
l PPrraaccuujjeettee nnaa žžeelleezznniiccii.. LLeettooss
ddooššlloo kk řřaadděě žžeelleezznniiččnníícchh nneeššttěěssttíí..
PPrroočč ttaakk nnaajjeeddnnoouu?? SSkkuutteeččnněě jjee
ppooddllee vvaaššeehhoo nnáázzoorruu hhllaavvnníí ppřřííččii--
nnoouu lliiddsskkýý ffaakkttoorr,, tteeddyy nneeppoozzoorr--
nnoosstt??

Nutno uvést, že skutečně
v naprosté většině případů šlo
o selhání jedince. Pohlédněme ale
na to, proč k tomuto selhání došlo.
Jedním z dlouhodobých problémů
je nedostatek provozních zaměst-
nanců. Pro zajištění provozu se
dělají přesčasy. Přestože je dodržen
odpočinek, tak pokud zaměstnanec
dělá pravidelně měsíc co měsíc tři-
cet až čtyřicet hodin přesčasů, musí
to být někde znát. Bylo by též
dobré se pozastavit nad tím, že
dříve, než se někdo stal strojvedou-
cím, který vyjel na hlavní trať, trva-
lo to nějaké období, několik let.
Začal na dílně, pak byl pomocní-
kem strojvedoucího, potom jezdil
na posunu v obvodu stanice, a až
poté mohl na samotnou trať. 

Dnes není výjimkou, že se do
roka stanete strojvedoucím na hlav-
ní trati, na níž se jezdí až 160kilo-
metrovou rychlostí. Zapomenout
nesmíme ani na koronavirový
útlum v přepravní činnosti drah.
Zmiňované problémy se při opět-
ném náběhu úkolů projevily nega-
tivně, podobně jako v jiných odvět-
vích.
l CCoo uudděěllaatt,, aabbyy ssee ppooddoobbnnéé ppřříí--
ppaaddyy mmiinniimmaalliizzoovvaallyy aanneebboo rraadděějjii
nneeooppaakkoovvaallyy vvůůbbeecc??

Na Českých drahách byla v sou-
časné době zvýšena kontrolní čin-
nost. I když toto opatření může mít
i opačný efekt. Zaměstnanec, který
pracuje v ještě větším stresu, je
totiž mnohem blíže k nárůstu chy-
bovosti. Jsem zaměstnancem Čes-
kých drah, takže mohu potvrdit, že
forma vzdělávání a školení zaměst-
nanců je na velmi dobré úrovni. Již
v minulé odpovědi jsem uvedl, že
čas přípravy na tak zodpovědnou
pracovní pozici, jako je strojvedou-
cí, je velmi krátký. V dřívějších
dobách se člověk stal strojvedou-
cím až tehdy, když prošel vše tzv.
od píky. Z vlastní zkušenosti mohu
potvrdit, že pro strojvedoucí je
stresující, že jdou na směnu a už
mají obavy, co jim přijede za
»stroj«. Mohu uvést jeden příklad
za všechny. 

Na trati z Havlíčkova Brodu do
Slavonic jezdí jednotky řady 841
Stadler, které jsou v provozu od
roku 2011, 2012. Jejich technický
stav je někdy takový, že je strojve-
doucí opravdu rád, když proběhne
směna bez nějakých větších zádr-
helů. Kupříkladu nedávno byla
jedna jednotka po celkové revizní
opravě, a co myslíte? Během dvou
měsíců opět plno problémů. A zde
musím uvést, že tyto opravy dělá
soukromá firma, která neměla do té
doby s těmito jednotkami žádné
zkušenosti. Nehledě na to, že
nejsou náhradní díly. 

Řekl bych, že o tomto problému
nejvyšší management ani neví.
Nedostane se to k němu. Často se
stává, že pokud přijede někdo
z nejvyššího vedení, vše se dává
dohromady, aby to vypadalo
v pořádku. Toto ale nemůže vydr-
žet navždy! Trošku jsem odbočil od
otázky, neboť jde o související sku-
tečnost. V neposlední řadě, jak sní-
žit riziko nehodovosti, je třeba se
zamyslet nad přesčasovou prací.
Zde by mohla být ještě snížena pra-
covní doba provozním zaměstnan-

cům ve vícesměnném provozu
s nerovnoměrně rozvrženou pra-
covní dobou.
l PPřřeedd ppřřeevvrraatteemm bbyyllaa »»mmooddrráá
aarrmmááddaa«« vveellmmii cceenněěnnaa.. SSvvěěddččíí
oo ttoomm nneejjeenn sseerriiááll DDyynnaassttiiee NNoovváá--
kkůů,, ččii ssllaavvnnýý ffiillmm ŽŽeelleezznnýý dděěddeekk..
JJaakk jjee ttoommuu ddnneess??

