OSŽ nějaké možnosti, jak přesvědčit ve-
dení krajů o tom, že rušení pokladních míst
není z jejich strany domyšlené?

Podnikový výbor s krajem samozřejmě ne-
může přímo vyjednávat, to však neznamená, že
na něj prostřednictvím místních funkcionářů ne-
může argumentačně působit a to se průběžně
děje. Průběžně se snažíme vedení krajů pře-

svědčit, že pokladní nejsou pouze „prodavačka-
mi jízdenek“, ale mají také další povinnosti, jako
například informace cestujícím, nabídka tarifů
a další služby, které jsou neporovnatelné napří-
klad s autobusovou dopravou či MHD. Snížení
počtu pokladních míst, spojené s ukončením
prodeje jízdenek výpravčími, může vést k přetí-
žení vlakových čet a následným únikům tržeb.
Toho si zřejmě kraje dosud nejsou plně vědomy
a zde vidíme prostor pro argumentaci z naší
strany, spojený i s informacemi v médiích.

Děkuji za odpovědi.
Miroslav Čáslavský

„Snažíme se přesvědčit
vedení ČD, aby z důvodu

nezhoršení komfortu
cestujících převzalo
část pokladních míst

na komerční riziko podniku.“

vém voze bude i místo pro kola a služební
oddíl.Vlaky by měly získat schválení pro Němec-
ko, Rakousko, Nizozemí, Dánsko, což je určující
pro vybavení lokomotivy zabezpečovačem PZB,
LZB, ATB a ETCS. Dodávka prvních z 23 vlaků
by měla proběhnout v závěru roku 2024 a je
učena jako náhrada za klasické vlaky IC DB.
Objevit by se měly na linkách Berlín – Hannover
– Amsterdam. V létě 2024 by se pak měly objevit
na lince Kolín n. Rýnem – Oberstdorf, Kolín n.
Rýnem – Berlín a Karlsruhe – Westerland (Sylt).

Z Eisenbahn–Revue, 5/2019, zpracoval –sh–

Dobrá zpráva
z Rakouska

Spolková země Rakouska Horní Rakousko
(OberÖsterreich) vydala tiskovou zprávu, že bu-
de masivně investovat (600 milionů euro) do
regionálních tratí a bude tak přispívat ke zlepšení
klimatu. Všechny vedlejší tratě budou zachová-
ny. Většina regionálních tratí bude elektrizována:

Mattigtalbahn: Steindorf–Branau: elektrizace
v celé délce; Innviertelbahn: Neumarkt–Kalham–
Ried–Branau–Simbach: elektrizace do roku 2029
v celé trase;  Mühlkreisbahn: Linz Urfahr– Aigen
Schlägel: elektrizace v úseku Linz Urfahr–
Kleinzell; Donauuferbahn: Linz–Sarmingstein:
modernizace a do stanice St.Nikola Struden e-
lektrizace; Almtalbahn: Wels–Grünau: elektriza-
ce do stanice Sattledt. 86 nádraží a zastávek
bude opraveno a modernizováno.  Martin Kubík

likovaná nová fakta a dokumenty a její nedílnou
součásti jsou i zajímavé momenty ze stavby
Jablunkovských tunelů v Mostech u Jablunko-
va. Otevřena bude až do května 2021, kdy si
Moravskoslezský kraj připomene 150 let od
ukončení stavby úseku trati z Bohumína do
Žiliny.

Na úvodní vernisáži bylo přítomno mnoho
vzácných hostů a to nejen z Moravskoslezské-
ho kraje. Za vedení SŽDC se otevření výstavy
zúčastnil odborný poradce generálního ředitele
SŽDC Roman Štěrba, přítomni byli i zástupci
všech Oblastních ředitelství SŽDC na Moravě,
vedení magistrátu města Ostravy, zástupci ČD
a další hosté. Po slavnostních projevech byla
přestřižena páska do nových prostor muzea
v přízemí, kde se nachází „poklad“ zdejšího
muzea, jímž je podle slov předsedkyně správní
rady muzea Martiny Baronové řídící přístroj,
převezený do muzea v srpnu tohoto roku, kdy
bylo v Branticích (trať 310 Olomouc – Krnov)
instalováno moderní zabezpečovací zařízení.

V místnosti, kde je brantický řídící přístroj
umístěn, je možno zhlédnout i další historické
exponáty zabezpečovacích zařízení – elektro-
dynamické z Přerova, reléové zabezpečovací
zařízení z Karviné a typové elektrické stavědlo
(TEST) z Kunčic pod Ondřejníkem. „Všechna
tato zabezpečovací zařízení připravujeme
ke zprovoznění, aby si návštěvníci muzea
mohli vyzkoušet, jak v praxi tato zařízení
fungují,“ připomněla Martina Baronová.

Přímo na nástupišti vedle dopravní budovy
je od srpna vystavena parní lokomotiva řady
310.001, která sem byla převezena z olomouc-
kého depa, kde byla vystavena od roku 1967.
„Jedná se o nejrozšířenější lokomotivu,

Železniční muzeum Moravskoslezské
(ŽMMS) je v provozu od roku 2013 v prosto-
rách železniční stanice Ostrava střed (trať 323
Ostrava – Valašské Meziříčí). Hlavním cílem
muzea je přiblížit historii moravskoslezských
tratí, přičemž nemalá část prostor muzea je
věnována historickému vybavení a zařízení že-
leznic všeobecně. Jedná se nejen o železniční
uniformy, návěstní pomůcky, zabezpečovací
a sdělovací zařízení, či historické vybavení do-
pravní kanceláře a osobní pokladny, ale také
o nově vystavenou parní lokomotivu řady
310.001, historické stavědlo 2 naproti výpravní
budově a elektromechanický řídící přístroj ze
železniční stanice Brantice.

Právě tři poslední exponáty byly hlavním
„tahákem“ při vernisáži nové výstavy, která je
věnována historii Košicko–bohumínské dráhy
(KBD), což je úsek tratě mezi Bohumínem
a Košicemi, vybudovaný v letech 1866 – 1872.
Na výstavě je představen její slezský úsek mezi
Bohumínem a Mosty u Jablunkova. Návštěv-
ník se z informačních panelů dozví prakticky
vše, co stavbu dráhy provázelo, jaké byly její
začátky i pozdější budoucnost. Výstava je v po-
řadí sedmá tohoto typu – předcházely jí dlouho-
dobé výstavy o historii tratí pověstné „Ferdi-
nandky“, tratí Moravskoslezských měst,
Ostravské báňské dráhy a dalších tratí na úze-
mí Moravskoslezského kraje.

