
ZO OSŽ PRAHA VRŠOVICE 

 

Červenec 2017 (č.7)

Číslo bylo umístěno na web dne 27.7.2017 v 8.00 hod 

   Slovo na začátek    



   Jednání závodního výboru    

Termíny schůzí ZV OSŽ Praha Vršovice
schůze se budou konají vždy první čtvrtek v měsíci, od 8.00

hod 

Datum: Místo schůze:

7.9.2017 Smíchov

5.10.2017 Vršovice

2.11.2017 Smíchov

7.12.2017 Vršovice

   Klub důchodců    

     Příští schůze se bude konat až po prázdninách dne 19.9.2017. Na této schůzi
bude upřesněno datum návštěvy vysílacího střediska ,, TV ŠLÁGR " v Dubném u

Českých Budějovic.



 Akce chystané : 

12.-15.září 2017 cyklovýlet - Moravský kras 

má na starost: Pavel Čermoch, tel.: 737 332 290, 774 199 272, mail:
pavel.cermoch@centrum.cz 



2.-4.října 2017 pěší túra - Král Šumavy 

má na starost: Štěpán Forman, tel.: 608 712 268, mail:
Formanstepan@seznam.cz 



13.října 2017 sklípek Zaječí 

má na starost: Pavel Čermoch, tel.: 737 332 290, 774 199 272, mail:
pavel.cermoch@centrum.cz 



 Akce trvalé : 

 

Permanentky na domácí utkání fotbalistů AC Sparta Praha 

Seznam volných permanentek na jednotlivá utkání lze sledovat na stránkách vršovické odborové organizace v rubrice
"Fotbal", kde je pravidelně prováděna aktualizace: http://www.zovrsovice.estranky.cz/clanky/fotbal/ 

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 

http://www.zovrsovice.estranky.cz/clanky/fotbal/




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



 Ohlédnutí za proběhlými akcemi : 

11.července 2017 - Přístav Lipence a pivovar Berounský medvěd

         Během roku jsme se rozhodli, že 11.července uskutečníme návštěvu prostředí, kde se natáčel seriál ,, Přístav " v
Praze-Lipencích. 

         Sešli jsme se již ráno na železniční stanici Praha-Smíchov, někteří chtěli jet ze žst.Praha-hl.n., ale tento den vzhledem
k výlukám vlak, kterým jsme chtěli jet, měl výchozí stanici ze žst.Praha-Smíchov. Proto někteří jedinci odjezd tohoto vlaku

ze žst.Praha-Smíchov nestihli a přijeli za námi dalším vlakem. 

         Vlakem jsme dojeli do zast.Černošice-Mokropsy, kde jsme vystoupili a pokračovali pěšky do přístavu ,, Černošice-
Mokropsy-přívoz " na Berounce, odkud jsme měli naplánovanou okružní jízdu lodí. Během cesty do přístavu začalo mírně
pršet, po příchodu do přístavu, kde jsme čekali na loď, začalo již silně pršet a nebyla naděje, že přestane. Někteří z nás

byli již silně promočeni, nestačily ani deštníky. Asi po půl hodině čekání jsme tento výlet vzhledem k počasí vzdali a šli jsme
zpět na žel.zastávku. Během zpáteční cesty padl návrh na náhradní program-návštěva pivovaru ,, Berounský medvěd",
kde bychom mohli posedět a dát si i oběd. Po příchodu na žst.Praha-Mokropsy se někteří rozhodli zpět pro návrat do
Prahy, většina nás pokračovala vlakem do Berouna. Tento pivovar se nachází kousek od vlakového nádraží,byli jsme

celkem překvapeni pěknou restaurací i dobrým výběrem jídel. Samozřejmě jsme neopomněli ochutnat i vyhlášené pivo. Po
dobrém obědě jsme ještě diskutovali o dalších plánovaných akcích a poté jsme se rozjeli domů. Někteří odjeli do Prahy
rychlíkem, jiní osobním vlakem. Přes to, že jsme vzhledem k počasí museli rychle najít náhradní program, byli nakonec

všichni spokojeni. 

