
ZO OSŽ PRAHA VRŠOVICE 

 

Informace (nejen) pro členy vršovické odborové organizace. 

Říjen 2016 (č.10)

Číslo bylo umístěno na web dne 31.10.2016 ve 20.00 hod 

Aktualizace: 

 

   Slovo na začátek    



   Jednání závodního výboru    

Termíny schůzí ZV OSŽ Praha Vršovice
vždy od 8.00 hod, vždy první čtvrtek v měsíci, nebude-li

stanoveno jinak 
zbývající termíny v roce 2016: 

Datum: Poznámka:

8.11.2016
Smíchov

koná se před konferencí od 13.00 hod

8.11.2016 
konference 

kulturní sál Smíchov od 15.00 hod

1.12.2016 Vršovice



   Jednání se zástupci zaměstnavatele   

OŘ Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální

termín Příští setkání

Ing.Vondrák Zdeněk
(ředitel OŘ)

Mgr.Chládek Tomáš
(náměstek ředitele pro

provoz)

Dvořák Pavel
Sekyra Lukáš

20.-
22.9.2016
výjezdní

4.10.2016 1.11.2016

PO Praha hlavní nádraží
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální

termín Příští setkání

Cibulka František
(přednosta PO)

Čermoch Pavel
Forman Štěpán 7.9.2016 5.10.2016 2.11.2016

PO Praha Libeň
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální

termín Příští setkání

Ing.Tuma Vladimír, MBA
(přednosta PO) Sekyra Lukáš 26.9.2016 27.10.2016 28.11.2016

PO Benešov u Prahy
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální

termín Příští setkání

Ing.Blecha Jan
(přednosta PO) Kubart Ondřej 14.9.2016 5.10.2016 9.11.2016

ZAP Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální

termín Příští setkání

Ing.Goliáš Jakub 
(manažer - zástupce

ředitele)
Duroň Tomáš 

(vedoucí přídělu služby)
případně další

Charvátová Anna
Dvorská Věra 22.9.2016 20.10.2016 10.11.2016

PJ Praha
Zástupci zaměstnavatele Zástupci ZO Proběhlo

setkání
Aktuální
termín

Příští
setkání

Bc. Miloš MAZURA 
(ředitel OJ PJ Praha)

Kácovský Ladislav
Skrečka Petr 22.9.2016 20.10.2016 16.11.2016



   Klub důchodců    

Schůze klubu dne 18.10.2016 
     Opět jsme se sešli v restauraci ,,U Kozla" na Žižkově. Schůzi zahájil předseda klubu pan Polák.Informoval nás o
aktuálním dění. Rovněž přivítal hosty-pana Kácovského a pana Skrečku, kteří nás informovali o současné situaci a

problematice na dráze. 

     Dále jsme diskutovali o zájezdu na Dlouhé stráně (přečerpávací elektrárna), který se bohužel neuskutečnil vzhledem k
finanční náročnosti. V listopadu byl rovněž naplánován výlet do Tábora s prohlídkou zázemí divadla, tento výlet se bohužel

rovněž neuskuteční.Poslední akcí v tomto roce je výlet Mikulášským parním vlakem dne 4.12.2016 s odjezdem z Prahy-
Smíchova ve 14,41 hod. Na tuto akci jsou všichni zváni. 

     Vzhledem k rozdílným názorům na financování jednotlivých akcí pořádaných klubem důchodců, si přítomní členové
odsouhlasili, aby všichni účastníci zájezdu na Mladějovskou průmyslovou železnici zaplatili panu Polákovi finanční částku

100,-Kč (za oběd). Někteří tuto částku zaplatili již na této schůzi, ostatní žádáme, aby toto co nejdříve zaplatili panu
Polákovi. 

     Po další diskusi jsme se rozešli.Příští schůze se bude konat 15.11.2016. 

zapsala + foto Šulcová Vlasta 

Akce klubu důchodců do konce roku 2016: 

 



 Akce trvalé : 



 nyní lze vyzvedout i na Hlavním nádraží  



Plavenky do bazénu v Praze Podolí 

Plavenky do Podolí jsou rozdány, nové budou na začátku příštího
roku. 

