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„Mzda až 45 tisíc korun. Leo Express od-
halil, kolik bude platit strojvedoucím na Or-
licku“ – Tento titulek se nedávno objevil v de-
níku Zdopravy.cz. „Strojvedoucím na Orlicku 
nabízíme 40 až 45 tisíc. Jako další výhody na-
bízíme stravné, k platu navíc penzijní připojiš-
tění nebo příspěvek na dopravu. Zaměstnanci 
také obdrží Leo koruny, které mohou využít 
na cestování,“ uvedl mluvčí Leo Expressu 
Emil Sedlařík. Podle něj je firma schopna 
nové strojvedoucí i vyškolit.

Celý titulek vypadá jako náborová akce 
pro soukromé železniční firmy, kterou tento 
zpravodajský server občas dělá (podle mého 
názoru, ale i dle mínění mnoha jiných kole-
gů), protože většinu strojvedoucích „alterna-
tivní dopravci“ prozatím „zlanařili“ od ČD 
nebo ČD Cargo. Ono totiž „vytvořit“ nového 
strojvedoucího netrvá 14 dní, i když doba zá-
cviků a kurzů se bohužel neustále zkracuje. 
Byla by to totiž docela dřina nejprve zájemce 
najít a pak z něj ještě udělat kvalifikovaného 
profesionála.

A jaké byly ohlasy čtenářů po přečtení to-
hoto článku? Dovolím si některé z nich od-
citovat: „Nabízený plat je výsměch – 45 tisíc 
brutto mám s přehledem za 155 hodin mě-
síčně. S nějakým přesčasem už je lehce přes 
50 tisíc. K tomu FIP, KOP a 35 dní dovole-
né, penzijko, životko a režijku.“ Další čtenář 
píše: „45 litrů fírům platilo DKV západ cca 
už 4 roky zpět.“ Další čtenář se pro změnu do-
tazuje, zda tato firma opravdu nabízí smlouvu 

na dobu určitou, a to pouze na jeden rok. Po-
kud by se totiž strojvedoucí po roce vracel 
zpět k svému předchozímu zaměstnavateli, 
musel by znovu na zkoušku odborné způsobi-
losti (ZOZ), zdravotní prohlídku, absolvovat 
psychotesty atd. Tedy jako nový zaměstnanec, 
což je velký problém a do jisté míry i značné 
riziko.

 České dráhy uvádí, že medián mzdy 
v profesi strojvedoucí za loňský rok dosáhl 
44 573 Kč. Takže zmíněná nabídka od sou-
kromého dopravce není žádný zázrak a sot-
va dosahuje na naši mzdu. Nicméně jsme si 
s kolegy přesto porovnali pár výplatních pá-
sek a trochu započítali. V současné době má 
strojvedoucí základní mzdu dle příslušného 
tarifu za 5:09 denní výkon. Ve Zlínském kraji 
strojvedoucí láká soukromá společnost Arri-
va vlaky na větší základ, ale za denní normu 
5:21 hodin. Což je asi 6 až 7 hodin měsíčně 
navíc. Když ale já udělám sedmihodinový 
vložený výkon, který je zaplacen 35procent-
ním příplatkem, navíc vydělám cca dva tisíce. 
Stejnou částku ještě dostáváme od zaměstna-
vatele na penzijní připojištění. Za loňský rok 
jsme dostali i mimořádné odměny jako „do-
zvuk“ retenčního programu ČD, který se před 
dvěma lety zachoval k nám strojvedoucím 
macešsky, a pak následovala i další finanční 
odměna. Několikatisícový příplatek nám je 
přiznán za udržení zdravotní a odborné způ-
sobilosti. Příplatek za odpracované roky atd. 
Pokud to všechno sečteme, tak mnozí z nás 

Snímky Jiřího Adolfa z únorového jednání rady předsedů základních organizací Oblasti FS Praha

jsou opravdu téměř na 50 000 Kč, jak psal je-
den z našich kolegů.

Za leden letošního roku jsem měl propla-
cených 6 hodin přesčasové práce a pár hodin 
svátku a mzda mně činila téměř 49 000 Kč. 
Při odečtení těchto dvou položek bych byl 
za normální hodiny na cca 46 000 Kč. A to je 
bez stravného, protože většinou sloužím jako 
strojmistr. Někteří kolegové dosáhli i těch 
50 000 Kč.

Asi vnímáte, že v tomto svém článku se 
jako zaměstnanec zastávám ČD, protože ná-
rodní dopravce, to je (alespoň zatím) jistota. 
Smlouvy máme na dobu neurčitou, podniková 
kolektivní smlouva (a myslím, že velmi so-
lidní) byla opět podepsána. Turnusy se také 
zlepšily. Vztahy na pracovišti máme slušné, 
z pozice strojmistra se snažím kolegům vyjít 
vstříc. A když od nich zase něco potřebuji já, 
tak se vždy domluvíme. 

V tomto smyslu by měl server Zdopravy.
cz občas také udělat reklamu Českým dráhám 
a ne ČD při každé příležitosti napadat. Pozi-
tivní článek vyznívající ve prospěch ČD jsem 
z pera jeho redakce četl opravdu jen výjimeč-
ně. A přitom situaci takto nehodnotím jen já. 
Stačí, když si zalistujete v diskuzích pod mno-
hými příspěvky věnovanými železnici.

A poslední dobou se kupodivu poměrně 
častým terčem stává i naše profesní odborová 
organizace. Někdy jde třeba o jen tak „náho-
dou“ položenou otázku nespokojenému kole-
govi, který odchází od ČD, kdy se ho redakce 

v rozhovoru zeptá, zda „Federace strojvůdců 
je v těchto věcech bezzubá“. A z poslední 
doby zase připomenu alespoň zcela zavádějí-
cím způsobem interpretovaný článek z našeho 
časopisu, kdy se někteří naši kolegové poza-
stavili nad případem zapůjčení lokomotivy 
363 051-4 společnosti Cargo, která pak vypo-
máhala soukromému dopravci. Prostě každá 
příležitost se hodí! 

Nechci být náborářem národního dopravce, 
ale připadalo by mně nefér mlčet k tomu, co 
se nyní děje. Do ideálních pracovních pod-
mínek máme samozřejmě ještě i u ČD anebo 
ČD Cargo daleko, stejně jako současný stav 
odměňování v naší profesi stále nedosahuje 
toho, co by si strojvedoucí zasloužili. Ještě 
mnoho by se dalo v těchto firmách vylepšit 
a nepochybuji, že naše profesní odborová or-
ganizace i nadále využije každé příležitosti, 
aby to zaměstnavateli připomněla. Nicméně 
například v PJ Veselí nad Moravou i v nové si-
tuaci po rozhodnutí Zlínského kraje ČD zajistí 
práci pro všechny své strojvedoucí přerozdě-
lením výkonů, takže nikdo nebude nucen ode-
jít k soukromému dopravci nebo dát výpověď.

Kolegové, vše je tedy nyní jen na vás sa-
motných, kdo se jak rozhodne. Nelze vylou-
čit, že někteří z vás, zejména ti mladší, budou 
chtít zkusit „něco nového“. Nebo svůj odchod 
mohou nyní zvažovat strojvedoucí, kteří ne-
měli zrovna nejlepší vztah se zaměstnavate-
lem. My služebně déle sloužící ale raději zů-
staneme u jistoty, k níž patří třeba i kondiční 
pobyt (KOP), na který za pár dní odjíždím.

Za ZO FSČR Veselí nad Moravou 
místopředseda Martin Urbánek

Není všechno zlato, co se třpytí

Stanovisko Federace
strojvůdců České 
republiky

Rada předsedů pražské oblasti se nevyhýbala
aktuálním problémům

Rada předsedů pražské oblasti se konala 
26. února na Masarykově nádraží v Praze. 
Po schválení programu, kontrole usnesení 
z minulého jednání a dalších oficialitách jsme 
byli informováni o nedávném pardubickém 
jednání zástupců ČD Cargo. Následovaly in-
formace o uzavřených podnikových kolektiv-
ních smlouvách ČD a ČD Cargo. 

Diskuze byla i k problematice změn v tur-
nuse v důsledku svátku. PKS určuje, jak to má 
být. Je ale zapotřebí tato pravidla číst a hlavně 
dodržovat. A pokud se děje nějaká nepravost, je 
nutno o tom informovat prezidium, aby naši ko-
legové mohli hledat řešení se zaměstnavatelem. 
Rozpis směn musí být minimálně 14 dní předem 
a musí naplnit objem hodin v daném období. 
Info o směnách, svátcích a náhradách pro „le-
ťáky“ vyjde v Zájmech v samostatném článku. 

Připomněla se opět i povinnost vystřídání 
po mimořádné události, při které došlo ke zra-
nění osoby. Bylo také zdůrazněno, že za poru-
šování zákonných odpočinků jsou odpovědné 
obě strany – zaměstnavatel i zaměstnanec! 
Zjistíte-li, že váš odpočinek nesplňuje regule 
dle zákona, oznamte to strojmistrovi. A do-
jde-li k porušení PKS, je potřeba informovat 
prezidium, aby mohlo vyvolat jednání se 
zaměstnavatelem. 

Na RPO se dále diskutovalo, jak řešit se-
znamování se s dokumenty na ČD, jak dopře-
du stanovit potřebný čas a jak upravit nástup. 
Nemá to zatím rozumné řešení. Ale už i odpo-
vědní zaměstnanci ČD pochopili, že je potřeba 
změnit používání tabletů a opravdu naplno vy-
užívat jejich možností tak, jak se tomu již děje 
u jiných dopravců. A třeba si „matka“ nechá 
poradit od „dcery“, tedy od ČD Cargo.

Proběhla rovněž informace o situaci v praž-
ské organizaci. Diskutovalo se o tom, k čemu 
došlo, z pohledu stávajících stanov FSČR a plat-
ných zákonů, stejně jako o pravidlech, z nichž 
je zapotřebí vycházet. Je připravována technická 
změna stanov FSČR, reagující na současný stav 
legislativy tak, aby bylo možno na tento a jemu 
podobné případy reagovat pružněji. Návrh bude 
předložen na březnové CRP.