http://www.railian.com/Zpravodaj_2017/material_cervenec/x.jpg


text a fotografie Vlasta Šulcová
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   Knihy    
Čtenářský koutek Pavla Čermocha 





   Převzato    

Z Prahy do Číny vyjel první přímý nákladní vlak 
         Z Prahy dne 19.7.2017 vyrazil první přímý nákladní vlak do Číny. V budoucnu by měl pravidelně spojovat českou
metropoli s městem I-wu ( někdy psáno Yi-wu či Yiwu ) ve východočínské provincii Če-ťiang. Ve vlaku je zboží zhruba za
pět milionů dolarů. Kontejnery obsahují český křišťál, automobilové součástky, pivo a další tradiční výrobky z České
republiky i dalších evropských zemí. Uvedli to dnes organizátoři vlaku pod názvem YXE CR Express. 

         Vlak složený ze 40 vagonů pojme podle generálního ředitele přepravní firmy Metrans Petera Kisse 80
čtyřicetistopých kontejnerů. Cestu přes Polsko, Bělorusko, Rusko a Kazachstán urazí, i s dvěma překládkami kvůli jinému
rozchodu kolejí v Rusku, za 16 dní. 

         "Tento nákladní vlakový spoj do Číny je obchodním produktem operátora kombinované dopravy Metrans. Naše
dceřiná společnost ČD Cargo pro tohoto zákazníka zajistí dopravu z Uhříněvsi po tratích v ČR a poskytne mu také
vhodné železniční vozy na přepravu kontejnerů," uvedl ředitel odboru podpory prodeje ČD Cargo Michal Roh. 

         Podobné přímé železniční spoje do Číny jezdí z Evropy od roku 2013 a celkem jich bylo vypraveno přes 200.
Směrem do Evropy jezdí každý týden a opačným směrem každých 14 dní. 

         Vlaky jezdí například z Hamburku nebo Madridu. Letos v dubnu vyjel první vlak z Londýna. Britská metropole byla
patnáctým evropským městem, které se připojilo k tzv. nové Hedvábné stezce. Má za cíl posílení obchodních vztahů této
asijské země s Evropou. Železniční doprava zkracuje přepravu zboží mezi Evropou a Čínou proti lodní zhruba o polovinu.

zdroj: 

web České noviny / ČTK / článek: Z Prahy do Číny vyjel první přímý nákladní vlak - zkráceno 
(zdroj ČTK, uveřejněno 19.7.2017) 
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/z-prahy-do-ciny-vyjel-prvni-primy-nakladni-vlak/1507976 

Je výhodnější posílat zboží mezi Evropou a Čínou vlakem nebo
lodí? 

         Dne 19.7.2017 odjel první přímý nákladní vlak z Prahy do čínského Yiwu. Objem zboží po železnici mezi Čínou a
Evropou roste, ale Petr Kadeřávek, vedoucí redaktor Železničního magazínu je přesvědčen, že i přes dotace čínské
strany zůstane největší část přeprav na lodích. „Jedna loď může pobrat až 250 takových vlaků. Je to určitě cesta pro
rozšíření obchodní výměny, hlavně díky rychlosti, ale spíše někdy v budoucnu,“ říká Kadeřávek. 

Jednou z hlavních výhod vlaku má být rychlost proti lodi. Jaké jsou rozdíly mezi vlakem a lodí? 

         Výhodnost úspory času dost záleží na poloze startu a cíle. Vlak dnes dokáže zvládnout cestu do středu Evropy
(nejčastějšími cíli jsou Německo a Polsko) v nejlepším případě již za 13 až 15 dní, ale to je tedy jen cesta z terminálu do
terminálu, a jiné přepravy navíc počítají i s delším časem. Když se podívám na rozpis plaveb jednoho z hlavních rejdařů, ze
Šanghaje do Pirea loď pluje 24 dní, do Koperu 26 dní, do Hamburku 28 dní. A opět tedy musíte připočíst přepravu před a
potom, čas pro přístavbu do přístavu, zpravidla se tedy „ode dveří ke dveřím“ uvádí 35 až 60 dní, u železnice okolo tří
týdnů. 