Plavání v Aquaparku v Praze Barrandově 



Permanentky na hokej - HC Sparta 

Rozpis utkání: 

 st 9.11.2016  HC Sparta Praha  HC Olomouc 18:30  

 ne 13.11.2016  HC Sparta Praha  Mountfield Hradec Králové 15:00  

 pá 25.11.2016  HC Sparta Praha  HC VERVA Litvínov 18:30  

 út 29.11.2016  HC Sparta Praha  HC Kometa Brno 18:30  

 pá 2.12.2016  HC Sparta Praha  HC Škoda Plzeň 18:30  

 ne 4.12.2016  HC Sparta Praha  HC Vítkovice Steel 17:00  

 po 26.12.2016  HC Sparta Praha  Piráti Chomutov 17:00  

 pá 30.12.2016  HC Sparta Praha  PSG Zlín 18:30  

 pá 6.1.2017  HC Sparta Praha  BK Mladá Boleslav 18:30  

 pá 13.1.2017  HC Sparta Praha  HC Energie Karlovy Vary 18:30  

 pá 20.1.2017  HC Sparta Praha  HC Vítkovice Steel 18:30  

 ne 22.1.2017  HC Sparta Praha  HC Dynamo Pardubice 17:00  

 pá 27.1.2017  HC Sparta Praha  Bílí Tygři Liberec 18:30  

 ne 29.1.2017  HC Sparta Praha  HC Oceláři Třinec 17:00  

 pá 3.2.2017  HC Sparta Praha  HC Olomouc 18:30  

 ne 5.2.2017  HC Sparta Praha  Piráti Chomutov 17:00  

 st 15.2.2017  HC Sparta Praha  Mountfield Hradec Králové 18:30  

 ne 19.2.2017  HC Sparta Praha  HC Kometa Brno 17:00  

 ne 26.2.2017  HC Sparta Praha  HC VERVA Litvínov 15:00  

 pá 3.3.2017  HC Sparta Praha  HC Škoda Plzeň 18:30  

Kultura 

lístky na divadelní představení

Informace: pan Čermoch
drážní tel. 281 55

mobil: 737 332 290, 774 199 272
mail: pavel.cermoch@centrum.cz

zájemcům je každý měsíc zasílána nabídka divadelních představení na osobní e-mail 







Pojištění škody způsobené zaměstnavateli 

ZO Praha Vršovice platí za všechny své členy v plné výši pojištění za škody
způsobené zaměstnavateli při výkonu zaměstnání. 

Informace k pojistkám: pan Hahn Josef
mobil: 606 655 831

email: zovrsovice@seznam.cz



 Akce chystané : 

4.listopadu 2016 - Sklípek Bořetice 
má na starost: Pavel Čermoch, tel.: 737 332 290, 774 199 272, mail: pavel.cermoch@centrum.cz

 

http://railian.com/Zpravodaj_2016/material_zari/sklipek.pdf


   společná sportovní akce OSŽ, ČD, ČD Cargo a SŽDC    

23.listopadu 2016 - Šachy (Praha Libeň) 
má na starost: Stanislav Nosek, tel.: 972 322 892, mail: stanislav.nosek@osz.org 

 

 



 Další informace : 

ČD Cargo: Personální změny na postech ředitelů PJ 
         Od 1.10.2016 dochází k rotaci všech ředitelů PJ v ČD Cargo a.s. 

         Ředitel PJ Praha ČD Cargo a.s.p.M.Krátký přechází do České Třebové, z České Třebové přechazí do PJ Praha ČD
Cargo a.s.p.M.Mazura 

         Tato rotace se uskutečňuje po 10 letech ,zda bude mit přínos nebo nikoliv ukáže čas 

Kolektivní vyjednávání zahájeno 

10.10.2016 u ČD Cargo a.s. 
         Dne 10.10.2016 byl zástupcům odborových centrál předán návrh Podnikové kolektivní smlouvy ČD Cargo, a.s. pro

rok 2017. 