Horkým tématem je stále i změna doprav-
ců zajišťujících provoz, a to jak na dálkových 
tak i na regionálních tratích v mnoha krajích. 
Je třeba si uvědomit, že ČD všude nabízí svým 
zaměstnancům zachování pracovního místa 
a zajištění práce. Záleží ale na každém z nás, 
jak se rozhodne. Každý ať si dobře rozmyslí, 
co mu změna může přinést a co vzít. Federace 
strojvůdců bude své členy zastupovat u všech 
dopravců, když o to naši kolegové budou mít 
zájem a neprodají své členství za pár „zlatých“. 
Noví dopravci mají velké obavy, zda seženou 
strojvůdce. Vlastně tak nyní záleží na každém, 
co si vyjedná za podmínky, a to buď sám, nebo 
prostřednictvím svých zástupců.

Dostali jsme taktéž informaci o možnosti 
využít tzv. pseudokopky. Pro starší kolegy, kte-
ří už dosáhli věku 60 let a nemají v daném roce 
nárok na KOP, je možnost využít sedmidenní 
rekreace uhrazené ze sociálního fondu ČD. Za-
městnavatel na tento účel ale neposkytuje pra-
covní volno a je nutno čerpat dovolenou.

Zazněla také informace o ukončeném při-
pomínkovém řízení k vyhlášce č. 101/1995 
Sb. o zdravotní způsobilosti. Na základě 
podnětů od odborných subjektů z drážního 
sektoru byly především vyčleněny požadavky 
na zmírnění nároků na zrak u osob řídících 
drážní vozidla, stejně jako pokud jde o četnost 
pravidelných lékařských prohlídek. Podmín-
ky stanovené dosavadní vnitrostátní úpravou 
jsou nastaveny přísněji, než umožňuje úprava 
Evropské unie. Tudíž strojvedoucí s licencí 
vydanou v ČR jsou z hlediska zdravotní způ-
sobilosti znevýhodněni. 

Do komise na opravy hnacích vozidel u ČD 
se konečně dostal člen prezidia FSČR tak, jako 
je tomu již u ČD Cargo. A tak to tedy snad už 
nebude o nás bez nás.

Zaznělo rovněž, že hlášení strojvedoucího 
směřovaná k SŽDC se neposílají dále na urče-
ná místa nebo se neřeší. Byli jsme tedy vyzvá-
ni, ať kopie svých hlášení posíláme i na prezi-
dium, protože naši zástupci jinak na jednáních 
často poslouchají, že žádná hlášení k odpověd-
ným orgánům nedošla. Aby tedy měli naši zá-
stupci při jednáních pádné argumenty po ruce, 
pište a posílejte jim kopie hlášení. Pouhé „řeči 
u skříněk“ totiž nic nevyřeší.

Byli jsme informováni také o připravova-
ných změnách Zásad sociálního fondu Stephen-
son, o založení fondu náhrad škody, stejně jako 

o úpravách v pojištění u HVP. O všem se bude 
jednat na celostátní radě předsedů, která se bude 
konat 28. března. Podklady k tomuto jednání 
předsedové ZO obdrží elektronickou cestou.

Kolegové u ČD mají psát hodnocení školy. 
I zde bohužel opět jsou problémy s IT prostředím 
a přihlášení přes intranet je trochu složité. Přesto, 
kolegové, projevte svůj názor a pište svá hodno-
cení. Také proto, ať se náplň školy změní. Třeba 
konečně bude i o těchto technických otázkách. 

A jedním z posledních bodů jednání bylo 
oznámení kolegy Jiřího Adolfa z redakční rady 
Zájmů, že bude brzy odcházet do důchodu a je 
tedy potřeba za něho najít náhradu. Kolegové, 
kdo tedy máte zájem se podílet na tvorbě našich 
novin, umíte psát a fotografovat, ozvěte se.

Zaznamenal Miloš Brunner

Odborová organizace Federace strojvůdců 
České republiky sdílí oprávněné znepokojení 
veřejnosti z narůstajícího počtu mimořádných 
událostí, k nimž v tomto roce, a zvláště v po-
sledních týdnech, dochází na železnici. Příči-
ny těchto událostí jsou různé případ od pří-
padu. Přestože i jejich vyšetřování je logicky 
teprve na začátku, v mnoha případech se obje-
vuje předběžný verdikt vyšetřujících orgánů, 
že za problémem stojí lidská chyba.

FSČR nezpochybňuje jakákoliv smyslu-
plná opatření, jež povedou k snížení počtu 

nehodových událostí na železnici, neboť 
i nám mimořádně záleží na ochraně zdraví 
a životů cestujících, stejně jako našich ko-
legů strojvedoucích. I nadále však musíme 
poukazovat na skutečnost, že na současném 
stavu se velkou měrou odráží systémové chy-
by, k nimž došlo v uplynulých desetiletích. 
Máme na mysli současnou situaci na trhu 
práce, kde se dopravcům nedostává již ně-
kolika stovek strojvedoucích. Z nadměrného 
počtu přesčasových hodin strojvedoucích pak 
pramení jejich mnohdy až chronická únava. 
A také dle nás je nepřijatelné, že na naše tra-
tě často do „ostrého“ železničního provozu 
vyjíždějí kolegové, jimž se dosud nedostává 
dostatek provozních a praktických zkuše-
ností. Není tomu přitom tak dlouho, co jiní 
naši „nadbyteční“ kolegové strojvedoucí byli 
přinuceni odcházet na předčasný odpočinek, 
byť tehdy alespoň s využitím doprovodného 
sociálního programu! Na mnoho let se pak 
také zanedbala příprava a výchova nových 
strojvedoucích. To vše díky nekoncepčnosti 
v práci a plánování tehdejších představitelů 
ministerstva dopravy!

Připomenout ale musíme i jiné důležité fak-
tory, jako jsou nedostatečná údržba železniční 
dopravní cesty, problémy se stále se měnícími 
a často si v některých pasážích i odporujícími 
drážními předpisy anebo častý chaos, který 
provází organizaci, přípravu a realizaci výluk 
na železničních tratích v České republice. To 
vše má na výkon služby našich kolegů značný 
vliv a i za tím lze tedy hledat příčinu lidských 
chyb, k nimž v železničním provozu bohužel 
zvláště nyní v tak zvýšené míře dochází!

Jaroslav Vondrovic
prezident Federace strojvůdců ČR
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Komplikovaná budoucnost železnice ve Zlínském kraji

O zákonech dobrých i horších – III.

Rozhodnutím zastupitelů Zlínského kraje 
(ZK) ze 7. ledna letošního roku se rozpoutalo 
hodně nevole, ale i diskuzí mezi zaměstnanci 
národního dopravce, stejně tak jako mezi širší 
veřejností, především pak cestujícími žijícími 
v tomto kraji. My, kteří jsme tomuto aktu byli 
přítomni, jsme již předem tušili, jak vše dopad-
ne, protože hlasování se několikrát odkládalo, 
a tak bylo přes vánoční svátky dost času několik 
zastupitelů ovlivnit a vysvětlit jim, proč je důle-
žité, aby tak malý Zlínský kraj byl rozdělen ještě 
na menší díly a aby část výkonů na železnici pře-
dal soukromému dopravci. Ze všech přítomných 
byl nejvíce neklidný náměstek pro dopravu pan 
Botek, který několikrát zdůrazňoval, jak nový 
dopravce zvýší kvalitu služeb ve ZK. Snaživě 
mu sekundoval hejtman Jiří Čunek, který zejmé-
na svým mnohdy až groteskním vystupováním 
a zejména nevhodnými poznámkami se patrně 
snažil jednání odlehčit. To se mu ale moc nedaři-
lo, spíše to vyvolávalo trapné situace. 

Z celého jednání mě nejvíce udivilo, že za-
stupitelé se dokázali bavit téměř hodinu o tom, 
zda zaplatit o 0,75 Kč/ km více, pokud bude 
na 10 km rameni ze Zlína do Otrokovic nain-
stalována v motorové jednotce řady 814 Wi-fi. 
A protože až polovina přítomných zastupitelů 
neměla o tom, jak to chodí na železnici, ani 
ponětí, nebo je tento druh dopravy nezajímá 
a raději by preferovali dopravu silniční, hlaso-
vání dopadlo, jak dopadlo. Nikdo z přítomných 
zastupitelů nebral vážně ani slova poslankyně 
Aleny Gajdůškové, že připravované změny 
mají korupční potenciál. Ostatně i dopravní ko-
mise ZK, která se sešla asi dva dny před tímto 
rozhodujícím jednáním, nedoporučila ZK roz-
dělit na více dopravních souborů a vyslovila se 
pouze pro jednoho dopravce. Ovšem i přes tyto 
skutečnosti s novým GVD nám koleje ve ZK 
začne brázdit společnost Arriva vlaky.

Tento soukromý dopravce získal exkluzivní 
smlouvu po dobu 10 let na zajištění největšího 
provozního souboru v kraji. Zato ČD získaly 
smlouvu ve zbytku kraje pouze na čtyři roky. 
Dále ZK k jednání o ceně za provozování želez-
nic nepřizval všechny účastníky řízení. Zejmé-
na to je vážným pochybením a není zřejmě ani 
úplně v pořádku změna podmínek pro uzavření 
smlouvy, k níž došlo až v průběhu jednání led-
nového zastupitelstva (o tom se ostatně v na-
šem časopise již psalo). Obě pochybení kraje 
by nyní měl řešit Úřad pro ochranu hospodář-
ské soutěže.

Největší problém nastává na periférii ZK. 
Týká se to především mikroregionu Bojkov-
sko (také o tomto problému jsem již psal) 
a měst Slavičín, Vlachovice a Valašské Klo-
bouky. Náměstek pro dopravu Botek a zastu-
pitelé na jednání neustále hovořili o navýšení 
vlakokilometrů a počtu nových spojů, ale zde 
paradoxně zrušili vše, co pro lidi fungovalo 
nejméně 50 let. Už během posledních tří let 
občané psali petice, stížnosti a návrhy za zlep-
šení dopravní obslužnosti, vše ale marně. ZK 
od zavedení nového GVD ruší všechny přímé 
autobusové i vlakové linky spojující tyto obce 

s jihomoravskou metropolí Brnem. ČD na trati 
341 mají vozit pouze jeden pár spěšných vlaků 
1733/1722, a to pouze do Bojkovic. V pátek 
potom Sp vlak 1727 do Bylnice a zpět až v ne-
děli, jako Sp 1738 do Brna. Jinak žádné přímé 
spojení z Bylnice. A to už ani nepíši, že ještě 
pár let nazpět jezdívaly do Trenčianské Teplé 
(Trenčína) přímé rychlíky z Brna. Páteční Mo-
ravan až z Prahy. Lehce se něco zruší, ale něco 
nového vybudovat, to už stojí nemalé úsilí. Mi-
nisterstvo dopravy zatím na návrhy nereaguje 
a ani neuvažuje o obnovení rychlíků, a tak se 
zde asi v brzké době žádného přímého spojení 
na Slovensko nedočkáme.