Řekl bych, kdeže jen ty loňské
sněhy jsou! Co se státu a jeho péče
o České dráhy týče, jsem v posled-
ní době hodně roztrpčen. Nedávno
nastala pro všechny zaměstnance
ČD nemilá situace. Kvůli očekáva-
né až dvoumiliardové ztrátě
zaměstnanci drah mohli přijít
o týden dovolené, sáhnout by se
mohlo i na benefity, a v budoucnu
by mohly skončit až stovky lidí
v administrativě. Rád bych uvedl,
že i my – železničáři – jsme od
začátku koronakrize byli v tzv.
první linii, přičemž nám stát neza-
jistil ochranné pomůcky. V první
linii působili i zdravotníci, lékaři či
prodavačky v obchodech. Na ty
všechny stát myslel a zajistil jim
prémie za práci v obtížných pod-
mínkách. My na železnici jsme
nedostali nic. Naopak nám chtěli
ještě brát! Nelze se ale pozastavo-
vat nad tím, že ředitel drah Václav
Nebeský navrhoval tato nepopulár-
ní úsporná opatření. Co také může
ze své pozice jiného dělat? 

Domnívám se, že je namístě, aby
Českým drahám, jež jsou plně stát-
ní akciovou společností, pomohl
stát, který je provozuje. A to nechci
předvídat, s čím půjde vedení do
vyjednávání ohledně nové kolek-
tivní smlouvy pro příští rok. Ale
jak jsem již uvedl, vedení se bohu-
žel musí chovat ekonomicky. Takže
zde musí zasáhnout stát. Věřím, že
pan ministr Havlíček či pan pre-
miér Babiš ukážou, jak je pro ně
»modrá armáda« důležitá. České
dráhy jsou páteřní soustavou, která
se bez pomoci státu neobejde.
Anebo je můžeme nechat zprivati-
zovat, a tím pádem i zlikvidovat.
Také KSČM bude nadále bojovat
za práva všech zaměstnanců, nejen
v železniční dopravě.
l VV jjeeddnnoomm ssvvéémm vvssttuuppuu nnaa iinntteerr--
nneettuu jjssttee nnaappssaall,, žžee ppoolliittiikkaa jjee sslluužž--
bboouu vveeřřeejjnnoossttii,, nniikkoolliivv pprroo oossoobbnníí
pprroossppěěcchh.. MMůůžžeettee ttoo rroozzššiiffrroovvaatt??

Stojím si za tím, že člověk by měl
dělat politiku ne pro svůj osobní
prospěch, ale pro širokou veřejnost.
Politik by tu měl být pro lidi, ne lidi
pro něj. Málokdo si z dnešních
dlouholetých politiků uvědomuje,
jaké problémy obyčejné lidi vlastně
trápí. Nedivím se, neboť politici
pobírají odměny, které jsou mno-
hem vyšší než mzda většiny lidí.
Nemluvě o tom, že dostávají další
odměny z dozorčích či správních
rad. Myslím si, že pro každého poli-
tika by měla být čest být zástupcem
občanů a hlavní odměnou by mu
měl být spokojený občan. Není nic
krásnějšího, než když za vámi při-
jde spokojený občan a poděkuje
vám za odvedenou práci.

Myslím si, že i mnozí mladí lidé
z různých politických uskupení do
politiky vstupují, neboť ji chápou
jako byznys. Já vždy budu stát na
straně těch poctivých pracujících
lidí. Vždy jsem byl mými rodiči
vychováván v tomto duchu a pama-
tuji na slova mého tatínka, který
byl velmi poctivý člověk, a moc si
ho vážím: »Pamatuj na to, odkud
jsi vzešel, nikdy nezapomeň na ty
obyčejný poctivý lidi.«
l VV ttéémmžžee vvssttuuppuu jjssttee ssee zzmmíínniill,,

žžee vv jjiižžnníícchh ČČeecchháácchh
ssttáállee cchhyybbíí ffuunnkkččnníí iinnttee--
ggrroovvaannýý ddoopprraavvnníí
ssyyssttéémm.. TToo jjee sskkuutteeččnněě
pprraavvddaa??