         Návrh vychází ze stávajícího textu platné PKS a obsahuje prakticky jen technické změny v některých pasážích.
Výměru dovolené, délku stanovené týdenní pracovní doby i KOP zaměstnavatel ponechal ve stejné výměře a shodné jako
v platné PKS. To ovšem neznamená, že kolektivní vyjednávání bude jednoduché. Naší snahou bude zapracovat do nové
kolektivní smlouvy některé motivační prvky, které by měly přilákat nové zaměstnance a zároveň udržet ty stávající. Čeká

nás nelehký úkol prosadit nárůst mezd a další finanční benefity. 

         Kolektivní vyjednavači jednotlivých odborových organizací budou zpracovávat společný protinávrh ve dnech 31.10.-
3.11.2016. Termín předání protinávrhu je 3.11.2016. 

         Dále byly spolu se zaměstnavatelem dohodnuty další termíny kolektivního vyjednávání, a to: 7.-10.11, 16.11,
28.11.-2.12, 5.12. 

zdroj: 

článek: web OSŽ / Podnikový výbor OSŽ ČD Cargo, a.s./ článek: Kolektivní vyjednávání v ČD Cargo zahájeno 
(autor: neuveden, uveřejněno 11.10.2016, aktualizováno 13.10.2016) 
http://www.osz.org/index.php/podnikove-vybory/pv-osz-cd-cargo-a-s/3595-kolektivni-vyjednavani-v-cd-cargo-zahajeno 

18.10.2016 u SŽDC s.o. (jednání o 1.změně kolektivní smlouvy) 
         ...Podnikový výbor pak seznámil jeho předseda Martin Malý s předloženým návrhem zaměstnavatele na 1. Změnu
Podnikové kolektivní smlouvy. Ta se zabývá pouze některými ustanoveními, podstatná část PKS zůstává v platnosti. S

tím, jaké konkrétní změny návrh obsahuje, seznámil přítomné Luděk Šebrle, pracovník oddělení ESO OSŽ.

zdroj: 

článek (úryvek): web OSŽ / Zpravodajství on-line OSŽ / výběr z článku: „Naše vláda ještě neopustila myšlenku na zřízení
půjčovny vlaků,“ zaznělo na PV OSŽ SŽDC 
(autor: Miroslav Gloss, uveřejněno 21.10.2016, aktualizováno 21.10.2016) 
http://www.osz.org/index.php/zpravodajstvi-on-line-osz/35-zol-reportaze/3611-nase-vlada-jeste-neopustila-myslenku-na-
zrizeni-pujcovny-vlaku-zaznelo-na-pv-osz-szdc 

25.10.2016 u ČD a.s. 
         Dne 25. 10. byl na poradě odborových centrál a vrcholového managementu ČD, a.s. předán zástupcům odborů

návrh kolektivní smlouvy. Tímto dnem bylo oficiálně zahájeno kolektivní vyjednávání. 

         Zástupci odborových centrál se vzápětí dohodli na společné schůzce k vypracování společného oponentního
návrhu, která se uskuteční v sídle OSŽ dne 2. 11. 2016. 

         Přímá jednání očekáváme od druhé poloviny listopadu, kdy obě smluvní strany budou znát svá stanoviska k obsahu
kolektivní smlouvy. 

         Nesporným pozitivním prvkem v návrhu zaměstnavatele je fakt, že neobsahuje žádné dramatické změny, které by
mohly vyvolat závažné konfliktní situace nad obsahem. Nejvíce diskuzí očekáváme v oblasti pracovní doby, mzdového

nárůstu a některých příplatků. Jako „ úvodní výkop“ nabídl zaměstnavatel 0,5 % nárůstu tarifních mezd. S tímto návrhem
OC nemohou souhlasit. Doufáme, že je v zájmu všech uzavřít dobrou kolektivní smlouvu a i v této oblasti dojde k posunu.