Novou expozici (KBD) představil ředitel mu-
zea Vojtěch Hermann. „Jde o významnou sou-
kromou trať, která spojovala Uhry přes Tě-
šínsko a Karvinsko s Pruskem. Velkou
měrou se zasloužila o rozvoj hornictví a hut-
nictví na Ostravsku a Těšínsku,“ přiblížil his-
torii této tratě. Výstava přináší doposud nepub-

dávno předtím, než jsme vůbec tušili, že pan
Štěpán rozšíří řady statutárních zástupců pří-
spěvkových organizací Středočeského kra-
je.“

Smlouva bude platit od 15. 12. 2019 do 15. 12.
2029 a je vyhotovena v sedmi pare a je velmi
obsáhlá. Smlouva je v reprezentativní podobě,
v knižní vazbě. –mmč–

(Podrobněji na www.osz.org)

 Hejtmanka Pokorná Jermanová:
Nevidím důvod, proč se nedohodnout

s národním dopravcem
Svým způsobem specifické bylo vyjednávání

o nové smlouvě na zajištění základní dopravní
obslužnosti ve Středočeském kraji na dalších
deset let. Na jedné straně management Českých
drah, na straně druhé bývalý člen představen-
stva Českých drah Ing. Michal Štěpán, v součas-
nosti ředitel IDSK (Integrovaná doprava Středo-
českého kraje). Vedení Středočeského kraje prý
ani na chvíli neuvažovalo, že by se vydalo cestou
Jihomoravského kra-
je, Středočeský kraj
se podle hejtmanky
raději vydal cestou
komplexního zadání
jednomu dopravci.
„Některé kraje sou-
těžily a nepochodi-
ly úplně dobře. Sou-
těž je soutěž, na
druhou stranu nevi-
dím důvod, proč se
nedohodnout s ná-
rodním dopravcem,
s Českými dráhami,
se kterým máme
dlouholeté zkuše-
nosti a umíme s ním
vyjednávat. A to
rozhodnutí padlo

Železniční muzeum
Moravskoslezské Ostrava střed

l NÁDRAŽÍ VE ŠTERNBERKU
projde radikální přeměnou. Jižní křídlo historic-
ké nádražní budovy již bylo srovnáno se zemí,
odbourána bude i severní část a první patro.
Vznikne zde menší vlakové nádraží. Náklady
na rekonstrukci dosáhnou 29 milionů korun.
Součástí rekonstrukce je vestavba WC a úpra-
va prostoru pro veřejnost. Budova se komplet-
ně zateplí, zajistí se výměna oken a dveří, nový
orientační systém pro cestující a rekonstrukcí
projde i prostor pro zaměstnance. Hotovo by
mělo být do konce příštího roku

l NÁRODNÍ technické muzeum (NTM)
v Praze a Nadace Okřídlené kolo (NOK) se
podpisem Memoranda dohodly na prohloubení
vzájemné partnerské spolupráce při získávání
finančních zdrojů na zajištění oprav historic-
kých kolejových vozidel ve vlastnictví NTM.
Spolupráce popsaná v Memorandu, podepsa-
ném v úterý 2. 10., se vztahuje i na oblast
zachování a využití historických drážních bu-
dov a železniční techniky na území ČR. Před-
mětem spolupráce bude především metodická
činnost i v součinnosti se SŽDC, s. o., a ČD, a.
s., při hledání alternativního kulturního využití
drážních objektů, které v důsledku moderniza-
ce železnice ztratily svůj účel. Martin Vavrečka
(na snímku vlevo), předseda Správní rady NOK
a místopředseda OSŽ, při této příležitosti pře-
dal generálnímu řediteli NTM Mgr. Karlu
Ksandrovi symbolický šek na 100 000 Kč, který
je určen na renovaci interiéru vozu Ca 4–5086
z roku 1931.

Jedním z exponátů železničního muzea v Ostravě je elektromechanický řídící přístroj, na
snímku vlevo původní osobní pokladna.

Prvorepublikový dopravní stůl je jedním z exponátů železničního
muzea v Ostravě.

jezdící ve své době
na lokálkách Ra-
kouska–Uherska.
Vyrobena byla ve
Vídeňském Novém
Městě a jezdit za-
čala v roce 1883
v tehdejší Dalmácii,“
představil lokomotivu
Vojtěch Hermann.

Účastníci slav-
nostní vernisáže si
poté prohlédli také
opravené stavědlo 2,
stojící naproti výprav-
ní budovy železniční
stanice Ostrava střed
(blíže na straně 4 to-
hoto čísla v článku
„Ostravské muzeum
se rozrostlo o další
železniční skvosty“).

Miroslav Čáslavský

Radek Dvořák a Jaroslava Pokorná Jermanová při podpisu
smlouvy Českých drah se Středočeským krajem.
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PORADNA BOZP

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

Kraje zcela
ovládly

železnici
Po přečtení článku v Obzoru 19 ohledně

rušení výdejen jízdních dokladů, zvláště v mo-
ravských krajích, jsem nabyl dojmu, že podnik
České dráhy, a. s., již není svéprávný podnik,
ale žije pod protektorátem a jako rukojmí krajů
i co se týká zaměstnanosti. Dosud jsem si mys-
lel, že zaměstnanost na ČD, a. s., určuje ČD, a.
s., nikoli kraje.

Je to velmi zvláštní situace a zajímalo by mě,
podle jakého evropského či zákonného mustru
je toto umožněno. Kdo to schválil a kdy? Vláda?
Brusel? Nebo krajský rozmar? Je to podobné,
jako by soukromý majitel obchodu byl krajem
nucen propustit prodavače. Jako by majitel
domu byl nucen vypovědět nájemníka, kdyby
mu to nařídil kraj nebo místní samospráva. Není
toto nová totalita?

Jsem opravdu zděšen, jaký vše bere vývoj.
Martin Kubík

ností porovná, zda je transformace našeho
typu možná(!!!),“ uvádí se v článku.

Osmistránkové číslo Obzoru dále obsahuje
obsáhlý materiál o vysokorychlostních tratích
u nás (pod titulkem Koridory versus VRT). Člá-
nek přehledně zaznamenává dlouholeté disku-
se na téma stavby koridorů či vysokorychlost-
ních tratí na našem území, včetně návaznosti na
evropské tratě. „Koridory„ jsou – byť poněkud
drahou – rekonstrukcí, jakou naše zanedba-
né tratě dozajista potřebují, navíc s přínosem
pro zaměstnanost lidí. Situaci vysokorych-
lostní dopravy v kontextu celoevropského
systému však neřeší,“ shrnuje článek.

Velký prostor je v tomto čísle věnován i bu-
doucnosti železničních lékařů a železničního
zdravotnictví, a to v rozhovoru s praktickou lé-
kařkou, působící na pražském hlavním nádraží,
a ředitelem nemocnice v Italské ulici v Praze.
Administrativním zásahem bylo totiž tehdy roz-
hodnuto, že od 1. srpna 1994 budou všechny
prohlídky (vstupní, periodické a další) staženy
z bývalých lékařských železničních stanic do
nově otevřeného Centra preventivní péče v Že-
lezniční nemocnici Praha. Okrskoví lékaři dostali
výpověď – či na návrh ředitele nemocnice ukon-
čili pracovní poměr dohodou – a většina z nich
přešla do soukromé praxe (pro železnici poté
pracovali smluvně). Bývalá okrsková lékařka
připomněla, že v Železniční nemocnici Praha
dělají periodické prohlídky lékaři, kteří zaměst-
nance neznají, neznají konkrétní pracovní pro-
středí posuzovaného zaměstnance, zatímco
okrskoví lékaři, kteří dlouhodobě sledovali zdra-
votní stav svých pacientů, mohli posoudit zdra-
votní způsobilost zaměstnanců objektivněji. Ře-
ditel Železniční nemocnice Praha odůvodňoval
zrušení smluv s okrskovými lékaři především
ekonomickými důvody i dalšími chystanými orga-
nizačními změnami. „Nemocnice tak jako tak
vstoupily do privatizačního procesu,“ uvedl
v rozhovoru.  –zs–