         Těch aspektů, které hrají roli, je celá řada, finančního i organizačního charakteru, různé synergické efekty. Vývoj tu
je na obou stranách, železniční přepravy zažívají opravdu výrazný boom, tisící vlak do Evropy letos Čína ohlásila již v
polovině května, zatímco vloni jich mělo být 1 130 za celý rok. Ale zrovna letos se spouštějí na vodu lodě čím dál větších
rozměrů, jen během pár měsíců byla pokořena kapacitní hranice 20 000 a krátce po té i 21 000 TEU. TEU je ekvivalent
20stopového kontejneru, takže 10 000 (i více) dnes obvyklých 40' kontejnerů. Vlak z Číny jich má zpravidla 41. 

         Pak tu je taky letecká doprava, které by železnice svoji rychlostí rovněž chtěla konkurovat, protože i u ní je celková
doba přepravy jiná než samotná doba letu a cena je mnohonásobně vyšší. 

Volvo, které začalo s přepravou aut z Číny do Evropy mluví o téměř trojnásobném rozdílu v době
přepravy. 

         To mi připadalo možná trochu přehnané. Cílem pro jejich vlak je 20 dní (první jel 23), loď z nejbližšího velkého
přístavu od příslušné čínské továrny do přístavu Zeebruge, kde končí i vlak, jede 42 až 47 dní, byť k tomu je tedy
samozřejmě nutno připočíst návoz a prostoj zboží v přístavu. Každopádně ale úspora to je, jde o auta, na která musí
zákazníci dlouho čekat, takže smysl to dává. Vidím v tom ale i otázku prestiže, jde o luxusní model (S 90), vyráběný v
Číně pro evropský trh, tímto se tato zatím ojedinělá situace více zviditelní a také deklaruje snaha dostat jej zákazníkům co
nejdříve. 

Jak je to s cenou přepravy vlaku? O kolik je dražší oproti lodi? 

         Nelze to říci paušálně – tak jako kdekoliv jinde, záleží na vzdálenosti, množství, hmotnosti, konkrétních obchodních
případech. U železničních přeprav se uvádějí částky kolem 5 tisíc dolarů za kontejner pro samotnou jízdu přímým vlakem,

http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/z-prahy-do-ciny-vyjel-prvni-primy-nakladni-vlak/1507976


případech. U železničních přeprav se uvádějí částky kolem 5 tisíc dolarů za kontejner pro samotnou jízdu přímým vlakem,
pak se to ale prodraží o závěrečný úsek, ať už vlakem nebo spíš kamionem, což mohou být další 2 tisíce dolarů. A vždy
se velmi zhruba uvádělo, že železnice je dvakrát rychlejší a dvakrát dražší než loď a v zásadě to platí pořád. Opět záleží na
okolnostech a na navazujících úsecích, v tomto případě tedy do a z přístavu, které mají významný podíl, mohu znamenat
čtvrtinu i třetinu celkové ceny. Ale situace v lodní dopravě je v poslední době velmi turbulentní, mnozí rejdaři zanikli, jiní se
zvětšují, tvoří se aliance, kupují se obrovské lodě a je snaha je provozovat co nejefektivněji. To vše má dopad na ceny,
které se někdy výrazně mění, a to i s tím efektem, že zákazník je třeba i postaven před výrazné zvýšení, což železnici
může taky nahrát. 