O dalším vývoji Vás budeme průběžně informovat. 

http://www.osz.org/index.php/podnikove-vybory/pv-osz-cd-cargo-a-s/3595-kolektivni-vyjednavani-v-cd-cargo-zahajeno
http://www.osz.org/index.php/zpravodajstvi-on-line-osz/35-zol-reportaze/3611-nase-vlada-jeste-neopustila-myslenku-na-zrizeni-pujcovny-vlaku-zaznelo-na-pv-osz-szdc


zdroj: 

článek (zkráceno): web OSŽ / Podnikový výbor OSŽ ČD, a.s./ článek: Kolektivní vyjednávání o uzavření PKS ČD na rok
2017 zahájeno 
(autor: Vladislav Vokoun, uveřejněno 31.10.2016) 
http://www.osz.org/index.php/podnikove-vybory/pv-osz-pri-cd-a-s/3622-kolektivni-vyjednavani-o-uzavreni-pks-na-rok-
2017-zahajeno 

Katalog rekreací zima 2016/2017 
ČD Travel (Člen Skupiny ČD) 

         Katalog zimních rekreací 2016/2017 dotovaných z prostředků SF ČD a.s., ČD Cargo a.s. a FKSP SŽDC byl zveřejněn
17.10.2016 na webových stránkách www.cdtravel.cz. 

Odkaz přímo na katalog:
http://www.cdtravel.cz/userfiles/file/KATALOG%20ZIMA%202017/2017%20Zimni%20nabidka.pdf. 

Kopie katalogu na stránkách zpravodaje:http://railian.com/Zpravodaj_2016/material_rijen/zima.pdf. 

První strana katalogu: 

 

http://www.osz.org/index.php/podnikove-vybory/pv-osz-pri-cd-a-s/3622-kolektivni-vyjednavani-o-uzavreni-pks-na-rok-2017-zahajeno
http://www.cdtravel.cz/
http://www.cdtravel.cz/userfiles/file/KATALOG ZIMA 2017/2017 Zimni nabidka.pdf
http://railian.com/Zpravodaj_2016/material_rijen/zima.pdf


Druhá strana katalogu: 



Ukázka - strana 21 a 22, hotel Skalka: 





   Převzato    

Aktuálně: 
Priority kolektivních vyjednavačů OSŽ pro KV SŽDC o PKS na rok

2017 
         Vzhledem k tomu, že PV OSŽ SŽDC se na letošní kolektivní vyjednávání důkladně připravoval už na posledních

třech zasedáních (viz. informace ze zasedání PV v srpnu, září a říjnu), má tým kolektivních vyjednavačů OSŽ zadány pro
nadcházející vyjednávání jasné priority, na kterých se bude snařit s kolegy ostatních odborových centrál a s vedením

SŽDC dohodnout. 

         Jelikož základní text PKS SŽDC 2016 - 2017 a příloha č. 1 (pracovní doba, pracovní pohotovost, dovolená ...) jsou
sjednány na 2 roky, budou předmětem letošního KV zejména otázky odměňování (příloha č.2), stravování (příloha č.3) a

KOP (příloha č.4). 

         Z toho také vychází hlavní vyjednávací priority OSŽ pro KV o změnách PKS SŽDC na rok 2017: 

V příloze pravidla pro dměňování: 

- zachování existence dvou tarifních stupnic A a B (do 20 let praxe a 20 a více let praxe) 

- co nejvyšší navýšení obou tarifních stupnic, u obou o stejná procenta 

- zachování stávající struktury všech příplatků a případně u některých navýšení (při vyjednávání však jednoznačně
preferujeme spíše nárůst mzdových tarifů a výkonové oměny) 

- zachování stávající profesní odměny 

- co nejvyšší navýšení objemu prostředků na výplatu výkonových odměn - Důvod - navýšení prostředků na výkonovou
odměnu umožní v dohodě ředitelů OŘ a OJ a odborových organizací působících při těchto organizačních složkách se

znalostí konkrétních pracovišť nebo skupin zaměstnanců zohlednít vyšší zátěž na některých pracovištích nebo povinnosti
navíc (např. řidiči fererenti) přiznáváním vyšší výkonové odměny než dosud (např. měsíčně, nebo čtvrtletně). 