Obzor č. 39 – 26. 9. 1994
„Ústředí OSŽ ve svém stanovisku k Návr-

hu zásad transformačního projektu s. o. ČD
označilo filozofii transformace Českých drah
jako hypotetickou a přesahující svým rozmě-
rem Směrnice EHS,“ uvádí se v úvodu stano-
viska OSŽ k projektu transformace Českých drah.
Podle OSŽ návrhu nepředcházela věcná a eko-
nomická analýza dosavadních transformačních
a privatizačních kroků. Vedení ČD se totiž nepo-
dařilo přesvědčit většinu zaměstnanců ČD
o smysluplnosti organizačních změn. OSŽ po-
žadovalo, aby byl návrh před schválením podro-
ben odborné oponentuře a aby byly veřejně pub-
likovány všechny kritické momenty jednotlivých
kroků transformace. „Po nenaplnění těchto
podmínek nemůže Ú–OSŽ s návrhem projek-
tu souhlasit a nebude jej podporovat,“ píše se
v závěru stanoviska.

Obzor č. 40 – 3.10. 1994
„Diskuse k transformaci Českých drah vy-

zněla naprázdno“ – je titulek zprávy z besedy
zástupců odborových svazů s vedením Čes-
kých drah (v čele s generálním ředitelem Ing.
Šípem), konané 26. 9. 1994. Značná část disku-
se se bohužel točila hlavně kolem odměňování
železničářů (v té době stále nebylo dokončeno
zavedení nového mzdového systému), a tak by-
lo diskusi k chystanému návrhu transformace
Českých drah věnováno méně času, než by si
zasluhoval. OSŽ označilo návrh transformace za
nedotažený, chtělo vědět, v kterých odvětvích se
předpokládá útlum, co se bude privatizovat, jak
bude probíhat rekvalifikace a řadu dalších otá-
zek. Požadovalo uskutečnit oponenturu k tomu-
to projektu či zpracovat alternativy. „Rozpačitou
reakci vzbudil Ing. Šíp svým prohlášením, že
hlavním oponentem a kritikem projektu bude
cestující veřejnost, která podle svých zkuše-

Alternativa
pro krajské
podmínky

 Média v poslední době hodně propírají, ve
kterém kraji budou ve vlacích takové nebo jinaké
podmínky. Někde bude platit jen tarif kraje, jinde
tarif kraje nemají ještě vůbec, někde půjde tarif
koupit jen elektronicky, jinde naopak elektronic-
ky nepůjde vůbec, někde může platit například
jedna z nejvzácnějších nabídek (například přes
rok nezakoupitelný IN-Senior) a ostatní nabídky
ne, spekulace dokonce dosahují rozměrů ab-
surdního rozdělení vstupních dveří na skupiny
cestujících podle druhu tarifu. Někde bude muset
dopravce uznávat tarif konkurence, jinde naopak
ani svůj vlastní. To vše má záležet i na tom, jestli
je daný spoj přeskrajský, nebo vnitrokrajský.  Co
to udělá se spokojeností cestujících, to snad ani
nelze slovy vyjádřit.

Proto nemohu pochopit, proč kraje neza-
komponují do smluv s dopravci zcela jednoznač-
ně se nabízející alternativu: nastavit datum spuš-
tění překotných změn se zavedením celostátního
tarifu, byť jeho pilotní verzí. Každý cestující by si
pak až současně se změnami mohl vybrat, zda
si pohodlně koupí jednu jízdenku, nebo se bude
zabývat výjimkami krajských systémů.

Vít Patrák,
informátor železniční dopravy

lektro, jak si dodnes mnoho z vás myslí. O tom-
hle si zase můžete počíst v nařízení vlády č.
378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší poža-
davky na bezpečný provoz a používání strojů,
technických zařízení, přístrojů a nářadí – a jak
už jsem několikrát psala, veškerou legislativu
máte k dispozici zcela zdarma na internetu.

Ale pozor, nezapomínejme, že zákon č. 262/
2006 Sb., zákoník práce, dává za povinnost
i nám, obyčejným zaměstnancům, svým § 106
f) povinnost oznamovat svému nadřízenému
vedoucímu zaměstnanci nedostatky a závady
na pracovišti.

A úplně na závěr si dovoluji všem odborově
organizovaným, ať už kdekoli, opět připome-
nout § 322 zákoníku práce – právo odborových
organizací vykonávat kontrolu nad stavem bez-
pečnosti a ochrany zdraví při práci u jednotli-
vých zaměstnavatelů, zejména bod a), který
úzce souvisí s mým dnešním rozjímáním nad
pravidelnou údržbou – právo odborových orga-
nizací zajistit možnost prověření toho, jak za-
městnavatel plní své povinnosti v péči o bez-
pečnost a ochranu zdraví při práci a zda
soustavně vytváří podmínky pro bezpečnou
a zdraví neohrožující práci.

Údržba, úklid, kontrola, nejsou sprostá slo-
va. Je to něco, co doma děláme automaticky,
jen se nám to jaksi nelíbí napsané na úředním
papíru, zkrátka když člověk něco musí. Také
nerada uklízím a žehlím, ale na druhé straně je
mi jasné, že když se do toho nepustím včas, pak
se to nahromadí a nestíhá. Dnes se tomuhle
způsobu odkládání vědecky říká prokrastinace
(z lat. pro–crastinus = patřící zítřku), ale lék na
ni nikde neprodávají a nejspíš ani nebudou.
Bohužel.

Dana Žáková
svazová inspektorka BOZP, OSŽ–Ú

...byla jedna z prvních pouček, které jsem
dostala po příchodu na dráhu od kolegy Sváti.
Pak přišlo ještě, co si kde vezmeš, vrať na své
místo, a když uvidíš na skle stojící mašiny po-
hyb stínů, zdrhej, protože se už rozjela, a mohla
jsem vyrazit na svoji dlouhou cestu dráhou.

Tohle jsem si vybavila, a ještě pár věcí k to-
mu, když jsem psala poslední kontrolní protoko-
ly ze svých cest. Zdánlivě to s ničím nesouvise-
lo, ale když jsem začala více uvažovat, pojítko
jsem našla. Bylo to slovo ÚDRŽBA.

Ano, všichni máme nějaké plány práce,
a v době počítačů i hezky vyvedené v barvách,
všechno se v kolejích udržuje, ladí a kontroluje
v přesných termínech, aby vlaky jezdily všude
a včas, ale pár věcí nám při té snaze uniká nebo
možná ne, jen je to jakási provozní slepota. Jak
jinak si vysvětlit místa, kde jsou fleky na stě-
nách, plísně, odrbaná lina na podlaze a upatla-
né vypínače? Jak jinak pochopit, že bojler na
pracovišti je mimo provoz několik měsíců a ni-
kdo to neřeší?