         Nicméně stěžejní roli u železničních přeprav hrají čínské dotace, což se moc nezmiňuje. I to se skrývá pod dnes již
okřídleným pojmem One Belt, One Road, tedy čínské iniciativy spuštěné v září 2013, s níž přišla masivní politická i finanční
podpora a následně i boom železničních přeprav. V extrémních případech to bylo až půl na půl s přepravným. Nejprve
bylo smyslem podpořit průmysl a export z provincií ve vnitrozemí, které to mají daleko k lodi, dnes už pravidelné vlaky
jezdí i od moře, protože potenciál je i tam. Ale má to logiku, která se uplatňuje v programech podpory běžně, zadotujete
rozjezd projektu, ale jen v úvodu, pak musí být soběstačným. To se koneckonců uvádělo i u přeprav z Číny, s cílovým
rokem 2020. Ale přece jen za tím pořád vidím čínskou politiku expanze se schopností přisypat do nějakého záměru podle
potřeby takřka neomezené množství peněz, takže uvidíme. 

         Postupným zefektivňováním přeprav a synergickými efekty cena přece jen klesá i přirozeným způsobem. Dříve byl
o železnici větší zájem jen u dražšího zboží, vlaky z Číny začínaly na dílech k montáži elektroniky,v obou směrech pak
třeba díly pro automobilový průmysl. Postupně se ale stává zajímavá i pro levnější zboží, a i něj cílí projekty zavádění
nových linek. 

První vlak obvykle provází velká sláva. Čím si to vysvětlujete? 

         Vidím v tom cíl každý takový případ zviditelnit a mediálně prodat, což ale jistě není jen samoúčelné, ale může působit
i jako reklama pro potenciální zákazníky. Často jde o jednorázové pokusy deklarující jednak snahu nebo i připravenost
takové přepravy organizovat, případně i v souladu s dohodami nebo plány na politických úrovních. Nechci to
bagatelizovat, spíš jde o to, že to vytváří poněkud neobjektivní obraz. Současně tu mnohé a už třeba dlouho zavedené a
poměrně objemné přepravy tiše a pravidelně jezdí odjinud jinam. Ukázkový byl ten vlak do/z Londýna, který jel jednou tam
a zpět. Navíc to v podstatě byl vlak do Duisburgu (což je jedna z nejčastějších destinací vlaků z Číny), jehož část se pak
přeložila na cestu dál. Stejně funguje i mediálně často zmiňovaný vlak do Madridu, ale ten se v nějakých objemech
opravdu překlopil do pravidelného odjezdu týdně. Nedávno dojely dva jednorázové vlaky různých operátorů do Budapešti
a tak zatím neměly pokračování. 

         Tím pádem jsou taky poněkud ošemetné statistiky uvádějící, kolik měst má přímé spojení s Čínou, protože je
otázkou, co je hranice mezi vlakem a skupinou kontejnerů, jaké vlaky opravdu nadále jezdí a navíc tu jezdí spousta dalších
vlaků, o kterých „se neví“. 

         Pro úplnost stojí za zmínku, že zpravidla jde o iniciativy určitých provincií a jejich centra pak bývají častými výchozími
body vlaků. Jednou z nich je právě i provincie Zhejiang, resp. město Yiwu, která vlastně patří k těm aktivnějším v
pokusech o nové cíle – právě z Yiwu jel vlak do Londýna, do Madridu, jeden z těch zkušebních do Budapešti a nyní tam
míří i ten z Prahy. 

Kdy začaly přímé vlaky mezi Evropou a Čínou jezdit? 

         Stejně jako dnes, ani v začátcích nemuselo být vše mediálně známo. Ale první známý případ byl v roce 2005, s
koksem z Číny do Německa, zpátky vlak vezl pletací stroje. Pak – což se tu předpokládám moc neví – následovala série do
ČR. Šest vlaků v letech 2007 až 2008 pro pardubický Foxconn. Mimochodem v některých případech tehdy jely prázdné
kontejnery zpět rovněž po dráze, což tedy nejspíš byly opravdu první vlaky z ČR, ale jely bez zboží. Potom přišla
ekonomická recese, která změnila cenové poměry v lodní přepravě a záměr usnul. Od roku 2014 vlaky do Pardubic z
Číny opět jezdí, určitě se občas odehrála i nějaká jednorázová jízda pro jiného zákazníka, se zbožím, které vydalo na celý
vlak, třeba se solárními panely. 