Ano, je. Jihočeský kraj
je snad jeden z posled-
ních krajů, kde není
funkční integrovaný
systém. Na tomto systé-
mu se pracuje už velmi
dlouho. V jiných krajích
již dnes můžete cestovat
napříč celým krajem na
jednu jízdenku kombino-
vaně vlakem, autobusem
a někde i MHD. Máme
v kraji koordinátora
dopravy JIKORD a zde
je, myslím, problém
nejen ve špatné mana-
žerské práci odpověd-
ných pracovníků, ale i ve
vedení kraje. Samozřej-
mě, že problematika
základní dopravní
obslužnosti v každém
regionu vychází nejen ze základ-
ních geografických charakteristik
území, ale také ze statistických
ukazatelů, jakými jsou například
hustota osídlení, spádové oblasti,
průměrný zátěžový proud, atd. Tyto
ukazatelé nejsou pro Jihočeský kraj
příliš příznivé. Náš kraj se totiž
vyznačuje velkou rozlohou a níz-
kou hustotou osídlení obyvatel.
Přesto si myslím, že kvalitní funkč-
ní integrovaný systém je možný.
A to je úkol pro zastupitele v příš-
tím volebním období.
l KKddyyžž jjeedduu ppoo ssiillnniiccii ččii ddáállnniiccii,,
mmííjjeejjíí mmnnee ddeessííttkkyy nnáákkllaaddnníícchh
aauuttoommoobbiillůů nnaalloožžeennýýcchh zzbboožžíímm
vveezzeennýýmm zzbbllíízzkkaa ii zzddaalleekkaa.. NNeenníí ttoo
ppoocchhooppiitteellnněě eekkoollooggiicckkéé.. CCoo uudděěllaatt
pprroo ttoo,, aabbyy ppřřeepprraavvuu aalleessppooňň vvěěttššíí
ččáássttii ttaakkoovvýýcchh zzáássiilleekk ppřřeevvzzaallaa
žžeelleezznniiččnníí ddoopprraavvaa??

Železniční doprava byla vždy
mimořádně významným hospodář-
ským i strategickým odvětvím. Měl
by zde být zájem samotného státu
a ten by měl podporovat železniční
dopravu. Železniční nákladní
doprava by měla být zvýhodněna
před silniční nákladní dopravou,
a to už z hlediska ekologického.
Takže je na samotném státu, aby
zvýhodnil železniční nákladní
dopravu před kamionovou. Zde
však již dlouhodobě není politická
vůle. 

Je třeba říct, že některé lobbistic-
ké skupiny mají na kamionové
dopravě velký zájem. Jedním
z možných řešení je snížení poplat-
ku za dopravní cestu. Zde je třeba
otevřít otázku na téma poplatků za
obnovitelné zdroje. Dalším mož-
ným řešením je daňové zvýhodnění
firem přepravujících zboží po
železnici. 
l JJiižžnníí ČČeecchhyy ppaattřříí kk nneejjeekkoollooggiičč--
ttěějjššíímm rreeggiioonnůůmm.. AAllee aannii ttyy ssee
nneeddookkáázzaallyy vvyyhhnnoouutt ddeevvaassttaaccii
žžiivvoottnnííhhoo pprroossttřřeeddíí.. CCoo uudděěllaatt pprroo
ttoo,, aabbyy ppřřeeccee jjeenn jjssmmee ppřřii oocchhrraanněě
kklliimmaattuu uudděěllaallii vvíícc?? CChhááppuu oovvššeemm,,
žžee zzaa kkaappiittaalliissmmuu jjee vveellmmii ttěěžžkkéé
nněěkkoohhoo oommeezziitt,, ččii ddookkoonnccee nnaarruuššiitt
jjeehhoo »»lliiddsskkáá pprráávvaa««,, kktteerréé jjssmmee ppoo
LLiissttooppaadduu aapplliikkoovvaallii ssnnaadd nnaa
vvššeecchhnnoo aa oocciittllii ssee zz ttoohhoottoo oohhlleedduu
nnaa ppookkrraajjii aannaarrcchhiiee......