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při prá-
ci, § 2, dává zaměstnavateli, tedy všem vedou-
cím zaměstnancům na všech stupních řízení,
odpovědnost za bezpečné a zdraví neohrožují-
cí pracovní prostředí a za to, aby pracovní pod-
mínky odpovídaly bezpečnostním a hygienic-
kým požadavkům – mj. i za vybavení pracoviště,
osvětlení, povrchy komunikací, mikroklimatic-
ké podmínky, prostory pro hygienu a převléká-
ní, a to podle pravidel, které jsou přesně stano-
veny legislativou, případně normami. Ve stejném
místě zákona je i podmínka, aby všude byla
zajištěna pravidelná údržba, úklid a čištění. Stej-
ným způsobem je stanovena i údržba veškeré-
ho zařízení, které při práci používáme, včetně
jeho pravidelných kontrol 1 x za 12 měsíců,
které nemají pranic společného s revizemi e-

Trocha olejíčka dělá
řemeslníčka...

 Jeden pytel na
tříděný odpad

(Reakce na článek Petra Rádla
a vyjádření ředitele OŘ Praha

SŽDC Ing. Vladimíra Filipa
v Obzoru č. 19)

Na nekvalitní úklid poukazovala před časem
také jiná dopisovatelka Obzoru a odpověď
SŽDC mě tehdy pěkně „nadzvedla“. Vybrat
úklidovou firmu byl prý složitý „administrativně–
technologický proces“… Dodávám – za jehož
vyřešení dostali manažeři SŽDC jistě mimořád-
né odměny.

A výsledek? Po firmě, která uklízela dobře,
přišla jiná, která to dělala špatně, ale je s ní
třeba mít trpělivost(!). O možnosti smlouvu vy-
povědět ani slovo.

Tentokrát se dozvídáme, že úklid včetně
vyprazdňování košů „provádí v rámci out-
sourcingu vysoutěžený subkontraktor, který se
specializuje na tuto činnost“. A že to, jak to
provádí, je jeho odpovědnost.

Mně v té skoro cizojazyčné odpovědi pana
ředitele chybí to, co zřejmě i panu Rádlovi.
Informace, kdo má v tomto případě kontrolovat
a zjednat nápravu, když podle citovaného zá-
kona o odpadech dělá někdo něco špatně. Kdo
by měl „bouchnout do stolu“ a říci – „Uděluji vám
pokutu a buď to budete dělat tak, jak se má,
nebo to bude dělat lépe a správně někdo jiný!“

SŽDC si prostě „myje ruce“ a tvrdí – nás se
to netýká. To je asi ten „vývoj doby a současný
trend“, jak pan ředitel argumentuje v jiné své
odpovědi. Já si ale myslím, že se to SŽDC týká,
protože je to stále její nádraží, v jejím vlastnictví
a správě. A tak to vnímají i cestující.

Jiří Tieftrunk

výrazně snižuje cestovní komfort (ten nespočí-
vá zdaleka jen v moderních vlakových soupra-
vách, ale v celé logistice přepravního procesu).
Příčinou tohoto stavu je skutečnost, že mana-
žeři SŽDC jsou jednostranně motivováni pouze
k ekonomickým úsporám, nikoliv ke kvalitnímu
uspokojování potřeb zákazníků dopravců. Jsou
odměňováni ve stejné výši nezávisle na tom,
kolik vlaků a kolik cestujících po tratích SŽDC
jezdí.

Tvrzení pana ředitele o vývoji doby a sou-
časném trendu v oblasti výpravních budov lze
snad ještě částečně omluvit snahou o slepé
plnění stanovených úkolů ze strany jeho nadří-
zených. Ale z vyjádření pana ředitele k článku
o vybírání tříděného odpadu a jeho sesypávání
do jednoho pytle je zcela zřejmé, že pana
ředitele nechává informace o nekvalitní práci
vysoutěženého subkontraktora zcela klidným.
Pan ředitel si zřejmě neuvědomuje, že SŽDC
v tomto případě platí vysoutěžené firmě za ne-
kvalitní práci z veřejných prostředků a on je do
funkce ustaven také proto, aby za nemalý plat
rovněž z veřejných prostředků s těmito veřej-
nými prostředky hospodárně nakládal ve pro-
spěch zákazníků, tj. dopravců a cestujících.
Jak pracovníci vysoutěženého subkontraktora
činnost provádějí, není tedy jen odpovědností
tohoto subjektu, jak pan ředitel uvádí, ale je
povinností toho, kdo si za veřejné peníze službu
objednal, kontrolovat, jak je služba vykonávána
a pokud je vykonávána nekvalitně, přijmout oka-
mžitě příslušná opatření. Pokud na to, že vy-
soutěžená firma neprovádí objednanou činnost
kvalitně, nedokážou přijít sami zaměstnanci
SŽDC a obdrží (už dokonce podruhé) na ne-
kvalitu upozornění od cestujících, očekával bych,
že SŽDC bude usilovat o okamžitou nápravu
a vyžádá si stanovisko dodavatelské firmy,
s nímž seznámí veřejnost v těch novinách, kte-
ré informaci o nekvalitní práci uveřejnili. Navíc
v tomto případě jde i o znevážení práce stovek
hendikepovaných, kteří se svou prací podíleli
na výrobě nádob na tříděný odpad a také zne-
vážení úsilí těch pracovníků SŽDC, kteří veřej-
nosti prezentovali pokrokovost a vstřícnost, s ja-
kými SŽDC přistupuje k práci hendikepovaných
a k ochraně životního prostředí.

Mrzí mě, že takovým přístupem někteří ve-
doucí pracovníci maří celkový dlouhodobě prac-
ně budovaný obraz SŽDC a zavdávají tím příči-
nu k vnímání osobní železniční dopravy částí
populace jako „socky“, mrhání veřejnými pro-
středky, hanlivému nazývání přepravy cestují-
cích přepravou substrátu a slogan o „dobré
správě“ se tak stává vyhledávaným terčem
posměchu nejen na sociálních sítích.

Bohumil Pokorný

Na začátku roku 2019 byl přednesen OŘ
Hradec Králové návrh na zredukování výprav-
čích v České Lípě hl. n. - mělo dojít ke zrušení
venkovního výpravčího a jeho nahrazení sta-
ničním dozorcem. Článek o této situaci byl vy-
tištěn v 11. čísle Obzoru. Jak v tomto čísle bylo
psáno, došlo by ke snížení bezpečnosti řízení
železniční dopravy a ke zvýšení bezpečnostní-
ho rizika, protože by přešlo množství povinností
na dispozičního výpravčího, nehledě na to, že
zrušením venkovního výpravčího by došlo ke
ztrátě zastupitelnosti a tím i nároku na čerpání
zákonných bezpečnostních přestávek. Tento
krok měl začít platit již od července 2019.

Výpravčí žst. Česká Lípa hl. n. okamžitě
oslovili příslušné orgány OSŽ, PV OSŽ SŽDC,
ale i ostatních odborových organizací, aby spo-
lečně vůči tomuto opatření vedli příslušné kroky.

Probíhala určitá jednání, která vyústila ve
schůzku. Ta se uskutečnila ve čtvrtek 16. 5.
2019 v České Lípě za účasti výpravčích, vede-
ní PO Liberec, náměstka OŘ Hradec Králové
Ing. Martina Koleše a příslušných odborových
organizací - za OSŽ Mladá Boleslav Libora
Šimůnka, za PV OSŽ SŽDC tajemníků Palečka
a Maincla. Jednání se zúčastnili i zástupci ADP.