         Frekvence vlaků do Pardubic ale aktuálně opět klesla, protože se současně zavedla a hodně rozvinula trasa lodí do
Pirea, kde si čínské státní rejdařství COSCO nejprve najalo dva terminály a později koupilo majoritní podíl v přístavu, takže
se snaží tento směr využívat. Železniční trasa přes Balkán je pomalá a komplikovaná a v porovnání s cestou přes
německé přístavy ztratíte časovou úsporu z kratší lodní trasy. Ale je logické, že Čína se snaží svoji investici zužitkovat. 

Jak je to s vlaky z Česka? Je tato souprava skutečně první? 

         Jak jsem již naznačil, celé téma vlaků z Číny je dost poznamenáno nevyváženou medializací, o spoustě případů se
proto ani odborná veřejnost nemusela nikdy dozvědět. Kromě zmíněných prázdných kontejnerů se už před pár lety
uskutečnily i jízdy loženého vlaku, s využitím kontejnerů od přeprav pro Foxconn. Vlak z Prahy do Yiwu bych tak nazval
prvním z ČR do Číny vypraveným na základě cílené čínské iniciativy. 

         Pokud bych to bral čistě z dopravního hlediska, v tranzitu z Německa přes ČR a Slovensko do Číny přes nás
například jezdíval již v letech 2010 až 2013 vlak s díly k montáži BMW, určitou dobu dokonce pravidelně každý týden. 

Jaká trasa se ukazuje jako nejvhodnější? 

         Spíš to není o tom, že by nějaká trasa byla sama o sobě nejvhodnější, alternativ není mnoho, takže se zpravidla bere
ta, která je pro daný směr nejlepší, ať už prostě vzdáleností nebo z nějakých organizačních důvodů. Z Číny vedou v
zásadě tři směry. Přes Mongolsko jely některé premiérové vlaky před mnoha lety, pak se tento směr opustil, znamenalo
to hranici navíc a nešla moc plynule přístavba vozů. Prim pak hrál přechod Zabajkalsk východně od Mongolska, tedy
přímo z Číny do Ruska, ten je ale hodně na východ, tak se pak začala prosazovat cesta přes Kazachstán, která je kratší
pro cesty z většiny vnitrozemské Číny. K již existujícímu čínsko-kazašského přechodu Dostyk přibyl nedávno, o něco
jižněji pak Chorgos, kde vzniklo i nové překladiště. Je příhodnější pro směr do asijských zemí SNS, ale vzhledem k vytížení
Dostyku se využívá i pro vlaky do Evropy. 

         Na evropské straně jasně vede bělorusko-polský přechod Brest/Malaszewice, který je na nejkratší cestě. Dnes je
velmi vytížený. Slovensko by rádo uplatnilo překladiště v Dobré, které má u ukrajinských hranic takřka nevyužité. To má
navíc v dlouhodobém nájmu ruský Transkontějner, takže na tom může mít jistý zájem i ruská strana. Ale víme co se děje
na Ukrajině, byť jsem od jednoho operátora vlaků z Číny slyšel i názor, že jde spíš o strach ze strany zákazníků nežli
skutečné komplikace. Nedávno jeden z „medializovaných“ vlaků (vezl z Číny chemikálie) vstoupil do „normálněrozchodné“
Evropy přes Litvu a Polsko, což je taky alternativa. 

V jakém stavu je trať zejména přes Rusko, kde je v nejhorším stavu? 



         Přiznám, že o tomto nemám přesný přehled, ale neslyšel jsem, že by nějaké úseky byly ve vyloženě katastrofálním
stavu, i když operátoři uvádějí, že v Rusku někdy chybí peníze i na potřebnou údržbu. Zpravidla se hovoří o okolnostech
organizačního charakteru nebo i takových, které lze vnímat jako součet obojího. Nekonečnou ruskou tajgou dokáží
nákladní vlaky jet plynule a pak se v závěru musí prokousat Evropou s nepoměrně kratšími limity délky vlaků a s tratěmi s
hustou osobní dopravou. Řada vlaků z Číny má 41 kontejnerů, protože v Rusku je to minimum pro ucelený vlak, tedy
takový, který jede samostatně, bez přeřazování. Když se přeloží na soupravu o „běžném“ rozchodu, nezbývá už moc do
600 metrů, který je naopak častým horním limitem v centrální Evropě. V lepším případě je limit o něco delší, ale ne o moc
a 740 metrů má EU v podstatě jako takový vysněný cíl... 