Na tento „dopravní výtvor“ velmi rychle 
reagovali starostové přilehlých obcí v čele se 
starostou Slavičína Tomášem Chmelou. Porada 
starostů jižního Valašska, konaná v první úno-
rový den, přinesla jednoznačný verdikt: „Od-
mítáme kroky Zlínského kraje, který na příští 
rok hodlá zrušit přímé linky z celého regionu 
vedoucí do Brna!“ Stížnost podepsalo dalších 
9 obcí a následně byla adresována hejtmanovi 
ZK s následujícími požadavky:

1. Zachovat dálkové spojení mezi Valaš-
skými Klobouky, Bylnicí, Slavičínem a Brnem 
v denním taktu.

2. Dostatečně a v předstihu konzultovat zá-
sahy do JŘ se zástupci samospráv.

3. Vnímat i periférii ZK jako region s opráv-
něnou potřebou zajištění odpovídající dopravní 
obslužnosti s centry regionálního a nadregio-
nálního významu.

Při prostudování návrhu nového jízdního 
řádu na rok 2019/2020, kdy přibudou večerní 
a ranní spoje, se už vůbec nic nemění. Cestu-
jící i s novým dopravcem budou nadále pře-
stupovat v žst Uherský Brod na rychlíky směr 
Uherské Hradiště a dále. Pokud se nerozjede 
IDS ve ZK, o kterém se zatím jen hovoří mini-
málně pět i více let, budou cestující potřebovat 
dva jízdní doklady. Na soukromého dopravce 
a rychlíky ČD. 

V Uherském Hradišti také žádná změna. 
Osobní vlaky budou nadále ujíždět ve smě-
ru Veselí nad Moravou. Přípoje budou jen 
od rychlíků. Ranní Sp vlak 1720, který vyjíždí 
z Bojkovic do Brna, bude nově vyjíždět ze Sta-
rého Města u UH. Cestující od Bojkovic mají 
smůlu, protože s příchodem nového GVD při-
jede jejich přípoj do Uherského Hradiště 10 mi-
nut po odjezdu tohoto Sp vlaku do Brna.

Jako „zvláštní bonus“ na naše stálé klienty 
ještě čeká uzavření všech pokladen na Vlár-
ské trati. To je taky v plánu zastupitelů ve ZK 
s nástupem nového JŘ. Otázka zní, jestli budou 
cestující mrznout a moknout na nástupištích, 
nebo bude někdo pověřen postarat se o za dra-
hý peníz vybudované nové čekárny. Spíše ale 
můžeme počítat s tím, že na dveřích stávajících 
čekáren jen přibudou další mříže. 

Čtenáři Zájmů strojvůdce nechť tedy sami 
posoudí, zda přijetím svého rozhodnutí zastupi-
telé ZK zvýší kulturu cestování a dostanou ces-
tující zpět do vlaků, jak všem sliboval náměstek 
hejtmana Botek. Riziko tržeb je na straně ZK, 

a tak dopravci je vlastně docela jedno, zda bude 
vozit vzduch anebo cestující.

Na zpravodajském serveru Zdopravy.cz jsme 
se mohli dočíst, že nový dopravce potřebuje cca 
300 nových zaměstnanců. Ve ZK to je asi 60 stroj-
vedoucích. Někteří z nich už byli i novým doprav-
cem osloveni. Co se týká PJ Veselí nad Moravou, 
zatím všichni kolegové odmítli. V nabídce sice 
byl asi o 6 000 Kč větší základ, ale norma 5.21 
na rozdíl od ČD, kde je 5.09 hodin na den. Niž-
ší penzijní spoření, cca 400 Kč. Ztráta režijních 

Stejně jako v minulých úvahách o zákonech 
dobrých i horších nejprve odbočím od výkla-
du právních norem, a tak se vrátím do doby 
I. čs. republiky. Má to jistou souvislost s jed-
ním z poválečných právních předpisů, o němž 
jsem slíbil psát v minulém zamyšlení. 

Hašteření politických stran a politiků se 
ČR nevyhnulo ani v letech 1918 až 1939. 
Od roku 1918 do okupace nacistickým Ně-
meckem 15. března 1939 se vystřídalo celkem 
20 vlád. V jejich čele stanulo 10 politiků. Tři 
z nich – Antonín Švehla, Jan Malypetr a Mi-
lan Hodža – byli premiéry tří vlád.

Ministerstvo dopravy v dnešní podobě až 
do roku 1938 neexistovalo. Bylo jen minis-
terstvo železnic. V jeho čele se do 15. března 
1939 vystřídalo 13 ministrů. Teprve 4. listo-
padu 1938, za vlády generála Jana Syrového 
a ministra železnic generála Vladimíra Kajdo-
še, bylo zrušeno ministerstvo pošt a telegrafů 
a bylo sloučeno spolu s ministerstvem železnic 
pod ministerstvo dopravy. Prvním ministrem 
železnic byl Isidor Zahradník (14. 11. 1918–8. 
7. 1919). Nejdéle sloužícím ministrem želez-
nic byl Rudolf Bechyně. Poprvé od 9. 12. 1925 
do 18. 3. 1926. Podruhé ve třech vládách Jana 
Malypetra od 29. 10. 1932 do 5. 11. 1935 
a poté ve třech vládách Milana Hodži 
od 5. 11. 1935 do 22. 9. 1938, tedy souvisle 
takřka 70 měsíců. Z hlediska délky mandátu 
v porovnání s ministry dopravy za existence 
České republiky od r. 1993 byl rekordmanem, 
neboť nejdéle sloužícím ministrem dopravy 
(ke dni předání tohoto článku redakci ZS) je 
Dan Ťok s délkou mandátu 51 měsíců. Jen pro 
zajímavost: Nejkratší mandát v délce 71 dnů 
měl Radek Šmerda v roce 2011 ve vládě Pet-
ra Nečase, v níž se za tři roky vystřídali čtyři 
ministři dopravy. Za éry R. Bechyně byl přijat 
i zákon č. 86/1937 Sb., o drahách, o němž jsem 
se zmiňoval v obou předchozích dílech těchto 
úvah. Ministerstvo železnic řídilo i veřejnou 
autobusovou dopravu. Tu zajišťovaly vedle 
malých dopravců i Československé státní drá-
hy, od roku 1932 monopolně. 

ČSD patřily v meziválečném období k vy-
spělým železničním správám v rámci celé Ev-
ropy. Pracovat v jejich službách patřilo k pres-
tižním zaměstnáním, ať se jednalo o jakékoliv 
funkční zařazení. A stát se strojvedoucím? To 
nebyla otázka měsíců, ale řady let... 

výhod a pro starší zaměstnance i dodatkové do-
volené. Nový dopravce chce strojvedoucí shánět 
i na Slovensku. Pokud by se ale někteří naši ko-
legové nakonec přesto rozhodli odejít k novému 
dopravci, tak jim samozřejmě přejeme hodně pra-
covních úspěchů a mnoho naježděných kilometrů 
bez nehod a mimořádných událostí.

Martin Urbánek
místopředseda ZO FSČR 

Veselí nad Moravou

Nemohu se v těchto souvislostech nezmí-
nit alespoň okrajově o lokomotivách. První 
novou lokomotivní řadou a současně také 
s novým označením podle ing. Kryšpína 
byla ř. 365.0 (1´C 1´, tendr. ř. 815.0) z roku 
1921, vyrobená První Českomoravskou to-
várnou na stroje v Libni. Celkem bylo dodá-
no 40 strojů. K legendám na kolejích patřila 
i Mikáda ř. 387.0 (2´C 1´, tendr ř. 935.0) ze 
Škody Plzeň. Bylo vyrobeno 43 strojů. Stejně 
výborné byly i tendrovky ř. 464.0 (2´D 2´). 
54 těchto strojů dodala ČKD a 22 Škoda. Zmí-
něné parní lokomotivy byly úspěšně provozo-
vány až do sedmdesátých let minulého století. 
Dlužno dodat, že v době I. ČSR byly položeny 
i základy k elektrifikaci a motorizaci ČSD.

A nyní se vrátím ke slíbenému Nařízení 
vlády č. 37/1951 Sb. ze dne 3. dubna 1951 
o vybudování a provozu drah. Podepsán pod 
ním byl předseda vlády Antonín Zápotocký 
a ministr dopravy Alois Petr. Ministerští úřed-
níci při jeho tvorbě použili osvědčený a peč-
livě zpracovaný zákon č. 86/1937 Sb., o dra-
hách, o němž jsem psal v prvním díle těchto 
úvah. Některá jeho ustanovení jsou v citova-
ném dokumentu z roku 1951 doslovně opsána. 
V tomto případě ovšem „autoři“ použili dobrý 
vzor. Nařízení č. 37/1951 Sb. bylo pouze jed-
nou novelizováno a to v roce 1954 Nařízením 
vlády č. 38/1954 Sb. Jeho platnost skončila až 
v roce 1964 v souvislosti s přijetím nového 
zákona o dráhách.

Padesátá léta minulého století byla po-
znamenána řadou nezákonných politických 
procesů. Jen pro stručnou představu o kvali-
tě tehdejšího trestního zákona č. 86/1950 Sb. 
(číslo 86 bylo jen náhodně shodné se zde již 
citovaným zákonem z roku 1937) zde uvedu 
citaci jednoho jeho ustanovení. V § 17 o účelu 
trestu bylo v odstavci 1 písmene a) uvedeno: 
(1) Účelem trestu je: a) zneškodnit nepřátele 
pracujícího lidu. Nezapomínejme, že i dnes 
jsou mezi námi lidé vytvářející obraz nepří-
tele. Uvědomte si to zejména ve chvíli, kdy 
se rozhodnete nejít k volbám... a uvolnit tak 
prostor těm, kteří by svým poslaneckým nebo 
senátorským hlasem umožnili vznik zákona, 
který by chtěl někoho zneškodňovat!