V příloze stravování a náhrady výdajů: 

- navýšení stávající hodnoty stravenek (80 i 100 kč) o stejnou hodnotu 

- snížení požadovaného počtu hodin délky směny (pod současných 12 hod, na 11 nebo 10 hod) pro vznik nároku na
stravenku vyšší hodnoty 

V příloze KOP: 

- přesun KZAM provozních, vedoucích a ústředních dispečerů z tabulky č. 2 do tabulky č. 1 a tím sjednocení nároku na
KOP (jednou za 2 roky) s traťovými dispečery 

- rozšíření tabulky č. 3 o další vybrané profese infrastruktury 

- snížení požadovaného počtu odpracovaných let pro vznik nároku na KOP u profesí infrastruktury (profese v tabulce č.
3) z 33 na 26 let (s předpokladem snížení na 20 let v PKS 2018). Důvod - postupný rovnoměrný náběh nárokovosti o 1/3

pracovníků infrastruktury ročně do tříletého cyklu střídání nároku na KOP 

- zlepšování komfortu pobytu na KOP (garance možnosti jednolůžkových pokojů za příplatek, rozšíření diet o
vegetariánskou variantu apod.) 

V oblasti FKSP: 

- navýšení v tabulce limitů v rámcových zásadách FKSP pro stravování při pořádání kulturních a sportovních akcí, nebo
ještě lépe jejich úplné vypuštění s tím, že pravomoc na jejich stanovení se vrátí zpět na úroveň OŘ a OJ, 

- navýšení v tabulce limitů v rámcových zásadách FKSP pro ceny do soutěží při pořádání kulturních a sportovních akcí,
nebo ještě lépe jejich úplné vypuštění s tím, že se pravomoc na jejich stanovení vrátí zpět na úroveň OŘ a OJ 

- navýšení stávajícího ročního limitu prostředků (200 Kč na osobu) u akcí pro důchodce

zdroj: 

článek (zkráceno): web OSŽ / PV SŽDC OSŽ / výběr z článku: 
(autor: Mgr. Martin Malý, uveřejněno 28.10.2016, aktualizováno 29.10.2016) 
http://www.osz.org/index.php/podnikove-vybory/pv-osz-szdc-s-o/3621-priority-kolektivnich-vyjednavacu-osz-pro-kv-szdc-
o-pks-na-rok-2017 

http://www.osz.org/index.php/podnikove-vybory/pv-osz-szdc-s-o/3621-priority-kolektivnich-vyjednavacu-osz-pro-kv-szdc-o-pks-na-rok-2017


Bude se muset RegioJet odstěhovat ze Smíchova? 
      Stavební a finanční společnost Sekyra Group, která má v plánu na Smíchově postavit bytový a kancelářský komplex,
ovlivní nejspíš i samotnou železniční dopravu tzv. Pražského Semmeringu. Jedná se o železniční trať ze Smíchova přes

Jinonice do Zličína a Hostivice. Vlaky zde jezdí už od roku 1872, a k přirovnání dle Semmeringu v Rakousku, který je také
na seznamu památek UNESCO, si ten Pražský zaslouží právem. 

      Developerský projekt, který chce Sekyra Group realizovat, počítá s postupnou zástavbou celého nákladového nádraží
Praha Smíchov, to bylo ještě na začátku druhé poloviny minulého století, poměrně silně využívané, a denně odsud
odjíždělo na tři desítky nákladních vlaků. Dnes je tento prostor už více jak 5 desetiletí nevyužíván, a naposledy zde

napojení do železniční sítě využívala Tatra Smíchov, kde probíhala montáž tramvají. Zbytek doby pak kolejové rozvětvení
slouží pro odstavování nákladních vozů. 