Největším současným problé-
mem stavu životního prostředí je
jistě kvalita ovzduší. Právě ovzduší
je pro člověka jednou z nejdůleži-
tějších složek životního prostředí,
bez které se nemůže obejít. Kvalitě

ovzduší by měla být věnována
velká pozornost na všech úrovních,
a to jak národní, tak i celosvětové.
Ke znečištění přírody a krajiny
dochází především vypouštěním
znečisťujících látek z různých zdro-
jů, jako jsou lokální topeniště,
doprava, průmysl, energetika či
zemědělství. Proto je třeba prosa-
zovat snižování emisí znečišťují-
cích látek, jakož i energetické
úspory a efektivní hospodaření
s energií ve výrobě, distribuci
i spotřebě, ať už jde o moderní
účinné technologie výroby, účinně
zateplené budovy, výstavbu nízko-
energetických budov nebo úsporné
spotřebiče. Důležité jsou také efek-
tivní způsoby využití tepla a čisté
technologie pro využití v dopravě.
V neposlední řadě je nutno podpo-

rovat ekologicky čisté výroby ener-
gie, tedy jadernou energetiku
a efektivní obnovitelné zdroje.
Z tohoto důvodu také podporujeme
v Jihočeském kraji dostavbu 3. a 4.
bloku JE Temelín.
l AA jjeeššttěě jjeeddnnuu oottáázzkkuu nnaa zzáávvěěrr,,
ttýýkkáá ssee vvaaššeehhoo kkrraajjoovvééhhoo rrooddáákkaa
ppaannaa MMiillooššee VVyyssttrrččiillaa.. JJaakk ssee ddíívváá--
ttee nnaa jjeehhoo cceessttuu nnaa TTcchhaajj--wwaann aa nnaa
sslloovvaa oo ttoomm,, žžee ttaamm jjeell pprroottoo,, žžee
jjssmmee ssvvéébbyyttnnoouu zzeemmíí?? ZZ ttoohhoo jjaassnněě
vvyyppllýývváá,, žžee ppookkuudd bbyy nnaa TTcchhaajj--
wwaann nneejjeell,, ddookkáázzaalloo bbyy ttoo,, žžee uu nnááss
vvllaassttnněě vvllááddnnee ČČíínnaa,, nneebboo jjsseemm ttoo
ššppaattnněě ppoocchhooppiill??

V této otázce plně souhlasím
s vyjádřením prezidenta Zemana,
který označil Vystrčilovu cestu za
»klukovskou propagaci«. Pro mě
jako pro občana České republiky je
nepřijatelné, aby druhý nejvyšší
ústavní činitel státu prohlásil:
»Jsem Tchajwanec.« Kde je nějaké
vlastenectví? Zde je opravdu vidět,
jak si Češi narovnali záda. Pan
Vystrčil totiž na tiskové konferenci
po příletu z Tchaj-wanu uvedl, že
tam byl Čechům narovnat záda.

Jestliže druhý muž našeho státu
nerespektuje ostatní ústavní činite-
le v názoru na zahraniční politiku
státu, nedivím se, že prezident
Zeman už nebude zvát předsedu
Senátu Vystrčila na setkání nejvyš-
ších ústavních činitelů o zahraniční
politice. 

Je třeba říct, že pan Vystrčil mlu-
vil za osm tisíc voličů, kteří ho
zvolili do Senátu. Takovou sílu má
jeho mandát. Zatímco se prohlásil
Vystrčil za Tchajwance, tak ostatní
velmoci EU, jako je Německo či
Francie, jednají s čínským minist-
rem zahraničí. Je třeba položit si
otázku: Kdo za tím vším stojí? Kdo
má na tom zájem?

JJaarroossllaavv KKOOJJZZAARR
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Rozhovor s Radkem Nejezchlebem, vedoucím kandidátem KSČM do Zastupitelstva Jihočeského kraje

ČČlloovvěěkk bbyy mměěll dděěllaatt ppoolliittiikkuu pprroo ššiirrookkoouu vveeřřeejjnnoosstt,,
nnee pprroo ssvvůůjj oossoobbnníí pprroossppěěcchh

Přečtěte si...
l Stoltenberg: Nechceme studenou válku, tak

si ji přihřejeme
l 1164 nových za úterý 8. září
l Vladimir Putin: Skutečné lekce 

75. výročí druhé světové války II.

Pavel Kováčik, předseda poslaneckého klubu KSČM a kandidát do
Senátu ve volebním obvodě č. 54 – Znojmo, o víkendu diskutoval s obča-
ny v Moravském Krumlově. Pozvání k volbám probíhalo za krásného poča-
sí a v příjemné atmosféře. FFOOTTOO –– ((zzaa))