Příště o dalších dobrých i horších zákonech.

Vladimír Selucký

Až se něco stane…

Kdo je vinen?

Z jednání plzeňské RPO

Svátky u ČD letos částečně jinak?

Dva dny po konání RPO Praha, tj. 28. února, se konala v západo-
české metropoli Plzni Rada předsedů základních organizací Plzeňské 
oblasti Federace strojvůdců. 

Po zahájení a schválení programu RPO, jejíhož řízení se ujal ob-
lastní zástupce Josef Bock, byla zvolena návrhová komise pro toto 
jednání. Poté došlo na kontrolu usnesení z podzimního jednání a hned 
na to se předsedové seznámili se zprávou o hospodaření oblasti Plzeň 
a zprávou revizní komise. 

Další body jednání, jako například výsledky vyjednaných podni-
kových kolektivních smluv a jejich prezentace, zpráva o činnosti pre-
zidia FS, příprava na jednání celostátní rady předsedů v Praze a jiné, 
byly stejné jako u RPO Praha, o které píše kolega Miloš Brunner v ji-
ném článku tohoto vydání Zájmů strojvůdce. 

Dále se hovořilo o mimořádných událostech na železnici z poslední 
doby, zejména o projetých návěstidlech v poloze „Stůj“. Předsedové 
byli upozorněni na opatření vydané zaměstnavatelem, jež se týká zvýše-
né kontrolní činnosti strojvedoucích. Také se mluvilo o připravovaném 

monitoringu strojvedoucích. Jelikož se blíží konec vynášecí doby faso-
vaných batohů u Českých drah, předsedové měli možnost prohlédnout 
si nový druh batohu pro strojvedoucí ČD, jeho vzorek, jehož zavedení 
bude FSČR podporovat. Dále jsme si mohli prohlédnout nové tričko 
„Merino“ (95 % vlny merino a 5% polyamidu) a nový druh polyesterové 
vesty bez rukávů z pilotního programu pro strojvedoucí ČD.

V bohaté diskuzi se probírala problematika státních svátků, provoz 
na tratích D3 (současné vjezdy a odjezdy v dopravnách, odpovědnost 
za cestující při odjištění dveří po zastavení před výhybkou a jejím přesta-
vování), procentní výše výkonových odměn pro strojvedoucí ČD, obtíže 
při posunu v depech, vjezdů do nich, či výjezdů z dep do stanice, nebo 
také problém směn v parných dnech, seznamování se s dokumenty aj. 

Po schválení usnesení všemi zúčastněnými předsedy kolega Josef 
Bock oficiální část jednání v odpoledních hodinách zakončil, aby poté 
pokračovala diskuze již neformálně.

Zaznamenal Jaromír Ott
předseda základní organizace FS Plzeň

V poslední únorový den se konala rada předsedů základních organizací Oblasti FS Plzeň. Foto: Jaromír Ott

V čase, kdy vychází toto vydání našeho pe-
riodika, tedy pokud zaměstnavatel dodržel ter-
mín stanovený v paragrafu 84 zákoníku práce, 

máte už v rukou rozvrh směn na sjednané obdo-
bí. Nyní je to období od 18. března do 8. června 
tohoto roku.

Tyto rozvrhy nařizují zaměstnavateli naplá-
novat na toto období každému zaměstnanci cel-
kem 426 hodin a 52 minut. To je norma pracovní 
doby, která vyplývá ze stanovené týdenní pra-
covní doby. Na tom by samo o sobě ještě nebylo 
nic tak převratně nového. Pokud ovšem bude za-
městnavatel postupovat podle podmínek sjedna-
ných v nyní platné podnikové kolektivní smlou-
vě ČD, tou zásadní novinkou je změna v případě 
plánování pracovní doby ve dnech svátků.

V letošní kolektivní smlouvě je nově dojed-
nán postup u zaměstnanců letmo v povolání 
strojvedoucí (KZAM 83 112) a vozmistr kole-
jových vozidel (KZAM 72 247). U těchto za-
městnanců vzniká při nenaplánování směny 
ve dnech pondělí až pátek, na které připadne 
svátek, nárok na náhradu mzdy ve výši prů-
měrného výdělku za poměrnou část týdenní 
pracovní doby připadající na jeden kalen-
dářní den, která odpovídá stanovené týdenní 
pracovní době, tedy 5:09 hod.

Při sjednávání tohoto bodu kolektivní smlouvy 
jsme si byli vědomi i toho, že by toto ustanovení 
mohlo v praxi znamenat „převedení“ takřka všech 
svátkových výkonů právě na zaměstnance letmo. 
Proto v kolektivní smlouvě zůstává i v letošním 
roce limit 30 hodin, které je zaměstnavatel po-
vinen naplánovat „turnusovým“ strojvedoucím 
a ostatním vyjmenovaným zaměstnancům.

Ve druhém vyrovnávacím období se takto 
definovaný svátek bude týkat dnů: 19. duben 
(pátek), 22. duben (pondělí), 1. květen (středa) 
a 8. květen (středa).

Jedním z důvodů, proč jsme požadovali 
tuto úpravu zakotvit v kolektivní smlouvě, byl 
i fakt, že zajištěním stanovené normy svátko-
vých hodin pro všechny strojvedoucí v mi-
nulých letech byl mnohdy výsledek ve formě 
„výměny“ pravidelné turnusové směny v den 
svátku za stejný počet hodin pracovní doby. 
Mnohdy i ve více než v jedné směně, což ještě 
dále zhoršovalo kvalitu někdy již tak nekvalitně 
sestavených turnusů.

Proto se na vás, vážení kolegové, obracíme 
s žádostí o informace. – Zaměstnavatel vám 
před pár dny předal rozvrhy směn. V nich bys-
te měli podle zavedených zvyklostí periodicky 
opakovat turnusové směny turnusů, ve kterých 
jste zařazeni. Tedy i směny, které připadnou 
na uvedené dny ve svátek. 

Pokud ovšem zaměstnavatel nebude ke sjed-
naným bodům přistupovat poněkud po svém, 
tak nějak více „sofistikovaně“, jak by to bylo 
pro něho výhodné.

Bude-li situace ve skutečnosti jiná, než popi-
suji v tomto svém článku, informujte co nejdříve 
svého, ale i kteréhokoliv jiného oblastního zá-
stupce FS, o změnách, které jste ve svých roz-
vrzích směn zejména v důsledku svátků zjistili.

Připomínám, že smyslem sjednání těch-
to bodů v kolektivní smlouvě byla alespoň 
částečná náprava podle nás nerovnoprávné-
ho postavení zaměstnanců s rovnoměrným 
a nerovnoměrným rozvržením pracovní 
doby, a to zejména se zohledněním odpadlé-
ho výkonu ve svátek, který se v naší profesi 
takřka nevyskytuje. 

A zároveň nám samozřejmě jde přede-
vším o postup, s jakým bude zaměstnava-
tel k této problematice v průběhu letošního 
roku přistupovat.

Jaroslav Vincour
viceprezident FSČR

Praha, 6. března 2019 – Okřídlené rče-
ní uvedené v titulku používáme vždy, když 
není po našem. Včera se to stalo, opět, znovu. 
A tekla krev. To, co pomůže (bohužel) rozhý-
bat zájem médií o problémy, které pokud se 
nic neděje, se neřeší, nebo řeší jen částečně.

Ekonomika, slyšíme většinou při předklá-
dání návrhů řešení problémů, které z našeho 
pohledu mohou pomoci při hledání východis-
ka ze současného neuspokojivého stavu v ob-
lasti nehod na železnici. Ale nejsou to jen pe-
níze, také vliv mnohdy i systémových pochy-
bení podporuje pomalý, ale přesto neustále 
se rozvíjející fenomén, který má v konečném 
důsledku prvopočáteční vliv na předpoklad 
vzniku nehody.

Během včerejšího dne jsme dostali nabídky 
snad od všech médií, do mnoha pořadů zabý-
vajících se aktualitami… senzacemi. Ale neje-
nom do těchto vysílání. 

V médiích mají velké téma. Strojvůdci pro-
jíždí červenou! Je potřeba zpřísnit kontroly 
těch hazardérů!

Všichni se ptají proč. Drážní úřad nemá po-
znatky, zda mladí nebo staří, jestli na začátku 
či konci směny. Vyšetřující orgány vždy jen 
zjišťují, jestli měl strojvůdce před směnou mi-
nimálně 11 hodin „odpočinku“. A vždy měl. 
Ale nikdo nezjišťuje jaké kvality!

A co se podívat na posledního půl roku? 
Kolik dní volna měl strojvůdce? Kolik nocí 
od 22 do 6 hodin ráno spal ve své posteli? 
Kolik nočních udělal? Kolik nástupů ve dvě 
hodiny ráno? Přetěžování, nedostatečný 
odpočinek, trvalá únava. Mizerné směny, 
problémy s technikou, stres při zpoždění 
a naléhání „rychle střídej“ a odjeď. Kdy se 

A pak první ranní zpráva dne, generální 
ředitelství bude na mimořádném jednání ře-
šit současnou situaci v oblasti nehod. Věřím 
tomu, že naše připomínky budou ve svět-
le posledních událostí chápány jinak než 
v minulosti.

Je velmi předčasné mluvit i o příčinách 
všech těch projetých návěstidel. Je ale potře-
ba opravdu se zabývat důvody, které k tomu 
vedou. Nejen přijmout opatření zvýšené kon-
trolní činnosti a represivních opatření vůči 
strojvedoucím.

Během včerejšího dne se také ozvala 
spousta kolegů s podporou, námětem, připo-
mínkou. Současná situace nám evidentně není 
lhostejná, bude se ale už někdo vážně zabývat 
tím, na co poukazujeme?

