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I takto můžeme pomoci železnici i sami sobě

Přispějme k minimalizaci 
nežádoucích jevů 

Když jsme při přípravě minulého vydání 
Zájmů strojvůdce shromažďovali informa-
ce k článku, který nás seznámil s duchapří-
tomným jednáním dvojice našich kolegů 
ze základní organizace FS Blatná, kterým 
se během jejich služby podařilo zabránit 
závažné mimořádné události na železniční 
trati nedaleko Tochovic (blíže o tom v člán-
ku Zabránili nehodě v ZS č. 7/2020), jednali 
jsme o této záležitosti rovněž s ing. Karlem 
Šidlem, ředitelem organizační jednotky 
ČD, Oblastní centrum provozu Západ. 
A ten nás také informoval, že vynikající 
výkon služby strojvedoucích OCP Západ 
byl obzvlášť v tomto roce mnohokrát oce-
něn již dříve. 

Jako konkrétní důkaz jsme pak dostali 
k dispozici seznam strojvedoucích, kteří se 
svými vlaky zastavili v době povětrnostní 
kalamity Sabine před překážkou na trati. 
Tito naši kolegové tak svým kvalitním a 
pozorným výkonem práce zabránili v prů-
běhu měsíce února hrozícím újmám na 
zdraví a nemalým škodám na železničních 
kolejových vozidlech Českých drah. Ve-
dení OCP Západ proto po zásluze ocenilo 
jejich zodpovědné plnění pracovních po-
vinností mimořádnou odměnou.

Mezi jednačtyřiceti oceněnými stroj-
vedoucími byli i tito naši kolegové ze 
základních organizací Federace stroj-
vůdců: Roman Bartoš (Protivín), Karel 
Černovský (Zdice), Stanislav Feldingel 
(Rakovník, předseda ZO), Tomáš Frid-
rich (Karlovy Vary, předseda revizní ko-
mise ZO), Jakub Hirš (Veselí nad Lužni-
cí), Miroslav Jodl, Jaroslav Kamic (oba 
Bělá nad Radbuzou), Nikolaj Komardin 
(Veselí nad Lužnicí), Lubomír Kukrál 
(Cheb), Miroslav Léhy (Klatovy), Michal 
Mochán (Cheb), Tomáš Mrázek (Louny), 
Libor Pech (Zdice), Vladimír Profant 
(Protivín), Martin Sedláček (Blatná), Petr 
Sitař (Karlovy Vary, předseda ZO), Bla-
žej Slach (Bělá nad Radbuzou), Jaroslav 
Sochor (Protivín, člen revizní komise 
ZO), Václav Sokol, Zdeněk Šedivý (oba 
Rakovník), Vlastimil Šilhavý (Blatná), 
Jiří Šobr (Bělá nad Radbuzou), Stanislav 
Štokinger (Tábor, jednatel ZO), Roman 
Vachuda (Bělá nad Radbuzou), František 
Veselý, František Zborník a Josef Zemek 
(všichni tři ZO Blatná). 

Jména těchto kolegů si zde můžete pře-
číst jako další formu našeho poděkování za 
jejich vzorný a vysoce profesionální výkon 

Oblastní centrum provozu Západ letos ocenilo 
za vzorný výkon služby již desítky našich kolegů

strojvůdcovské služby, díky níž bylo zabrá-
něno vzniku mimořádných událostí. 

Připravil Marek Poláček
Poznámka redakce: Oceněných strojvedou-

cích OCP Západ, kteří zabránili vzniku mimořád-
ných událostí ve dnech letošní únorové větrné ka-
lamity, bylo celkem 41. Kompletní seznam však 
bohužel nemohl být zveřejněn, neboť takový po-
stup v současnosti neumožňuje platná legislativa 
(pravidla GDPR).

Na jiném místě tohoto vydání ZS je člá-
nek s informací z OCP Západ, kdy za pří-
kladný výkon služby – zabránění ztrát na 
zdraví a životech a zamezení materiálním 
škodám během únorového orkánu Sabine – 
bylo odměněno 41 strojvedoucích. Přístup 
vedení OCP Západ lze jen uvítat. Je nanej-
výš správné příkladnou práci oceňovat. Ne 
všude je však taková praxe pravidlem. Ale 
to by bylo téma na jiný a dost možná i hod-
ně dlouhý článek...

V následujících řádcích chci upozornit 
na skutečnost, že padající stromy ohrožují 
bezpečný provoz nejen při povětrnostních 

anomáliích, jako byl orkán Sabine. V měsí-
ci březnu počet spadlých stromů přesáhl dvě 
desítky, bohužel došlo i k případům, kdy 
vlak na spadlý strom najel. Postiženo bylo 
23 tratí napříč celou Českou republikou. 
Varujícím zjištěním, ovšem nikoliv novým, 
je fakt, že dochází k opakovaným pádům 
stromů na stejných tratích a to na celostát-
ních i regionálních. Například na trati 030 
Jaroměř–Liberec, 210 Praha–Vrané nad 
Vltavou–Čerčany, 240 Brno–Jihlava, 261 
Svitavy–Žďárec u Skutče, 292 Šumperk–
Krnov, 294 Hanušovice–Staré Město pod 
Sněžníkem, 295 Lipová Lázně–Javorník 

Nejen orkán Sabine
ve Slezsku, 310 Olomouc–Opava, ale i na 
řadě jiných. 