Co bylo na schůzi předneseno, jste si mohli
přečíst v již zmiňovaném Obzoru č.11, ale jak
i zde bylo psáno, schůze přinesla ještě více
otazníků. Bylo zde ale dohodnuto, že bude
probíhat monitoring práce výpravčích pracovní-
ky OŘ Hradec Králové v délce 10 pracovních
dnů, aby se přesvědčili, zda je tedy opravdu
potřeba venkovního výpravčího v České Lípě
hl. n., a na základě tohoto monitoringu pak bude
do konce června předneseno finální stanovis-
ko, aby mohlo nabýt platnosti v září 2019, což
bylo o dva měsíce posunuto. Výpravčí se tomu-
to kroku nebránili, ba i řekli „Jo, jen ať klidně
přijedou“.

V polovině června začal monitoring výprav-
čích v celé jejich 12hodinové denní směně pra-

Česká Lípa hl. n.: o průběhu
jednání s „dobrým koncem“

nejdůležitější udržet zaměstnance do budouc-
na, Ing. Koleš řekl, že ano. Potvrdil, že by se nic
nezměnilo, ale poté navrhl, aby nám vyhověl
a zůstala zastupitelnost, že by probíhalo ve
směnách tzv. „kolečko“, kde by se zaměstnanci
uprostřed směny protočili a tím by bylo i do-
drženo zákonné čerpání bezpečnostních pře-
stávek, což zaměstnanci pozitivně přijali a do-
šlo rovnou k dohodě, že toto opatření vstoupí
v platnost ke GVD 2019/2020. „Nový GVD
přinese opět navýšení dopravy a další no-
vinky, takže se toto opatření určitě hodí,“
pronesl jeden z účastníků.

Tímto došlo k ukončení celé situace kolem
žst. Česká Lípa hl. n. a nyní je na zaměstnan-
cích, jakým směrem se dají dál, i když mají lepší
nabídky. Na základě tohoto výsledku všichni
děkujeme všem účastněným v této situaci, kteří
se zasloužili o pomoc v celé situaci, a to zá-
stupcům PV OSŽ SŽDC Milošovi Palečkovi
a Miroslavu Mainclovi, předsedovi OSŽ Mladá
Boleslav Liborovi Šimůnkovi a také ostatním.

A na závěr něco pro všechny: „Nebojte se
s jakoukoliv situací obrátit na své odborové
zástupce, od toho tu přece pro vás jsou!
I když se to třeba nepodaří, můžete si říct,
udělali jsme pro to maximum!“

Kolektiv zaměstnanců
žst. Česká Lípa hl. n.

covníky OŘ Hradec Králové. Vystřídali se zde
jak vedoucí odboru dopravy OŘ HK, hlavní
dopravní kontrolor, tak i všichni dopravní kon-
troloři OŘ HK, ale na jednu celonoční kontrolu
přijel i sám náměstek OŘ HK.

V polovině července přišlo od pana náměst-
ka prohlášení s tím, že na základě monitoringu
by zůstal venkovní výpravčí pouze na denní
směny a noční směny by byly obsazovány sta-
ničním dozorcem od GVD 2019/2020. Obsaze-
ní stanice již nechal na vedení PO Liberec.

Toto rozhodnutí se ale zaměstnancům stani-
ce stále nelíbilo a přáli si, aby vše zůstalo ve
starých kolejích. „Proč rušit něco, co funguje
a nikdy s tím nebyl problém?“ bylo skleslým
hlasem slyšet snad od každého z nás ve stani-
ci.

Na základě tohoto vyjádření bylo svoláno
jednání vedení PO Liberec se zaměstnanci žst.
Česká Lípa hl. n., kde byly předloženy další
detaily k plánované redukci. Při tomto sezení
bylo předneseno, že by mohlo dojít i k tomu, že
by venkovní výpravčí by mohl být dokonce
obsazen pouze na 8 hodin a ještě by byl v nižší
tarifní třídě. Na základě tohoto vyjádření se
rozpoutala diskuse, která měla za výsledek
výpověď, žádosti o přeložení, které byly pode-
psány, další zaměstnanci přemýšleli, co budou
dál dělat, a jednání bylo u konce. Příslušné
orgány OSŽ, PV OSŽ SŽDC i ADP byly infor-
movány o tomto výsledku, který vedl k obrov-
ské nelibosti a vedení dalších kroků k této situ-
aci.

Mezitím proběhla další jednání, která měla
za výsledek žádost prostřednictvím tajemníka
PV OSŽ SŽDC Miloše Palečka svolání další
schůzky se zaměstnanci žst. Česká Lípa hl. n.,
kde bude přítomen i náměstek OŘ HK.

Schůzka byla svolána na čtvrtek 12. 9. v Čes-
ké Lípě za účasti předsedy OSŽ Mladá Bole-
slav Libora Šimůnka, tajemníků PV SŽDC Milo-
še Palečka a Miroslava Maincla a náměstka
OŘ HK Ing. Martina Koleše. Byl přednesen
záměr a budoucnost železničního uzlu Česká
Lípa na základě pokynu GŘ a hlavně personál-
ní obsazení stanice. Bylo předneseno konečné
stanovisko ohledně situace kolem výpravčích,
které nakonec zní, že vše zůstane tak, jak je
nyní, a že je třeba udržet kvalitní a schopné
zaměstnance pro budoucnost uzlu v České Lí-
pě a do budoucna se nepředpokládají podobné
kroky k redukcím. Na otázku, zda je pro něj nyní

Dovolím si reagovat na odpovědi ředitele OŘ
Praha, Správa železniční dopravní cesty
(SŽDC), Ing. Vladimíra Filipa v Obzoru číslo 19.
Předem sděluji, že rozhodně netrpím žádnou
osobní animozitou vůči SŽDC, naopak mám
k SŽDC velmi kladný vztah a těší mě nejen její
úspěchy, nýbrž i skutečnost, že po prvních le-
tech její existence se začala alespoň v části své
působnosti konečně chovat vůči svým zákazní-
kům podstatně vstřícněji. Bohužel je smutnou
skutečností, že poslední dobou někteří výše
postavení manažeři celkový dojem z práce
SŽDC svým protizákaznickým a neprofesio-
nálním přístupem kazí. Jasně to dokumentují
právě některé výroky v odpovědi pana ředite-
le.