Jaroslav Vincour
viceprezident FSČR

to bude řešit? Až budou velké „hromady“ 
a ne jen projetá návěstidla? Dva cvičné tre-
nažéry to nevyřeší. My víme, že červená je 
zeď. Ale tělo není stroj, co odpočívá na po-
vel kdykoliv!

Kolegové, odmítejte nelidské nástupy 
s tím, že jste unavení. Změňme skladbu směn. 
Požadujme maximálně tři směny pro naplně-
ní týdenní normy a minimálně dva dny volna 
v týdnu. Ušetřená hodina ve směně strojvůdce 
může také stát několik milionů za lokomoti-
vu, nebo i lidské životy.

Miloš Brunner

P.S.: Ta „hromada“ už vlastně byla. A řeše-
ní? Zatím jen represe a více kontrol.
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V listopadu loňského roku oslavila motoro-
vá lokomotiva řady T478.3001 významné jubi-
leum, a to rovných 50 let od doby, co opustila 
brány ČKD pod výrobním číslem 7288. A dá se 
i říci, že tím nastolila novou konstrukční i de-
signovou éru ve výrobě motorových lokomotiv, 
která však netrvala dlouho. 

V polovině a koncem šedesátých let bylo již 
zřejmé, že dochází k pomalému ústupu parních 
lokomotiv, přičemž dodávky lokomotiv řady 
T478.1, 2 (mračounů) jsou nedostatečné pro 
zvětšující se objem přeprav. Vyvstala potřeba 
na hustě provozované železniční sítě ze strany 
ČSD objednat motorovou lokomotivu, která 
bude vhodná pro dopravu rychlíkovou, stejně 
jako pro osobní i nákladní vozbu. 

Výroba prototypu „jedničky“ probíhala 
během roku 1968 pod taktovkou konstruktér-
ských špiček ČKD, vedených šéfem a otcem 
„brejlovců“ ing. Jiřím Mizerovským. Lokomo-
tiva byla osazena ještě spalovacím motorem 
K 12 V 220 DR s výkonem 1 325 kW a také 
např. kompresorem 3 DSK 100 s hydrostatic-
kým pohonem, parním generátorem PG 500 atd. 

Zkoušky probíhaly na Zkušebním železnič-
ním okruhu ve Velimi a bylo počítáno i s ma-
ximální rychlostí 120 km/h. Během zkušební-
ho období byl na lokomotivu dosazen nový 
motor K 12 V 230 DR s výkonem seřízeným 
na 1 470 kW, upraveny převody trakčních mo-
torů a lokomotivě byla stanovena max. rychlost 
100 km/h.

Lokomotiva byla od listopadu 1968 provozo-
vána lokomotivním depem ČSD Hradec Králové 

Strojvedoucí ve výslužbě, ale v neposlední 
řadě stále i velmi aktivní dopisovatel do naše-
ho časopisu. To je kolega Miloš Šťastný, kte-
rý jako fíra nejprve pracoval na severu Čech, 
přesněji na Děčínsku, aby zhruba před 30 lety 
pak ve stejné profesi k výkonu své strojvůdcov-
ské služby na více než dvě desetiletí nastoupil 
v maloměřickém depu. Vlastně se tak ale jen 
vrátil na původní působiště, neboť, jak on sám 
připomíná, toto prostředí znal již z roku 1968, 
kdy tady jezdil jako mechanik na elektrických 
lokomotivách. Tehdy aby tím splnil onu vojen-
skou část podepsané desetileté smlouvy s ČSD. 

Když jsme u dopisovatelské činnosti, 
z mnoha článků a příspěvků, s nimiž jste se 
mohli seznámit na stránkách Zájmů stroj-
vůdce, připomeneme alespoň již před lety 
zveřejněné pohádky o mašinkách, které měly 
opravdu velký ohlas. Právě „Novými pohád-
kami o mašinkách“ kolega Šťastný chtěl vlast-
ně vzdát hold dětskému věku a s tím i autoru 
původních pohádkových vyprávění Pavlovi 
Naumanovi, jehož na veřejnosti velmi známá 
knížka doznala i zpracování do podoby dodnes 
populárních animovaných večerníčků. 

Pod autorskou zkratkou anebo s uvedením 
plného jména však samozřejmě v našem časo-
pise i nadále vycházejí články, v nichž se Miloš 
Šťastný ohlíží za léty prožitými na železnici, 
a připomeňme, že v posledních letech také vel-
mi poctivě a pravidelně mapuje dění v Klubu 
důchodců depa kolejových vozidel Brno. A opo-
menout nelze, že tento náš kolega byl i aktivním 
účastníkem hned trojice knih zahrnutých v pro-
jektu „Literáti na trati“. I ten je známý zejména 
pravidelným čtenářům našeho časopisu.

Za dosavadní vyvrcholení jeho literární 
činnosti lze ovšem považovat knihu „Povo-
lení milovat“, která nyní vyšla v brněnském 
nakladatelství Šimona Ryšavého. Jedná se 
vlastně o zdokumentovaný životopis, který se 
zajímavým způsobem dotýká promarněných 
snah tzv. mikrokolektivního hnutí. Kolega 
Šťastný se snaží odpovědět na otázku, proč 
jeho vrstevníkům, tedy generaci dnešních 

Dovolte mi vyjádřit svou nespokojenost a nesouhlas s článkem, kte-
rý byl vydán v periodiku Zájmy strojvůdce, pojednávajícím o zápůjčce 
HDV ř. 363 dopravcem ČD Cargo. 

Vzhledem k okolnostem, které nastaly, jsme byli nuceni přistoupit 
k zajištění našeho provozu pronájmem HDV jiného dopravce. ČD Cargo 
mělo lokomotivu k dispozici a žádná překážka, která by pronájmu bráni-
la, nebyla. Jednalo se čistě o obchodní transakci, v zájmu pronajímatele, 
který je ochoten efektivně hospodařit se svým majetkem a pokud pro 
něj nemá využití, je ochoten jej pronajmout 3. straně. Dnešní doba při-
náší i nové možnosti a hraní si na svém písečku bohužel už nefunguje. 
Za úspěchy stojí flexibilita, na kterou Vy především jako zaměstnanci 
poukazujete a odsuzujete ji ...

Vydaný článek vznesl opět velkou vlnu negativních reakcí v řadách 
členů ZO FS RJ CZ, protože deklarovaná nestrannost jaksi nefunguje, 
a odmítají ve FS dále setrvávat. Tím, že byl vydán v oficiálním periodi-
ku Federace, jedná se o prezentaci názoru celé organizace a není možné 
na jedné straně členům deklarovat nestrannost a na straně druhé otisk-
nout takový článek. Ani „Poznámka ke kauze modré lokomotivy ...“ není 
příliš utěšující. Tím, že původní článek byl otisknut a zopakován mnoha 
zpravodajskými servery, nám jeho obsah přišel velmi nevhodný. Domní-
váme se, že Zájmy neslouží k plivání špíny na ostatní, ale především jako 
informační servis pro své členy. 

Takový přístup vůči svým členům se nám zdá nepřípustný, očekávám 
reakci a vyjádření prezidia k vydanému článku, pro členy ZO FS RJ CZ, 
případně otištění této reakce v Zájmech. 

S pozdravem Vlastimil Smolík, předseda ZO FS RJ CZ

***

Zdravím kolegy, jako iniciátor vzniku zmiňovaného článku mám potřebu 
se k tomu vyjádřit. Osobně proti kolegům od jakéhokoliv dopravce nic ne-
mám. Na trati zdravím všechny protijedoucí strojvůdce. Jsme totiž na trati 
na jedné lodi a všichni stejně si „užíváme“ to, co naše povolání přináší. Pro-
blémy s nepravidelnými nástupy, s (ne) kvalitou dopravní cesty a řízením 
provozu, s rozmary počasí a techniky atd. Kdo jezdí, ví, co tím myslím.

Jako zástupce svých kolegů ale musím reagovat, když nám chybí loko-
motivy, případně jezdíme na nevyhovujících strojích, a firma kvalitní stroje 
půjčuje jinému dopravci. Myslím, že na půjčování lokomotiv jsou zařízeny 
jiné firmy. A článek byl vlastně takové rýpnutí do managementu firmy, jež 
zapůjčenou lokomotivu vlastní. Rozhodně ne do kolegů strojvůdců. 

Do managementu firem ČD a ČD Cargo se ostatně navážíme i v jiných 
případech. A když kolegové z RegioJet napíší článek kritizující vedení 
RegioJet, také ho zveřejníme. A také si myslím, že není mnoho firem, 
které by jakkoliv podporovaly svoji konkurenci. To přece nemá logiku, 

pro další zatěžkávací zkoušky a 27. listopadu 
téhož roku absolvovala technicko-bezpečnost-
ní zkoušku (TBZ) a jezdila ještě i s mechaniky 
ČKD na vozbě rychlíků kolem Hradce Králové. 

Až v září 1970 byla předána do stavu ČSD 
do lokomotivního depa Děčín, kde jezdila na ex-
presech a rychlících do Prahy. V červnu 1976 do-
stává nový kompresor K 3 LOK a v červnu 1980 
je „jednička“ předána do LD Česká Lípa. V roce 
1983 pak dostává nový červený nátěr s vý-
stražným žlutým pruhem a můžete jí potkávat 
na vozebních výkonech kolem Č. Lípy. Po jedné 
z hlavních oprav v roce 1987 ve Zvolenu se vrací 
zpět v nátěru jako z výroby. 

Po roce 1990 začíná celorepublikový pomalý 
útlum velkých, mašin a to i „brejlovců“. Praotec, 
jak tomuto stroji také říkáme, odjíždí do Hrad-
ce Králové na prohlídku a na několik měsíců je 
odstaven. A vyhne se mu také osud mnoha jeho 
kolegyň, tedy šrotace, definitivní odstavení nebo 
odprodej od drah. 

Na jaře 1995 se vrací z Krnova s obnoveným 
nátěrem, opět jako z výroby. V polovině roku 1998 
má ale lokomotiva havárii na spalovacím motoru. 
Je odvezena do Valašského Meziříčí, kde je prove-
dena velká oprava a výměna motoru jiné „trojky 
sto dvacet šestky“. Stroj pak stále brázdí koleje ko-
lem České Lípy na nákladních i osobních vlacích.