V současnosti je postup při kácení 
bezpečnost provozu ohrožujících dřevin 
v ochranném pásmu dráhy již dostatečně 
upraven právními předpisy. A tak strojve-
doucí všech dopravců očekávají od Správy 
železnic, že v krátkém časovém horizontu 
budou se svými vlaky vyjíždět i za nepří-
znivého počasí jenom na bezpečnou želez-
niční dopravní cestu. Na stránkách Zájmů 
strojvůdce tomu samozřejmě i nadále bude-
me věnovat trvalou pozornost.

Vladimír Selucký

Stejně jako doposud v tomto stále trvajícím 
nepříznivém čase koronavirové hrozby naše 
profesní odborová organizace v uplynulých 
týdnech i nadále konzultovala se zaměstna-
vatelem všechny možnosti a postupy, jak co 
nejúčinněji ochránit zdraví kolegů strojvedou-
cích i ostatních železničářů a samozřejmě také 
cestujících využívajících služeb železnice. 

A jak při této příležitosti upozornil prezi-
dent Federace strojvůdců Jaroslav Vondrovic 
v informačním servisu prezidia FSČR zasla-
ném do všech našich základních organizací, 
stav nouze vyhlášený vládou České republiky 
a s tím spojená celá řada krizových opatření, 
to vše nyní generuje také v železniční dopra-
vě nové a mnohdy velmi nepříjemné situace, 
které jinak běžně nemusíme řešit. Mezi ty ve-
skrze negativní projevy zejména na přelomu 
měsíců března a dubna patřil v neposlední 
řadě i zvýšený počet případů, kdy se v pro-
storách železničních objektů, ale také přímo 
v provozovaných vlakových soupravách, 
vyskytovaly osoby, které rozhodně nelze na-
zvat standardními zákazníky Českých drah či 
jiných železničních dopravců. Konání těchto 
individuí, zneužívajících současnou složitou 
situaci, z pochopitelných důvodů přinášela a 
přináší závažná zdravotní a v neposlední řadě 
také hygienická rizika. 

A protože právě strojvedoucí se jako pro-
vozní zaměstnanci s takovými případy bě-
hem výkonu své služby setkávají, prezident 
FSČR se obrátil na naše kolegy s žádostí, 
aby prezidium FS o takových zjištěních in-
formovali, a to zvláště o případech, kde k ta-
kovým negativním jevům dochází opakova-
ně a na určitých konkrétních a pravidelných 

vlakových spojích. Prezidium Federace 
strojvůdců ČR v této záležitosti bylo a je 
připraveno je projednat s představiteli vedení 
ČD či jiných dopravců. „Následně přijatými 
preventivními opatřeními tak společně při-
spějeme k minimalizaci zmíněných negativ-
ních jevů a s nimi spojených rizik,“ zdůraznil 
kolega Vondrovic.

Bylo velmi pozitivním zjištěním, že tato 
výzva s žádostí o spolupráci našich kolegů 
nezůstala bez odezvy. Jako úplně první se 
prezidiu FSČR ozval kolega Otto Černý ze 
základní organizace Ústí nad Labem, který za 
tuto svoji velmi rychlou a vstřícnou reakci, 
v současné době již předanou managemen-
tu ČD, zaslouží naše uznání a poděkování. 
Detailněji zmapoval stav hned na několika 

tratích, kde vykonával svoji službu, a sdělil 
přitom konkrétní dny a čísla vlaků, kde se 
nejvíce setkával s „nežádoucími“ cestujícími. 
A k tomu také mimo jiné ještě uvedl: „Děkuji 
nejen za tuto pomoc a celkovou snahu pomo-
ci nám, provozním zaměstnancům. Potěšilo 
mě vědomí, že si na nás „v první linii“ někdo 
vzpomněl.“

Skutečností je, že železniční dopravci již 
podnikají potřebné kroky, aby se situace, mimo 
jiné i pokud jde o zde popisovaný problém, 
zlepšila. Například České dráhy, které svůj vla-
kový doprovod vybavily potřebnými ochran-
nými a hygienickými prostředky, od poveliko-
nočního týdne v plném rozsahu obnovily nejen 
kontrolu jízdenek, ale i jejich prodej přímo 
ve vlacích. A to by měl být jeden z účinných 

Výzva prezidenta Federace strojvůdců 
České republiky Jaroslava Vondrovice zveřej-
něná na webových stránkách FSČR 8. dubna 
poukázala na dlouhodobý problém, který se 
znásobil v době vyhlášení stavu nouze v sou-
vislosti s nemocí Covid-19. Přispěl k tomu 
i fakt, že dočasně byl zastaven prodej jízdenek 
ve vlacích. Jedná se o zvýšený výskyt osob, 
které nerespektují žádná ustanovení právních 
předpisů souvisejících s veřejnou drážní pře-
pravou osob. Řečeno otevřeně, jde o osoby, 
jejichž silně znečistěný a zapáchající oděv 
(a častá podnapilost) vzbuzuje u spolucestují-
cích veřejné pohoršení a odpor a také důvod-
né obavy z přenosu choroboplodných zárodků 
a nezřídka také přenosu hmyzích parazitů do 
prostor pro cestující. Bohužel se už vyskytly 
případy, kdy takto „postižená“ vozidla musela 

být odeslána k dezinfekci. Náklady na dezin-
fekci představují částky v tisících korun na 
jeden vůz. 