Například v článku o výpravní budově v do-
pravně Liteň uvádí, že je potřeba respektovat
vývoj doby a současný trend. Už ale neuvádí,
že tento současný trend je pouze trendem jed-
nostranným, trendem prosazovaným jen z čis-
tě ekonomického pohledu jedné složky SŽDC,
nikoliv z pohledu celku, tedy cestujících, okol-
ních obyvatel, návštěvníků a kvality života v ob-
cích. Tedy nikoliv trend zákaznický, který je
naopak zcela opačný. Nemohu souhlasit s tvr-
zením, že o využívání objektů není dlouhodobý
zájem. Naopak, zájem je, což by si pan ředitel
mohl zjistit velmi rychle, kdyby si udělal prů-
zkum mezi cestující veřejností a mezi obyvateli
a jejich volenými zástupci v obcích. Pokud je
budova celoročně zamčená, nepřístupná a po-
stupně zarůstá křovím nebo je obklopována
odpadky a bezdomovci, tak samozřejmě zájem
není a ani být nemůže. Rovněž tak se nelze
divit, že i nájemníci a podnikatelé se z drážních
objektů stěhují jinam, neboť požadované ná-
jemné je neúměrně vysoké vzhledem ke kvalitě
bydlení a celkových podmínek ze strany SŽDC.
Řada obcí měla a má zájem výpravní budovy
odkoupit, přesto je jejich snaha neúspěšná z dů-
vodu neúměrně vysoké požadované ceny a pro-
to budovy chátrají, až jsou nakonec navrženy
k demolici. Rovněž jakékoliv snahy obcí spolu-
pracovat se SŽDC na řešení této problematiky
narážejí ve většině případů na nepochopení
nebo odmítavý postoj SŽDC. Rozumím tomu,
že v řadě případů je pro SŽDC udržování budov
v malých stanicích a zastávkách obtížné, o to
více zaráží neochota k prodeji nebo ke spolu-
práci s obcemi. V řadě případů je možné porov-
návat zákaznický přístup privátního vlastníka
těchto budov (viz např. JHMD nebo sdružení
obcí Osoblažska) se zcela opačným přístupem
SŽDC.

Na jedné straně se SŽDC pyšní skutečností,
že pro cestující opravuje stovky výpravních
budov, na straně druhé těm samým cestujícím

Někteří manažeři svým
protizákaznickým přístupem

kazí dojem z práce SŽDC

V Cranzahlu pak bylo symbolické rozlouče-
ní s provozem, kde promluvil Lutz Mehlhorn,
který Českým drahám poděkoval za dobrou
spolupráci, za České dráhy se rozlučky zúčast-
nila Eva Jelínková, dozorčí osobní přepravy
stanice Chomutov, vlakvedoucí Milan Kuřil a prů-
vodčí Roman Malecký.

Navzdory tomu, že akce nebyla nikde inze-
rována, tak se ve vlaku sešly desítky cestují-
cích. „Mělo to být neformální, protože když
se před lety (13. 12. 2014) dělalo rozloučení
se zimním provozem, tak jsme vezli přes

České dráhy se loučily s tratí do Vejprt
(Pokračování ze str. 1) čtyři sta lidí a to už bylo moc, ani ta posílená

souprava na to nestačila,“ řekl Ladislav Drob-
ný s tím, že informace se tentokrát šířila jen
mezi „nádražáky“. „Jeli s námi například dů-
chodci, kteří v minulosti na této trati praco-
vali, a pak zástupci německé strany. Oni
(Němci) jsou větší patrioti, u nás je to už
lidem jedno. Pochybuji, že například pro-
běhne nějaké loučení s provozem na Luž-
nou. Maximálně nějaký srdcař vyrobí plaká-
tek,“ poznamenal Ladislav Drobný a závěrem
dodal: „Mně se ani nelíbí to, že tady
Länderbahn nasadí jednotky RegioSprinter,

to jsou jednotky lehké
konstrukce stavěné po-
dle předpisu pro stavbu
a provoz tramvajových
drah (BO–Strab), vyrábě-
né v letech 1995–1999.
Původně neměly ani toa-
lety a teď se takovéto stro-
je tady budou nasazovat
na lokální tratě. Mají níz-
kou pasivní bezpečnost
způsobenou velmi lehkou
konstrukcí, nehledě na to,
že to jsou vozy, které se
v Německu vyřazují z pro-
vozu, a tady v Česku se
to skupuje a bude to jez-
dit jako novinka. Připa-
dám si jako v rozvojové
zemi.“

             Michael Mareš

Souprava posledního vlaku do Cranzahlu měla v čele moto-
rový vůz řady 810 s transparentem, který vyrobil strojvedoucí
Milan Truhlář (na snímku).
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velvyslanec SRN, zástupce spolkového sněmu
a pamětníci událostí z doby před 30 lety vyslo-
vili k výročí, slavnostně otevřeli malou výstavu
a odhalili pamětní desku ve vstupních dveřích
do odbavovací haly.

Velvyslanectví SRN pořádalo bohatý dopro-
vodný program oslav 30 let Vlaků svobody až
do 30. 9. 2019, jehož součástí byla i výstavka
dobových východoněmeckých automobilů na
Malostranském náměstí. Jen za sobotu 28. 9.
2019 se oslav výročí Cesty za svobodou zú-
častnilo na 6000 návštěvníků. Večer 28. 9.
2019 odjel Zvl. Ex 10000 z Prahy–Libně zpět do
Drážďan. –rš–

Pozvánka na výstavu
O staropackém nádraží a Pardubicko–libe-

recké železnici, která před více než 160 lety
úplně změnila život a tvář zdejší obce, pojedná-
vá výstava otevřená v čítárně Místní knihovny.
Expozice ve skromných prostorách přináší kopie
dobových dokumentů ze stavby, tedy od roku
1856. K nejstarším patří náčrtek katastru, kde
ještě žádné nádraží není, jen chaloupky „Pod
Příčnicí“, ten mají možnost návštěvníci porovnat
s pozdějším stavem. Další výkres představuje
první stanici, která měla jen 3 průjezdné koleje
a výpravní budova stála pod skálou, přibližně
v místech dnešní trafostanice. Zajímavé údaje
přináší statistika z roku 1862 s výčtem proda-
ných jízdenek a tržbami ve všech stanicích
SNDVB. Velké změny přineslo vybudování kří-
žení se Severozápadní dráhou Velký Osek –
Ostroměř – Jilemnice (později přejmenováno na
Martinice) – Poříčí u Trutnova roku 1870. Z této
doby jsou vystaveny projekty budov, např. vodá-
renská čerpací stanice u říčky Olešky, kterou
ještě mnozí pamatují. Nebudou chybět ani sním-
ky z běžného provozu, i mimořádné akce jako je
stavba nového mostu v Ústí a bourání starého,
úklid sněhové kalamity pomocí tryskového mo-
toru stíhačky Mig, nebo následky nehody náklad-
ního vlaku roku 1972. K vidění jsou i autentické
předměty z provozu na železnici: lampy, telefo-
ny, návěstidla a informační tabule. Doposud ne-
zveřejněný je dopravní deník z roku 1975, který
vedla operátorka výpravčího, u každého vlaku
jsou čísla lokomotiv, jména strojvedoucího a vlak-
vedoucího. Výstavu najdete v Místní knihovně –
roubeném stavení v centru Staré Paky (bývalá
první škola, stojí naproti té současné). Otevřeno
bude do konce října v časech provozní doby
knihovny (po: 9–11, 12–15; út, čt: 9–11, 12–17
hodin). Kamil Brož

odehrálo u posunu v Brně. Tedy došlo i na to,
jaké má kdo brambory, či jaké zrovna sbírá
hrozny a kolik bude mít vína, nebo jak mu roste
prasátko, či jak mu dupou králíci. Debatovalo se
o různých osobních zálibách, prostě o všem mož-
ném.