V roce 2002 dochází k malým změnám 
na lokomotivě a Krnovské strojírny se postarají 
o nový původní lak. V prosinci 2010, na začátku 
nového GVD, je lokomotiva vyřazena z pravi-
delného provozu ČD a přebírá jí parta lidí „praš-
těných dráhou“ a mající vztah k této mašině. Je 

sedmdesátníků, doba, v níž žili, nedala žádné 
příklady do svobodného života. A k obsahu 
své knihy mimo jiné uvádí: „To vzbouření 
proti všednosti, které literární postava Viktora 
prožila na vlastní kůži, bylo snem jeho přítele, 
bývalého redaktora i krátkou dobu šéfredak-
tora Skauta-junáka v roce 1970. Musel jsem 
po pravdě informovat, že naše generace neby-
la až tolik ztracená, kdyby byla vůle ji vůbec 
naslouchat. Vše v závěru roku 1989 dopad-
lo s vypočítavostí tehdejších aktérů, a tedy 
na míle daleko té pravé demokracie. Sepsal 
jsem tedy život hrdinů mezi faktografickými 
událostmi jejich korespondence, kterou se 
mezi sebou dorozumívali v době bez mobilů 
a počítačů. Moje kniha by měla zaujmout i po-
hledem do problémů výchovy v mládežnických 
organizacích a jejich vedoucích. Často ale 
míří i do těch nejvyšších pater politiků a jejich 
spojenectví. V neposlední řadě však také vy-
povídá o životě Viktora, který se z jinošských 
představ a lásek musí sám proplétat.“

Pokud vás námět nové knihy našeho kolegy 
zaujal a máte o ni zájem, můžete kontaktovat 
přímo autora, a to na jeho mailové adrese: 
klestibrada@seznam.cz

Marek Poláček

půjčovat někomu nářadí, aby si vybudoval svoji firmu a pak mi bral kšef-
ty. Zvláště když firmy o sobě navzájem nehovoří moc dobře.

Ale to je boj managementů a majitelů firem, je za tím i kus politiky 
a to my strojvůdci nevyřešíme. My máme všude jen dvě kolejnice. Ale 
záleží jen na nás, co vše si necháme líbit a za jakých podmínek kde bu-
deme pracovat. Možná bychom i neměli přebíhat z jedné firmy do druhé 
kvůli desetikoruně, ale trvat na výrazně vyšší odměně, když nás přetahují.

Doufám, že budu pochopen.
Vlastní silou

Miloš Brunner, Cargo Praha

***

Především jako strojvedoucí si zde rovněž dovolím uvést několik slov 
k článku, s nímž kolegové z RJ vyjádřili svoji nespokojenost. Hlavně zde 
reaguji proto, že mi záleží na dobrých vztazích a na přátelském jednání. Hned 
na začátku bych rád upozornil na jednu zásadní věc z e-mailu kolegy Smo-
líka, kterou cituji: Tím, že byl vydán v oficiálním periodiku Federace, jedná 
se o prezentaci názoru celé organizace a není možné na jedné straně členům 
deklarovat nestrannost a na straně druhé otisknout takový článek. Nemohu 
souhlasit, nejedná se v žádném případě o názor celé Federace! V každém 
čísle je ostatně na straně 4 pod čarou toto prohlášení: Za správnost zveřej-
něných příspěvků odpovídá autor, obsah otištěných článků nemusí být 
nutně totožný s názory redakce (a tedy ani vydavatele časopisu). 

Jistě jste si všimli, že v Zájmech se často otiskují články, které jsou 
kritické jak k ČD, tak i ČD Cargo. Pokud bychom měli psát jen články 
pochvalné, ale vyhýbat se kritice věcí, které si kritiku zaslouží, nemělo 
by naše periodikum smysl. 

Jako členu redakční rady je mi líto, že zmiňovaný článek kolegy z RJ 
popudil, protože není naším cílem vyvolávat nějaké nepřátelství. Zde ov-
šem nedošlo ani k tomu, že by někdo pohanil práci kolegů pracujících u RJ! 
Redakční rada ale nemohla přehlédnout množství reakcí na lokomotivu 
ČD Cargo na vlaku RJ. Mnozí kolegové se (a někdy dokonce velice ostře) 
pouštěli do kritiky, že ve své podstatě se tak podporuje konkurenční firma. 
Nikdo přitom nekritizoval její strojvůdce! Kolega Brunner, jako člen redakč-
ní rady jen ve svém příspěvku shrnul názory, které do redakce přicházely. 

Před lety měl Leo Express po mimořádné události problémy se svý-
mi soupravami a ČD v několika svých vlacích kategorie IC celou dobu 
vozily vozy, které byly určeny pro zákazníky tohoto dopravce. Tak se 
obě společnosti domluvily a fungovalo to. Samozřejmě také to vzbudilo 
stejně ostré protesty kolegů strojvůdců ČD za to, že pomáhají své konku-
renci. I to je ona flexibilita.

Evžen Mikolajek
místopředseda redakční rady Zájmů strojvůdce

vyvázána, proveden nátěr a uskuteční se opravy 
nezbytné pro muzeální provoz a zprovoznění 
parního generátoru PG 500. 

V současné době můžete „jedničku“ vidět 
v celé síti bývalých ČSD v čele historických vla-
ků, v létě i v zimě, nebo i po boku o 20 let starší 
parní kolegyně 475.179 z depa Děčín. Oba stroje 

jsou deponovány v bývalém lokomotivním depu 
Česka Lípa. 

Dodatečně tedy této krásné motorové lokomo-
tivě, námi rovněž přezdívané Matylda, blahopře-
jeme k první padesátce a přejeme mnoho dalších 
ujetých kilometrů bez závad a nehod. 

Ondřej Bílek, Rumburk

První velká akce „jedničky“ – po jejím předání od ČD do depa historických vozidel na Dni dětí 
v červnu 2011 ve slovenských Vrútkách, kam se také po letech vrátila. Na snímku lokomotivní četa 
a parta, která se o stroj vzorně stará. Pánové Mára Kotrla, Ondra Bílek a Zbyněk Beneš. Nesmíme 
samozřejmě zapomenout na další dva kamarády, kteří nejsou na snímku. Jsou to „pegasář“ Franta 
Svárovský a strojvůdce-mechanik Roman Doležal. Poděkování za pomoc patří i příležitostným 
brigádníkům a kolegům od děčínské 475.179. Foto z archivu Ondřeje Bílka

O síle mezi skříňkami

Matyldo, blahopřejeme! Odysea „jedničky“
ještě ani zdaleka nekončí

Na trati jsme na jedné lodi

Nad novou knihou našeho
kolegy a dopisovatele

„V jednotě je síla“, toto staré heslo má dlou-
hotrvající platnost nejen ve dnech revolučních, 
ale hlavně v každodenních situacích. Ty do znač-
né míry ovlivňují naše životy a činnosti natolik, 
že vlastními silami nejsme schopni na běhu udá-
lostí, které nás štvou mnohdy nic změnit. Samo-
zřejmě to platí i o pracovních záležitostech …

Na mnoha setkáních s kolegy na jednáních 
oblastních rad narážíme na jeden a ten samý 
problém. Každý se dovede nad spoustou věcí 
rozohnit, všechno dokáže okomentovat, každé-
mu řekne, kde je problém a v čem to všechno 
vězí. Každý je naštvaný na spoustu přesčasů, 
protože je stále v práci a rodina doma vidí tak 
akorát jeho fotku. Řečí umíme udělat tolik, že 
z fleku můžeme vzít práci tiskového mluvčího.

Jenže tohle všechno platí mnohdy pouze teh-
dy, když se bavíme se svými kolegy a kamarády 
na šatně u skříňky, nebo po šichtě u piva (pokud 
si tedy po té šichtě pivo dát můžeme, protože 
za několik hodin nastupujeme na další). Jenže 
pokud přijde na skutek…

Volá strojmistr: „Potřebuji, abys udělal šich-
tu navíc, přijdeš?“ Bojovné řeči jsou rázem 
zapomenuté a často jen řekneme: „Jo, přijdu.“

Spousta věcí nás dokáže během výkonu naší 
služby naštvat. Tu zarostlé návěstidlo na trati, 
na kterou se dostanu jednou za půl roku, tu noclež-
na, na které by botanik bez problémů identifikoval 
několik druhů plísně. Jindy pro změnu známá pro-
blematická mašina, na jejíž napsané závady v kni-
ze oprav neustále čteme vyjádření dílny: Odzkou-
šeno, závada se neprojevila. Ale my to všechno 
„překousneme“, všechno vydržíme. Hlášenky sa-
mozřejmě nepíšeme. Ale proč? Prý že hlášenkou 
se ještě nikdy nic nevyřešilo a papír to nespraví. 

Když (a nejen já) urguji kolegu: „Nenadávej 
mi tady na šatně a piš hlášenky!“, často slyším: 
„No, víš, ono to tak nějak…“ A bojovný duch 
mizí jak pára nad hrncem, hrdinství zapomenu-
to. Jen v šatně a u piva jsme silní, nepřekonatel-
ní. Jenže ani na jednom místě nevyřešíme naše 
problémy tím, že jen řečníme. Ostatně, nepama-
tuji se, že by se kdy nějaký problém vyřešil tím, 
že se kolem jen sebekrásněji řeční.

Institut hlášenek nám dává jednu z možností, 
jak věcí pohnout. Další záležitostí je obyčejná 
osobní statečnost. Tu nepřevzít mašinu, která 
jezdí za hranicí možného, tu neodjet vlakem, 
který je o hromadu tun těžší, než nám ukládají 
předpisy. Nebo také při spatření mykologické za-
hrady v místnosti, která má být naší nocležnou, 
se otočit na patách a normálně říct, že v takovém 
bordelu, který nesplňuje základní hygienické po-
žadavky, abych v takovém místě mohl trávit dě-
lenou směnu, spát nebudu. A pak jedu domů a ten 
ranní vlak ať si odtáhne ten, kdo dopustil něco 
takového. A když se národní dopravce chlubí, jak 
vybavil místnosti vlakových čet ultramoderními 
prostředky pro relax a odpočinek, požadujme to 
také pro sebe! To dá rozum.