      Od prosince už zanikne konečná železniční zastávka Praha Na Knížecí, kde končil svojí jízdu vlak z Hostivic. Ten bude
nově odkloněn do centra metropole na hlavní nádraží. Developer chce mimo zmíněného nákladového nádraží, i

podstatnou část prostoru odkud nyní na Pražský Semmering vyjíždějí osobní i nákladní vlaky. To se ale nelíbí jak Radimu
Jančurovi, tak i samotné SŽDC. Pozemky pod poměrně rozsáhlým prostorem ještě v roce 2012 obhospodařoval státem
vlastněný dopravce České dráhy, ta se pozemků za tehdy podivných okolností zbavila, ač vedení drah vědělo, že prodej
pozemků pod kolejemi v místech, které si nyní nárokuje Sekyra Group, jsou v rozporu se zákonem o dráze. Provoz na

železnici není v dnešní době tak snadné zrušit, a vlaky přesměrovat jinudy. Stát, minimálně vedení drah, udělalo před lety
řadu procesních chyb, které bude možné jen složitě minimalizovat. 

      Dle vyjádření soukromého dopravce, nemá zábor kolejiště pro plány developera právní základ ani důvod. Sama SŽDC
neví, kam vlaky žlutého dopravce přemístit, v Praze už nyní tolik místa není, resp. už není tolik volné železniční kolejové

kapacity, jako tomu bylo např. v roce 2000. Veškerá infrastruktura má své využití v plném rozsahu, proto RegioJet
nejspíš čeká sérii vyjednávání jak se správcem kolejí, tak i s ČD. 

      Problémy ale bude mít i SŽDC, dráha tzv. Pražského Semmeringu bude muset být napojena do samotného nádraží
Praha Smíchov, což bude technický problém i v případě, aby minimálně vlak z této tratě dojel k poslednímu nástupišti

právě na stanici Smíchov, jenže pozemky mezi kolejištěm tzv. Severního nástupiště, a stanicí Smíchov, vlastní dnes již jiný
subjekt. V místě se nachází i klub Výtopna Zlíchov. 

zdroje: 

článek: Firenet.cz: Sekyra Group chce pozemky na Smíchově pod tratí Pražského Semmeringu. Vlaky zde deponuje i
RegioJet (zkráceno) 
(autor: Jan Jirásek, uveřejněno 29.9.2016) 
http://firenet.cz/zeleznice/94-z-domova/2754-sekyra-group-chce-pozemky-na-smichove-pod-trati-prazskeho-semmeringu-
vlaky-zde-deponuje-i-regiojet 

Pražské hlavní nádraží bude průchozí, podchod vyústí na Žižkově 
      Doba, kdy už si Pražané nebudou cestu z hlavního nádraží na Žižkov či Vinohrady zkracovat zakázanou cestou přes

koleje, se zas o něco přiblížila. Do dvou let má začít stavba dlouho očekávaného podchodu. 

      Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) už žádá o územní rozhodnutí na prodloužení podchodu pod hlavním
nádražím, který dosud končí u posledního nástupiště. Začít stavět chce do roku 2018. 

      „Cílem stavby je zajistit přímé pěší propojení z prostoru odbavovací haly hlavního nádraží směrem do obvodů
městských částí Praha 2 a Praha 3,“ řekl mluvčí SŽDC Jakub Ptačinský. 

      K prodloužení si SŽDC vybrala podchod v nejsevernější části, z prostorových důvodů vyšel jako nejvhodnější varianta.
Dosud hlavní nádraží průchozí není. Řada lidí si cestu mezi centrem a Žižkovem zkracuje nebezpečným přecházením

kolejí v severní části nádraží a porušuje tak zákaz vstupu. 

      Podle Ptačinského bude prodloužení podchodu řešeno tak, aby bylo možné v budoucnu rozšířit železniční stanice o
ostrovní nástupiště v prostoru kolejí 32 a 34. 