Obava, že pokud budou pozváni aktivní pra-
covníci, zvrhne se zábava na „šibování“ se kupo-
divu vůbec nenaplnila. Až jsem se i sám divil,
neboť mám dosud v paměti ta posezení v hos-
půdce, kdy se nehovořilo o ničem jiném, než
o tom, jak odskakovaly zarážky, jak co nejrychleji
vyhodit ze soupravy správku a podobně. Nic
takového se tentokrát nedělo! Kdyby nebylo
vzpomínek na doby minulé, ani by člověk netušil,
že je mezi nádražáky. Působilo to alespoň na
mně tak, že aktivní „šupáci“ moc neřeší, co se
bude po dokončení rekonstrukce hlavního ná-
draží na něm vůbec dít. Pokud to tak opravdu je,
asi by se nebylo v dnešní době vůbec čemu divit.

Setkání se ovšem vydařilo, jeho organizátor
předběžně upozornil na termín dalšího setkání.
Jelikož se letos již konat žádné nebude, obdržel
každý účastník originální kalendářík na příští rok
z limitované série, jak jinak než v historickém
provedení. Je na něm zachycena část odstavné-
ho nádraží „B“ s kotelnou pro parní vytápění
osobních vozů, která již desítky let neexistuje.

Miroslav Vaněk, Brno

Družstvo České republiky zvítězilo
v mezinárodních závodech

železničářů v silničním běhu

ným patrem a vnějším přístupovým schodištěm.
Zásluhou ostravského oblastního ředitelství

SŽDC bylo toto historické hrázděné stavědlo
v letošním roce opraveno a uvedeno do původ-
ního stavu v době svého vzniku. Oprava byla
provedena velice citlivě, zachováno bylo původ-
ní dřevěné schodiště, dosazeny byly i repliky
dobových elektrických zásuvek a původních
oken. První patro je připraveno na dosazení
stavědlového přístroje. Návštěva stavědla, které
je jedním z exponátů Železničního muzea Mo-
ravsko slezského (ŽMMS), je možná po dohodě
s vedením tohoto muzea.

Kromě rekonstruované budovy St 2 je v ŽMMS
k vidění opravená lokomotiva řady 310.001, kte-
rá stojí na prvním nástupišti železniční stanice.
Zásluhou železničních nadšenců byla lokomoti-
va opravena a budí zaslouženou pozornost ne-
jen návštěvníků muzea, ale i běžných cestují-
cích. Podaří-li se získat finanční prostředky, mohla
by být lokomotiva uvedena do provozního stavu,
což je snem všech, kteří se na opravě podílejí.
Odhadovaný objem peněz na zprovoznění loko-
motivy činí cca osm milionů korun.

Třetím novým exponátem, kterým se ŽMMS
může pochlubit, je původní elektromechanický
řídicí přístroj německého typu Einheit, který sem
byl převezen ze železniční stanice Brantice. Zde
sloužil osmdesát let a byl to svého druhu unikát
na české železnici. Přístroj měří 6,5 metru, váží
3,5 tuny a jeho přeprava z Brantic do Ostravy
byla značně náročná – neobešla se bez pomoci
zdejších hasičů. Součástí tohoto přístroje jsou
i mechanická návěstidla, napínák drátovodů
a stojan s klikou pro ovládání mechanických zá-
vor, které jsou v současné době v depozitáři
muzea. I zde se čeká na finanční prostředky, za
něž by bylo možno tato a další zařízení zpřístup-
nit veřejnosti. Miroslav Čáslavský

vídá konečnému umístění).
Soutěžilo se ve třech disciplínách: sprint, kla-

sický závod a štafety. Naši sportovci podávali
výborné výkony a v jednotlivých soutěžích se
umísťovali ve výsledkových listinách většinou
v první desítce. Ve sprintu se umístila Ema Mar-

Brněnské hlavní nádraží doznalo v minulé
době mnoha změn, zejména co se týká počtu
pracovníků dopravních profesí. V minulosti pra-
covalo na tomto nádraží až 80 pracovníků posu-
nu, tedy vedoucích posunu a posunovačů. Byla
to vždy poněkud zajímavá skupina pracovníků,
často podceňovaná pro jejich špinavou práci,
mnohdy byli tito pracovníci považování za lidi
s nižším vzděláním či nižším IQ.

Netroufám si hodnotit, jak tomu bylo na jiných
podobných pracovištích, ani mi to nepřísluší. Co
se však týká brněnské „roli“, jak se hlavnímu
nádraží v Brně říká, mohu s čistým svědomím
napsat, že zde pracovat někdo s nižším IQ u po-
sunu ani nemohl. Pokud se zde někdo takový
objevil, dlouho se zde neohřál, zpravidla brzy
vzhledem k výsledkům své práce poznal, že zde
na to prostě nemá.

Brněnský „hlavák“ totiž měl a možná bude
nadále mít svá specifika, snad u nás nesrovna-
telná. Co se týká vzdělání zdejších „šupáků“, asi
by se člověk neznalý věci mohl divit. Totiž. Na-
cházelo se zde dost pracovníků posunu, kteří se
mohli pochlubit maturitou, dokonce se zde našli
posunovači s vysokoškolským vzděláním, jeden
dokonce i s akademickým titulem. Ano, mnozí
sem přišli i jako nevyučení, ale ti si většinou dříve
nebo později vzdělání rozšířili. Byly totiž dříve
doby, kdy se zde při této práci dalo o přestávkách

Setkání bývalých posunovačů v Brně
i studovat. Někteří se svým vzděláním s taktic-
kých důvodů nechlubili a bylo podezření, že mají
vzdělání vyšší. Nyní je zde již jen hrstka pracov-
níků posunu, asi pouhá jedna čtvrtina z původní-
ho počtu, nikdo tuto práci již nechce dělat, tak je
pracovníků u posunu podstav.

Před třemi lety vyvstala myšlenka, pokusit se
svolat bývalé pracovníky posunu, kteří odtud
odešli přirozeným způsobem, tedy do starobní-
ho či invalidního důchodu. Nebylo to snadné,
někteří odešli před mnoha lety a kontakt na ně se
ztratil v propadlišti nemilosrdného času. Nako-
nec se podařilo najít poměrně dost bývalých
„šupáků“, u některých se žel zjistilo, že již nejsou
na živu.

První setkání se setkalo s úspěchem a bylo
dohodnuto pořádat ho každým rokem. Nakonec
se na třetím setkání postesklo, že 1x za rok se
sejít je málo. Proto se tento rok konala dvě
setkání. V pořadí již čtvrté setkání v Brně se
uskutečnilo letos v září. Byl učiněn pokus, pozvat
na něj i nynější aktivní pracovníky posunu brněn-
ské „role“. Nutno podotknout, že se to setkalo
s úspěchem. Všichni se dobře bavili a vzpomí-
nali. Jelikož každá vzpomínka jde vždy proti
neúprosnému proudu času a paměť lidí někdy
selhává, byly vzpomínky u některých podstatně
oživeny. Účastníci se pochopitelně nebavili jen
o tom, co se kdysi veselého i méně veselého

Ve dnech 23. – 27. 9. se konalo v Bělorusku,
ve městě Brest, Mezinárodní mistrovství USIC
v orientačním běhu. Tohoto mistrovství se zú-
častnilo devět států – Bulharsko, Švýcarsko,
Česká republika, Bělorusko, Velká Británie, Nor-
sko, Dánsko, Polsko, Belgie (pořadí států odpo-