Máte tady ale i další možnost. Na různé ne-
řádstvo, u kterého nevidíme i přes naši snahu 

žádnou nápravu, upozorněme také prostřednic-
tvím našeho časopisu. Že neumíte psát? Nebo 
máte zábrany se takto prezentovat? Nebude-
te první, kdo se spojí buď s některým z členů 
redakční rady, nebo přímo s odpovědným re-
daktorem. Nebo i s některým svým zástupcem 
v prezidiu, který vám určitě poradí. Každý z nás 
rád pomůže váš námět zpracovat.

Jde jen o to, co jsme ochotni pro nápravu věcí 
udělat, jak moc se angažovat, zda obětovat něco 
ze svého volného času pro to, abychom zjednali 
nápravu. Ve svém důsledku jde o to, co chceme, 
nebo nechceme pro druhé udělat. Jak říká staré 
moudré přísloví. „Kdo chce, hledá způsoby, kdo 
nechce, hledá důvody“. Tak to bylo, je a bude. 
O moudrých a siláckých slovech mezi skříňka-
mi to platí stejně tak, ne-li dvojnásob.

Evžen Mikolajek
místopředseda redakční rady Lokomotiva T478.3001 v čele historické soupravy fotovlaku na desetikilometrové vlečce patřící železničnímu muzeu v rakouském 

Ampflwangu (září 2014). Foto z archivu Ondřeje Bílka
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Společenská rubrika
V březnu dosáhne vý-

znamného jubilea 60 let člen 
naší základní organizace a zá-
roveň i člen prezidia FSČR, 
strojvedoucí ČD pan Josef 
Bock. Neúnavný bojovník 
za lepší příští pro své kolegy, 
protože, kurňa, to přece musí 
jít!!! Do dalších let neutucha-
jící energii nejen v odborové 
práci, ale i v tom normálním 

životě, a celkově vše nejlepší a zejména zdraví mu 
přejí členové ZO Federace strojvůdců Jihlava.

Spolu s ním v březnu oslaví stejné životní výro-
čí strojvedoucí ČD Cargo a místopředseda jihlav-
ské ZO, pan Luboš Vrátil. I jemu přejeme do dal-
ších let spoustu energie, pevné zdraví a pohodu. 
Výbor a členové základní organizace FS Jihlava

***
Dne 15. března oslaví své 

70. narozeniny náš kolega, 
emeritní strojvedoucí a pre-
zident Federace strojvůdců 
České republiky z let 1997 
až 2003, pan Jiří Našinec. 

Kolegové a kamarádi ne-
jen z plzeňské základní orga-
nizace FSČR Jirkovi do dal-

ších let života přejí jen to nejlepší, pevné zdraví, 
spokojenost a pohodu. 

K přání se rovněž připojují prezidium FSČR 
a redakce Zájmů strojvůdce.

***
Dne 25. března oslaví své životní jubileum 

60 let kolega Aleš Bartolom. Za jeho nezastupitel-
nou práci nejen ve výboru základní organizace FS 
mu děkují a hodně zdraví a štěstí do mnoha dalších 
let spokojeného života přejí výbor a členové zá-
kladní organizace FS Frýdek-Místek. K blahopřání 
svému dlouholetému dopisovateli se připojuje rov-
něž redakce časopisu Zájmy strojvůdce.

***
Dne 25. února oslavil své životní jubileum – 

55. narozeniny – náš kolega, pan Josef Hrabý, 
strojvedoucí a pokladník ZO Federace strojvůdců 
Horažďovice předměstí. Do dalších let spoko-
jenost, pohodu a hlavně zdraví mu přejí výbor 
a ostatní členové základní organizace FS Horaž-
ďovice předměstí.

***
Prvního února oslavil své 85. narozeniny stroj-

vedoucí ve výslužbě a člen chomutovské základní 
organizace FS, pan Václav Purnoch. K tomuto 
významnému životnímu jubileu mu přejí kama-
rádi, emeritní strojvedoucí a všichni členové ZO 
Federace strojvůdců Chomutov hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti ještě do mnoha dalších let 
na zaslouženém odpočinku.

***
Dne 18. února oslavil své 65. narozeniny býva-

lý strojvedoucí ČD Cargo, pan Vítězslav Šebák, 
člen ZO Federace strojvůdců v Mostě. Výbor 
a členové naší základní organizace mu přejí hodně 
zdravých let v důchodu.

***
K 31. prosinci loňského roku odešel do důcho-

du náš již přesluhující kolega, strojvedoucí ČD, 
pan Vlastimil Kaňák zvaný „Koksík“. Hodně 
štěstí, zdraví a spokojenosti na zaslouženém od-
počinku Ti přejí výbor a všichni členové ZO FS 
Frýdek-Místek.

***
Už je to tak, Milan Foltýn dovezl svůj posled-

ní vlak, ať mu pára neschází a štěstí ho provází. 
Pevnou ruku na rychlostní páce životem a ještě 
mnoho šťastných let mu přejí jeho bývalí kole-
gové a členové základní organizace FS Bohumín.

***
Třináctý březen byl dnem, kdy oslavil své kula-

té 70. narozeniny pan František Macháček, stroj-
vedoucí instruktor ve výslužbě a člen mostecké 
základní organizace FS. Frantovi přejeme, aby ho 
neopustila láska k železnici a do dalších let hlavně 
hodně zdraví a životní pohody. To vše srdečně přejí 
kolegové a výbor ZO Federace strojvůdců Most.

***
K poslednímu dni loňského roku přestoupil s ná-

skokem více jak dva roky do další etapy života mi-
lovník hor a kytarový bavič, náš kolega, strojvedoucí 
ČD Cargo F-M, pan Antonín Huber. Toníku, pře-
jeme Ti mnoho štěstí a spokojenosti, abys ve zdraví 
procestoval naši vlast dle svých plánů a předsevzetí. 
Výbor a všichni členové ZO FS Frýdek-Místek

***
V druhé půli loňského roku oslavil krásné jubi-

leum 60 let strojvedoucí Pepa Hejl a 55 let stroj-
mistr Zdeněk Švec. Počátkem letošního roku osla-
vil 60. narozeniny kolega Miloš Pospíšil a krás-
nou padesátku Martin Rašovský. Všem přejeme 
do dalších let hodně štěstí, pevné zdraví a pohodu 
v profesním i soukromém životě. Kolegové ze ZO 
Federace strojvůdců Česká Třebová

Dne 11. února oslavil své šedesáté naroze-
niny náš kolega, pan Horst Kučera. Do dalších 
let hodně zdraví a spokojenosti mu přejí členové 
a výbor základní organizace Federace strojvůdců 
Krnov + Opava. 

***
Dne 23. března oslaví 55. narozeniny stroj-

vedoucí a člen mostecké základní organizace 
FS, pan Petr Grežo, strojvedoucí ČD. K těmto 
půlkulatinám mu srdečně gratulují všichni kole-
gové, kamarádi a také výbor ZO Federace stroj-
vůdců Most.

***
Dne 25. března oslaví své 65. narozeniny 

strojvedoucí ČD ve výslužbě a člen chomutov-
ské základní organizace FS, pan Karel Suda. 
K tomuto životnímu jubileu mu blahopřejí kama-
rádi a všichni členové ZO Federace strojvůdců 
Chomutov, kteří mu zároveň přejí mnoho zdraví, 
štěstí a spokojenosti do dalších let na zaslouže-
ném odpočinku.

***
Sedmého března oslavil své půlkulatiny náš 

dlouholetý člen a důchodce-brigádník Miroslav 
Šikuta. Do dalších let aktivního odpočinku mu 
přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a ne-
jen pracovních úspěchů. Členové základní orga-
nizace FS Přerov 

***
Čtvrtého ledna se dočkal své první padesát-

ky náš kolega, strojvedoucí ČD Cargo F-M, pan  
Roman Kisza. Romane, řádně to oslav! Hod-
ně štěstí, zdraví a spokojenosti Ti přejí výbor 
a všichni členové ZO FS Frýdek-Místek.

***
Koncem loňského a začátkem letošního roku 

ukončili svoji profesní kariéru strojvůdci Míra 
Stárek, Zdeněk Pernička, Míra Beran, Jirka 
Petráž, Vláďa Deml, strojmistr Pavel Habrman 
a IŽD Pepa Krajzl. Všem jmenovaným přejeme 
do dalších let jen to nejlepší, spokojenost a hlavně 
pevné zdraví. Kolegové a kamarádi ze základní 
organizace FS Česká Třebová

***
V prvních únorových dnech oslavili svá vý-

znamná životní jubilea naši veselští kolegové 
– 60. narozeniny 2. 2. Otta Polišenský a svoji 
první padesátku 3. 2. Rastislav Jánošík. Oběma 
oslavencům srdečně blahopřejeme a ještě do mno-
ha dalších let spokojeného života přejeme hodně 
úspěchů a k tomu především zdraví. Výbor a čle-
nové ZO Federace strojvůdců Veselí nad Moravou

***
Mezi našimi jubilanty je také hned několik 

kolegů ze ZO Federace strojvůdců Cheb. Osm-
desát pět let letos slaví Jaroslav Toman, osmde-
sát let Josef Compel, sedmdesát pět let Zdeněk  
Navrátil, sedmdesát let František Kott, Jaroslav  
Nožička a Jaroslav Veselka, padesát pět let 
Dalibor Ruml a padesát let Jiří Kotous. Výbor 
a všichni členové chebské základní organizace FS 
jubilantům srdečně blahopřejí a do dalších let jim 
přejí hodně zdraví, dobré pohody a spokojenosti 
v rodinném životě.

***
Životní jubileum 50 let v letošním roce oslavili 

naši kolegové ze základní organizace FS Bohu-
mín – Roman Slowiaczek a ing. Martin Šlimar. 
Oběma oslavencům přejeme do dalších let pevné 
zdraví, štěstí a mnoho úspěchů v práci i osobním 
životě. Kolegové a výbor bohumínské ZO Fede-
race strojvůdců.