      Pěší by měli při cestách na Žižkov vycházet v Seifertově ulici, cesta na Vinohrady bude ústit do křížení ulic Španělské
a Mánesovy. Chodník má vést také do Vinohradské ulice. 

      Na konci podchodu plánuje společnost CR City administrativní komplex Churchill Square. Jde o společný podnik
Českých drah, Sudop Group a kyperské společnosti WDHL. Sudop celý podchod pro SŽDC projektuje. 

zdroje: 

článek: iDnes.cz: Pražské hlavní nádraží bude průchozí, podchod vyústí na Žižkově (zkráceno) 
(autor: Jan Sůra, uveřejněno 17.10.2016) 
http://ekonomika.idnes.cz/prazske-hlavni-nadrazi-bude-pruchozi-podchod-bude-ustit-na-zizkove-1fx-/eko-doprava.aspx?
c=A161016_203011_eko-doprava_suj 

http://firenet.cz/zeleznice/94-z-domova/2754-sekyra-group-chce-pozemky-na-smichove-pod-trati-prazskeho-semmeringu-vlaky-zde-deponuje-i-regiojet
http://ekonomika.idnes.cz/prazske-hlavni-nadrazi-bude-pruchozi-podchod-bude-ustit-na-zizkove-1fx-/eko-doprava.aspx?c=A161016_203011_eko-doprava_suj


1.Škoda Transportation: úspěch v Německu 

Šest vlaků za 2,6 miliardy korun pro Deutche Bahn Regio 
(V roce 2013 podepsáno, koncem roku 2016 dodání) 

 

Vizualizace soupravy pro Deutsche Bahn Regio typu Push-Pull (vozy jsou tedy lokomotivou buď taženy, nebo tlačeny). 
Soupravy jsou složeny z jednoho řídícího vozu, pěti vložených vozů a z lokomotivy řady Emil Zátopek. 

foto magazín www.railvolution.net

Šestivozová dvoupatrová souprava bude vozit cestující na
regionálních tratích v Německu. 

      Škoda Transportation dodá pro Deutsche Bahn Regio šestivozové dvoupatrové soupravy typu Push-Pull. Vozidla
budou jezdit v Bavorsku na trati Norimberk – Ingolstadt – Mnichov. Každá ze souprav je provozována jako vratná, vozy

jsou tedy lokomotivou buď taženy, nebo tlačeny - strojvedoucí je v tomto případě v kabině řídícího vozu nebo lokomotivy.
Soupravy jsou složeny z jednoho řídícího vozu, pěti vložených vozů a z lokomotivy řady Emil Zátopek v novém designu

určeném speciálně pro Deutsche Bahn. 

      Maximální rychlost vlaků bude dosahovat 189 km/h. Soupravy disponují tlakotěsnými skříněmi, které stabilizují tlak
uvnitř vozů při míjení s vysokorychlostními vozidly (rychlost až 300 km/h). Celkem budou mít soupravy 676 míst k sezení.

Všechna sedadla ve vlacích jsou komfortní a pohodlná. Každé místo má navíc k dispozici zásuvku a samozřejmostí je i
možnost připojení na Wi-fi, a to jak v první, tak ve druhé třídě. Součástí vybavení je také klimatizace, která zajišťuje
příjemnou teplotu i v letních slunných dnech. Aby byla zajištěna bezpečnost, je každý z vlaků vybaven venkovním i

vnitřním kamerovým systémem. 

zdroje: 

článek: web firmy Škoda Transportation / Produkty / Push-pull souprava Německo 
http://www.skoda.cz/cs/produkty/osobni-vozy/souprava-nemecko/ 

http://www.skoda.cz/cs/produkty/osobni-vozy/souprava-nemecko/


2.Škoda Transportation: neúspěch v Německu 

Třicet osm vlaků za 10 miliard korun pro National Express 
(V roce 2015 podepsáno, 2016 zrušeno) 

 

Vizualizace jednotky RegioPanter v provedení pro National Express, 
foto Škoda Transportation

Obří kontrakt v Německu Škodě padl, i kvůli obstrukcím Deutsche
Bahn 

      Škodě Transportation se rozplynul sen o desetimiliardové zakázce na nové vlaky pro příměstské vlaky v okolí
Norimberku. Vítěz soutěže na jejich provoz, britský dopravce National Express, stáhl kvůli dlouhým tahanicím nabídku a v

Bavorsku jezdit nebude. 