Mezinárodní mistrovství USIC
v orientačním běhu

Ostravské muzeum se rozrostlo
o další železniční skvosty

V železniční stanici Ostrava střed,
kde se nalézá Železniční muzeum
Moravskoslezské, bylo v úterý 1. října
vedením tohoto muzea slavnostně
představeno opravené stavědlo číslo
2 (St 2), které sloužilo k zajišťování
provozu v této stanici od roku 1905 až
do roku 1990, kdy bylo opuštěno a po-
stupem času devastováno. Přespá-
vali v něm dokonce bezdomovci,
a proto si lze představit, v jakém stavu
ho zanechali. Stavědlo bylo v roce
2003, spolu s budovou železniční sta-
nice vyhlášeno kulturní památkou a je
posledním z původní trojice stavědel
v této stanici, zbylá dvě byla v minu-
lých letech zbourána. Postaveno je
z režného cihelného zdiva s hrázdě-

V sobotu 28. 9. 2019 přijel do stanice Praha–
Libeň zvláštní Ex 10001 dopravce DB Regio
s historickými vozy DR. Vlak objednalo velvy-
slanectví SRN u příležitosti oslav 30 let od tzv.
Vlaků svobody. Před 30 lety, ve dnech 30. 9. až
4. 10. 1989, odjelo z Prahy do bavorského Hofu
přes Drážďany 14 zvláštních vlaků s téměř 13
tisíci občany tehdejší NDR. Až 4000 osob při-
tom na ambasádě tehdy strávilo několik týdnů.
Na Zvl. Ex 10001 se vystřídaly lokomotivy ČD
371.003 (Dresden–Altstadt – Bad Schandau),
ČDC 372.008 (Bad Schandau – Děčín) a ČD
162.037 (Děčín – Praha–Libeň).

Ve výpravní budově stanice Praha–Libeň se

30 let Vlaků svobody

„Tajemství šťastného života spočívá v
tom, s jakou elegancí dokážeme přijmout
změnu.“

                               Edgar Allan Poe,
        americký spisovatel (1809 – 1849)

slav Kučera, který zvítězil v kategorii mužů nad
40 let a současně měl také nejlepší čas (33:04
min) mezi všemi zúčastněnými železničáři. Nej-
rychlejší ženou v barvách OSŽ České republi-
ky byla Renata Glierová.

Závod Běchovice – Praha se běžel za účasti
tří tisíc běžců a běžkyň, z nichž více než 150
bylo závodníků mezinárodního mistrovství že-
lezničářů. Vyhodnocení výsledků a předání cen
účastníkům Mezinárodního mistrovství želez-
ničářů proběhlo v hotelu Olšanka na pražském
Žižkově. Medaile a poháry za umístění v závo-
dě předávali tajemník PV OSŽ SŽDC Miloš
Paleček a vedoucí MO OSŽ Ondřej Šmehlík.
Oceněn byl i nejstarší železničář závodů Jiří
Engliš (1938) z Krnova.

Miroslav Čáslavský
Výsledky najdete na www.osz.org

Také v rámci letošního 123. ročníku běžec-
kého závodu na 10 km Běchovice – Praha,
který se konal v neděli 29. října, zajistilo mezi-
národní oddělení OSŽ konání mezinárodního
mistrovství železničářů v silničním běhu, jehož
se zúčastnila družstva železničářů z devíti evrop-
ských zemí. České družstvo si přitom vedlo
velice dobře, když v celkovém hodnocení zís-
kalo první místo. Za české družstvo převzal
ocenění z rukou Miloše Palečka a Ondřeje
Šmehlíka běžec Zdeněk Doležal, který v kate-
gorii mužů nad 40 let obsadil druhé místo.

Složení mezinárodních týmů bylo ovšem
velice silné, výtečně si vedli zejména Poláci, ale
také Belgičané, Němci a Dánové. V kategorii
žen zvítězila Hemelsoetová z Belgie, v katego-
rii muži do 40 let byl první Jefimczik z Polska
a barvy českého družstva výtečně hájil Ladi-

lze nevzpomenout stovek spolupracovnic a spo-
lupracovníků, kteří prošli tímto depem podobně
jako náčelníky a přednosty zdejšího depa: pá-
ny Žahoura, Fučíka, Chládka, Doskočila, Vostré-
ho, Chomy, Horského, Padevěta a Mareše.
Stejně tak si můžeme připomenout nepřeber-
nou řadu vozidel, která pod střechami tohoto
lokomotivního depa našla svůj domov i dlouho-
letou spolupráci s ČKD Lokomotivka při zkou-
šení nových motorových lokomotiv,“ připomněl
Karel Anděl historii depa, sepsanou a vydanou
v podobě malé brožurky „50 let Lokomotivního
depa Praha–Libeň“ v roce 1999.

A pak přišla na řadu volná zábava; povídalo
se, vzpomínalo se, prohlížely se fotografie, a ti,
co měli zájem, pak v 17 hodin nasedli do „Re-
gionovy“ a nechali se odvézt zpátky do Libně na
nádraží.

Michael Mareš
(Celý text najdete na www.osz.org)

1. září 2019 tomu bylo 70 let od zahájení
provozu v tehdejším Hlavním motorovém depu
Praha–Libeň (dnes Oblastní centrum údržby
Střed, Středisko údržby Libeň). Toto kulaté
výročí si v sobotu 5. října 2019 v deštivém od-
poledni připomněla zhruba stovka bývalých
a současných zaměstnanců libeňského depa,
kteří se v půl druhé odpoledne sešli na vlako-
vém nádraží v Libni, odkud je „Regionova“ od-
vezla (přes šturc na Vítkově) do depa. V dopro-
vodu současného vedoucího Josefa Sadílka si
účastníci prohlédli provozní halu i další praco-
viště depa a poté se přesunuli do blízkého
hotelu STEP, kde bylo pro ně připraveno malé
pohoštění.

Nevšední zážitek s nádechem nostalgie
a vzpomínek pro své kolegy ve spolupráci s Fe-
derací strojvedoucích připravili zejména bývalý
provozní náměstek Jan Střelka a bývalý před-
seda ZO OSŽ a strojvedoucí Karel Anděl.  „Ne-

Vzpomínání s nádechem
nostalgie: Libeňské depo

slaví 70 let

Lokomotiva 310.001, vystavená na nástupišti želez-
niční stanice Ostrava střed.

Opravené původní hrázděné stavědlo v železniční stanici Ostrava střed. V pozadí bývalý
areál koksovny Karolina, dnes nákupní centrum Nová Karolina.

Slavnostního otevření výstavy a odhalení pamětní desky se zúčastnili velvyslanec SRN,
zástupce spolkového sněmu a pamětníci událostí z doby před 30 lety.

ková na třetím místě. Ve šta-
fetě se umístily ženy na dru-
hém místě a muži na třetím
místě. V celkovém pořadí
všech států skončily ženy na
třetím místě a muži taktéž na
třetím místě. V součtu bodů
ze třech závodů se naše vý-
prava umístila na výborném
třetím místě.

Děkuji všem účastníkům
a celé výpravě za příkladnou
reprezentaci a přeji do dal-
ších závodů mnoho úspěchů.

                Petr Štěpánek,
              vedoucí výpravyReprezentanti České republiky.

Předání cen účastníkům Mezinárodního mistrovství železničářů v silničním běhu.

V doprovodu současného vedoucího Josefa Sadílka si účastníci prohlédli provozní
halu i další pracoviště depa.