***
K poslednímu lednovému dni tohoto roku 

ukončil svoji profesní činnost jako strojvedoucí 
ČD a odešel do důchodu náš kolega a člen cho-
mutovské základní organizace FS, pan Přemysl 
Divíšek. Za odvedenou práci na železnici chce-
me Přemkovi srdečně poděkovat a do dalších let 
na zaslouženém odpočinku mu popřát hodně zdra-
ví, štěstí a spokojenosti v osobním životě. Všichni 
ze ZO Federace strojvůdců Chomutov 

***
Svá významná životní jubilea v tomto měsíci 

oslavili anebo ještě oslaví tito naši kolegové ze zá-
kladní organizace FS Děčín: 50. narozeniny prv-
ního března Josef Škára a 10. 3. Pavel Tavoda, 
rovnou sedmdesátku 17. 3. Jiří Bárta a 23. břez-
na Vladimír Hladík a Václav Sláma. Výbor 
a členové děčínské ZO Federace strojvůdců jim 
blahopřejí a ještě do mnoha dalších let přejí jen to 
nejlepší, spokojenost a zejména zdraví.

***
Dne 15. března bude své 50. narozeniny slavit 

náš kolega Jiří Buda ze základní organizace FS 
Ústí nad Labem. Do druhé padesátky spokojenost, 
pohodu, úspěchy v práci i osobním životě a pře-
devším zdraví mu přejí výbor a členové jeho ZO 
Federace strojvůdců.

***
Dne 23. března oslaví svoji první padesátku 

náš kolega Rostislav Buzek. Do druhé a nejméně 
stejně dlouhé etapy života mu přejí hodně štěstí, 
úspěchů a především pevné zdraví výbor a členo-
vé základní organizace Ostrava-Cargo.

Ohlédnutí za sedmdesáti lety parních
lokomotiv řady 433.0

Dne 12. února 2019 nás po krátké ne-
moci navždy opustil ve věku nedožitých 
64 let strojvedoucí ČD ve výslužbě, pan 
Miroslav Výborný.

Kdo jste ho znali, prosím, věnujte mu 
tichou vzpomínku společně s kolegy a ka-
marády z Chomutova. Děkujeme.

Letohradská základní organizace FS ozna-
muje smutnou zprávu, že nás dne 21. úno-
ra 2019 navždy opustil ve věku 73 let pan 
František Richtr, bývalý dlouholetý předse-
da naší ZO. 

Poslední rozloučení se konalo v první 
březnový den v kostele Nanebevzetí Panny 

V třetí březnový den 
oslavil své 65. naroze-
niny PhDr. Miloslav 
Pykal, vedoucí analy-
tického oddělení Fede-
race strojvůdců České 
republiky.

V tomto pracovním 
zařazení působí v naší 

profesní odborové organizaci již téměř tři de-
setiletí, neboť do pracovního poměru v tehdy 
ještě federální Federaci strojvůdců nastoupil 
již na začátku 90. let minulého století!

K životnímu jubileu mu srdečně blaho-
přejeme a ještě do mnoha dalších let přejeme 
spokojenost, úspěchy v práci i osobním životě 
a samozřejmě především zdraví.

Kolegyně, kolegové a všichni spolupracovníci

 A na závěr ještě pár slov o lokomotivě 
433.001. Ta tráví v LD Brno dolní celý svůj ži-
vot. (Toto se ještě podařilo pouze „papouškům“ 
č. 2 a 8.) Z výroby v ČKD Praha sem přišla 
roku 1948, její kotel byl vyroben již na sklonku 
roku 1947. Byla přidělena do turnusu Os vlaků 
do Znojma ve čtyřdenním oběhu. (Údajně zde 
byla v tomto oběhu ještě čísla 10, 34, poslední 
číslo se nepodařilo spolehlivě zjistit.) Tehdy zde 
tyto lokomotivy vyhovovaly, s výjimkou 9 km 
úseku Odbočka st. silnice–Střelice nebyla traťo-
vá rychlost nikde vyšší než 60 km/hod. Od roku 
1951 již bylo číslo 1 ve Skalici, a to až do zrušení 
r. 1978. Rušení proběhlo ne pro propadení termí-
nu kotlové prohlídky, ale pro sjetí obručí na mez 
přípustnosti. Poté bylo č. 1 od října 1978 změ-
něno na vytápěcí kotel v areálu Lokomotivního 
depa Brno dolní jako K 711.

V souvislosti s oslavou jubilea 150 let želez-
nic u nás byla provedena oprava jak pojezdu, tak 
kotle dílnou LD Brno a 12. listopadu1988 byla 
vykonána na trati Brno–Zastávka nová TBZ, 
čímž se lokomotiva stala provozuschopnou 

III. Stroje 433.0 si zahrály i v mnoha filmech

– a to až doposud. První akce po znovuzprovoz-
nění byla jízda do Skalice n/Svit. při 140. výro-
čí trati Brno–Česká Třebová roku 1989.

Při různých akcích se mimo výročí našich tra-
tí číslo 1 podívalo krátce i na zahraniční koleje 
DR, DB a ÖBB. Neobvyklou akcí bylo natáče-
ní nějakého politického pořadu na mostě přes 
Dunaj v úseku Komárno–Komárom (MÁV). 
Zde dva dny pršelo, další den probíhalo natáče-
ní na obloukovém mostě se spodní mostovkou 
v úseku Rohatec–Sudoměřice. Bylo proto nutno 
povolat hasiče, kteří most skrápěli, aby byla kon-
strukce mokrá, jelikož ten den bylo sucho.

Ale i jiné lokomotivy této řady měly štěstí na 
neobvyklé akce. Koncem 70. let se natáčel film 
podle literárního díla Vlada Mináče Smrt chodí 
po horách. Taktéž politické rozhodnutí; scé-
nář si žádal větší vrstvu sněhu, vhodná krajina 
byla nalezena na Slovensku, proto lokomotiva 
433.013 vlastní silou odjela do strojové stanice 
Tisovec. Natáčení probíhalo mezi dopravnami 
Tisovec-Bánovo a Zbojská na ozubnicové trati 
se stoupáním až 50 ‰ za dosti dramatických 
okolností, což by vydalo na samostatný článek.

Lokomotiva 433.013 se též zúčastnila 
natáčení nějakého pořadu o činnosti agrární 
strany za 1. republiky; akce probíhala na za-
stávce Petrov u Strážnice. Byla to poslední 
jízda této lokomotivy, pak již šla na zrušení, 
psal se rok 1980.

Stroj 433.002 (provozuje LD Val. Meziříčí) 
se v osmdesátých letech účastnil natáčení tele-
vizního seriálu s pracovním názvem Rodáci. 
V Břežanech u Mikulova se tehdy natáčelo 
za provozu pouze ve vlakových přestávkách. 
Tehdy tam byla ještě stanice s třemi doprav-
ními a jednou manipulační kolejí. Natáčení 
trvalo tři dny.

Poměrně dost lokomotiv této řady odešlo 
do cukrovarů – jen z LD Brno dolní to byla 
trojice: čísla 23 a 33 do Dunajské Stredy, 
25 do Trenčianské Teplé.

Roku 1959 byla ve Zvolenu zprovozněna 
nová přijímací budova, na prostranství před 
ní byl jako památník umístěn jeden ze tří obr-
něných vlaků ze SNP. Jelikož již neexistovaly 
lokomotivy řady 320.2, které obrněné vlaky 
tahaly (byla to čísla 13, 17, 20), byla pod pan-
cíř na památníku umístěna lokomotiva řady 
431 (č. 14). Při výstavbě rozsáhlého komplexu 
autobusového nádraží byl obrněný vlak přemís-
těn do velkého parku mezi nádražím a hradem 
(asi 5 minut chůze z nádraží). Zde je pod pancí-
řem umístěna lokomotiva 433.008. Z vystavené 
soupravy obrněného vlaku jsou údajně původní 
dva vozy, zbytek je replika.

Zajímavostí je, že je zřejmě zachován nejvyš-
ší počet kusů jedné lokomotivní řady ze všech 
řad parních lokomotiv u nás. Ze 60 vyrobených 
kusů jsou toho času dva provozní (č. 1 a 2). Do-
nedávna byla na Slovensku provozní 433.023. 
Do současné doby by mělo existovat celkem 
7 ks této řady (včetně obou provozních).

Snad se tedy také v příštích letech v čelech 
zvláštních vlaků budou objevovat i nadále zá-
stupci této, dá se říci, že provozně úspěšné a lo-
komotivními četami oblíbené řady.

Zdeněk Hájek

Marie v Letohradě Orlici. Společně s mno-
ha dalšími kolegy, bývalými spolupracov-
níky a přáteli, tam za prezidium Federace 
strojvůdců České republiky přišel památku 
zesnulého uctít rovněž člen tohoto orgánu, 
kolega Pavel Semecký.

Kolega František Richter se po roce 1989 
mimořádně významným způsobem zasloužil 
o obnovení naší samostatné profesní odboro-
vé organizace a v letohradském depu pak byl 
po mnoho let také prvním předsedou ZO FS, 
vždy velmi aktivním a obětavým obhájcem 
oprávněných zájmů strojvůdcovské profese. 

Prosíme všechny kolegy, kteří ho znali, aby 
mu společně s námi rovněž věnovali svoji ti-
chou vzpomínku.

Výbor a členové ZO FS Letohrad

Bývalý předseda ZO FS Letohrad František 
Richtr

Dýmniční trubkovnice lokomotivy 433.001 
bez přehřívací komory. Na záběru lze vidět 
otvory pro kouřovky, žárnice a komunikační 
rouru (foto: Z. Hájek)

433.031 byla poslední provozní lokomotivou 
řady 433.0 s lodní sirénou. Snímek byl pořízen 
v posledním roce jejího provozu – v zimě 
1980/1981 (foto: Z. Hájek)

Poslední rozloučení

Blahopřejeme!

Jako jistou formu rozloučení s letošní zimou můžeme vnímat snímky z pátého února, které nám poslal kolega Jaroslav Krupička. Je na nich 
kořenovská topírna ještě zahalená do bílé přikrývky a také Stadler 840 004-6 u sněhové bariéry v železniční stanici Kořenov, kam právě přijel 
jako mezinárodní vlak 2655 ze Szklarske Poręby do Liberce

Na www.svetem.eu
ubytování u moře. 
Itálie – Kalábrie 

od 6 000 Kč/týden 4 osoby,
Černá Hora od 200 Kč osoba/noc.

 Tel.: 604 953 467

Vzpomínka na kolegu
Františka Richtra

Člen prezidia 
FSČR Josef Bock