Pokud by se celá trasa výrazně modernizovala, jak dlouho může vlak jet? 

         V podstatě se dnes ani o takové variantě nehovoří. Jako reálný cíl se terminál - terminál deset dní (tedy z těch
relativně bližších čínských lokalit), ale spíše uplatněním organizačních opatření, jako zrychlením procedur na hranicích,
vyšší předností vlaků z Číny v provozu nebo optimálnější skladbou vozového parku. 

         V přípravě je ale projekt vysokorychlostní trati z Moskvy přes Astanu do Pekingu a pro něj jsou plánované i
vysokorychlostní jednotky k přepravě zboží, s cílem dostat zboží z Číny do EU za tři dny. Upřímně řečeno, bral bych to
jako utopii, je to 7 761 km a v Rusku nejsou na nové obří projekty peníze. I při variantě přes Kazachstán je přes 1 800 km
trati na ruském území. Ale Čína své možnosti a tempo práce na vysokorychlostních tratích již dlouhodobě ukazuje na
vlastním území a pokud si to vezme celé do své režie... Už na nyní realizované trati z Moskvy do Kazaně (762 km) čínské
půjčky pokrývají třetinu nákladů. Nejsem politolog ani ekonom, ale připadá mi, že se tímto Rusko Číně poměrně silně
zaváže. Ta navíc nenechává nic náhodě a chce situaci „jistit“ i jinými směry, přes Kazachstán, Kaspické moře,
zakavkazskou oblast, Černé moře a Ukrajinu nebo i jihem přes Indii. To jsou ale přece jen trasy buď dost dlouhé a
komplikované, nebo jejich realizace bude ještě nějaký čas trvat. 

         Taková trať bude samozřejmě stát obrovské peníze, které asi těžko bude možno zcela promítnout do přepravného,
což tedy ještě více zrelativizuje informace, jaká je vlastně skutečná cena za přepravu. Primárním cílem je prostě opět
upevnění vlivu Číny a jejího obchodu.

zdroj: 

web iDnes.cz / článek: Lodě budou přepravě zboží z Číny dál vládnout, myslí si expert - zkráceno 
(autor Jan Sůra, uveřejněno 19.7.2017) 
http://ekonomika.idnes.cz/doprava-evropa-cina-vlaky-nova-hedvabna-stezka-fqb-/eko-zahranicni.aspx?
c=A170719_163306_eko-zahranicni_rts 

   Narozeniny    

 

Červencoví oslavenci: 

Hricák Libor, Hůlková Anna, Nadějová Ivana, Cvečková Bohuslava, Klimtová Ludmila, 
Šulcová Vlasta, Zázvorová Eva, Baigar Robert, Kacálek Pavel, Míček Stanislav, 
Musil Stanislav, Myška Stanislav, Řezáč Vladimír, Sedláčková Iveta, Skala Jan, 

Štěchová Mária, Steklá Věra, Vaněk František, Berki Miroslav a Herman Tomáš. 

Srpnoví oslavenci: 

Čuchalová Emílie, Hanzlová Marie, Hospodka Jindřich, Dusíková Jitka, Ledvinková Helena, 
Gajdoš Ladislav, Charvátová Anna, Kubena Roman, Mikysek Martin, Vaněčková Oldřiška, 

Stichová Marie a Dvořák Pavel. 

verze Zpravodaje pro tisk (formát pdf) odpovídá webové verzi ke dni 29.7.2017, ovšem bez webových aplikací a bez
možnosti další aktualizace.
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