      National Express vyhrál soutěž na provoz vlaků S-Bahn v okolí Norimberku s nabídkou vozidel od Škody
Transportation. Ty vycházely ze současných jednotek RegioPanter. Pro Škodu by šlo o největší zakázku v historii a také

první úspěch v zahraničí s těmito jednotkami. „Pantery“ totiž dosud jezdí pouze pro České dráhy. 

      Bavorský objednatel Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) vybral jako vítěze National Express už loni na začátku
února. Verdikt se ale nelíbil společnosti DB Regio patřící pod státní Deutsche Bahn. Začala rozhodnutí napadat u soudu a

podpis smlouvy se protahoval. 

      National Express byl v létě nakonec ohlášen jako vítěz. Britskému dopravci však nakonec došla trpělivost a svoji
nabídku stáhl. Podmínkou totiž bylo, aby dodržel původní termíny smlouvy a nové vlaky začaly jezdit už v roce 2018. To

ale s více než rok a půl trvajícími tahanicemi není reálné splnit. 

      Zakázka pro National Express by byla průlomem na německých železnicích, poprvé by ji získal soukromý dopravce.
DB Regio však ještě nemusí úplně slavit: BEG v úterý oznámil, že do konce roku chce rozhodnout o novém výběru. Ve

hře tak může být například jen krátkodobé prodloužení smlouvy s DB. 

zdroje: 

článek: iDnes.cz: Obří kontrakt v Německu Škodě padl, i kvůli obstrukcím Deutsche Bahn (zkráceno) 
(autor: Jan Sůra, uveřejněno 25.10.2016) 
http://ekonomika.idnes.cz/skoda-prisla-o-velky-kontrakt-na-vlaky-do-bavorska-fsu-/eko-doprava.aspx?
c=A161025_114957_eko-doprava_suj 

http://ekonomika.idnes.cz/skoda-prisla-o-velky-kontrakt-na-vlaky-do-bavorska-fsu-/eko-doprava.aspx?c=A161025_114957_eko-doprava_suj


   Narozeniny    

Přejeme Vám vše nejlepší k narozeninám! 

 

V říjnu slaví: 

Čekan Michal, Holý Karel, Klecák Jiří, Štěch Josef, Tichánková Jana, 
Brabenec Jaroslav, Dufková Valerie, Dvořáková Eliška, Forejt Josef, Gráfová Marcela, 

Šimánek Pavel, Švagrová Vlasta, Bielik Libor, Bodyová Jitka, Filek Jiří, 
Hinčicová Blanka, Hrdlička Jiří, Jareš Michal, Kolářová Antonie, Marčanová Lenka, 

Stainer Jan, Stůj Jaroslav, Šedivý Vilém, Šrubař Pavel, Vitásek Jaromír, 
Beneš Vojtěch, Černá Hana, Halmová Jana, Smetanová Jana a Kácovský Ladislav. 

Listopadoví oslavenci: 

Mesiaryk Jan, Schetelová Blanka, Hříbal Eduard, Kučerová Edita, Radová Marie, 
Bohanusová Renata, Čejka Martin, Chýla Karel, Jelínek Petr, Sárazová Jitka, 

Sekyra Lukáš, Skořepa Miroslav, Květ Petr, Lehota Ivan, Mařík Karel, 
Novák František, Bezouška Tomáš, Blažekovičová Alena, Buková Helena, Hanzlík Rudolf, 

Kubinová Ivana, Piskáčová Jitka, Grosman Václav, Herko Róbert, Sysel Jiří, 
Popelář Jan, Šindelář Ivan a Hudečková Libuše. 
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