Základní podmínky pro veřejnou drážní 
dopravu jsou stanoveny v § 37 (Přepravní řád) 
zákona o dráhách. Blíže jsou rozvedeny ve 
vyhlášce č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu 
pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu. 
V § 15 písm. n) citované vyhlášky je stano-
veno, že porušením přepravních podmínek 
z hlediska bezpečnosti cestujícího, bezpečnos-
ti jiných osob a ochrany zdraví, bezpečnosti 
a plynulosti veřejné osobní dopravy a z hledis-
ka zajištění řádné, klidné a pohodlné přepra-
vy je, jestliže cestující při přepravě znečisťuje 
ostatní cestující nebo vozidlo, jakož i prosto-
ry a zařízení pro cestující svým oděvem nebo 
svým jednáním.

Na tuto právní normu navazují přepravní 
předpisy jednotlivých dopravců. U dopravce 
ČD, a. s. jsou to SPPO – Smluvní přepravní 
podmínky Českých drah pro veřejnou drážní 
osobní dopravu (ve znění změny č. 17 plat-
né od 15. 12. 2019). U dopravce REGIOJET, 
a. s. jsou to Smluvní přepravní podmínky  
společnosti RegioJet, a. s. U dopravce LEO  
EXPRESS jsou to Smluvní přepravní podmínky.  
Podobné normativy vydávají i koordinátoři in-
tegrovaných dopravních systémů nebo doprav-
ní podniky statutárních měst. 

Ve všech zde již citovaných právních nor-
mách je stanoveno, že porušení přepravních 
podmínek je důvodem k vyloučení takové 
osoby z přepravy. A pokud dotčená osoba neu-
poslechne výzvy pověřeného zaměstnance do-
pravce? Pak předpisy předpokládají přivolání 
Policie České republiky, která provede zákrok 
v souladu se zákonem.

Vážení kolegové, i vy můžete přispět k mi-
nimalizaci zmíněných nežádoucích jevů. Vaše 
konkrétní poznatky předané na e-mailovou 
adresu analytik@fscr.cd.cz využije prezidi-
um FSČR při jednání s příslušnými dopravci 
k přijetí opatření pro klidnou a bezpečnou pře-
pravu našich platících zákazníků.

Vladimír Selucký

V první dubnový den uvedly České drá-
hy do provozu moderní třísystémovou elek-
trickou lokomotivu 1216.903. Premiérovým 
provozním výkonem se pro ni stal vlak EC 
105 Porta Moravica, který je v důsledku koro-
navirové pandemie v současnosti pouze vni-
trostátním spojem mezi Bohumínem a Břec-
laví. Lokomotiva je nyní zařazena do pláno-
vaných oběhů na vlacích mezi Bohumínem 
a Břeclaví, po obnovení mezistátní dopravy 
bude se sesterským strojem 1216.902 jezdit 
z Bohumína až do Vídně. 

Lokomotiva 1216.903 je uvedena do pro-
vozu po vykonání nezbytných úprav pro pro-
voz podle požadavků Českých drah. Jednalo 
se např. o dosazení jiných hlav (smykadel) 
stejnosměrných sběračů a nastavení software 
na variantu D. Po dokončení těchto úprav 
a vyřízení nezbytných administrativních kro-
ků byl pak již osmého dubna uveden do pro-
vozu také druhý stroj 1216.902. 

Oba stroje jsou přiděleny do Oblastní-
ho centra údržby Východ, Střediska údržby 

Premiérová představení 
Taurusů národního dopravce

Bohumín. Jejich standardní denní plánovaný 
běh je přibližně 850 km. Lokomotivy se v běž-
ném provozu objeví mezi Bohumínem a Vídní 
v čele vlaků EC 100/101  Moravia Wien–Ka-
towice, EC 102/103 Polonia Wien–Warsza-
wa a EC 106/107 Sobieski Wien–Gdynia. 
Po dobu mimořádného stavu a uzavření hra-
nic budou jezdit podle dočasného „koronavi-
rového“ oběhu mezi Bohumínem a Břeclaví 
na spojích EC 100/101 Moravia, EC 104/105 
Porta Moravica a EC 130/131 Báthory. 

České dráhy odkoupily dvojici lokomotiv 
řady 1216 známou pod rakouskou přezdív-
kou Taurus (býk) loni od společnosti RTS, 
dceřiné společnosti mezinárodní stavební fir-
my Swietelsky. Jedná se nyní o nejrychlejší 
hnací vozidla ve vlastnictví českého dopravce 
s maximální rychlostí 230 km/h a s nejvyšší 
dosaženou rychlostí až 253 km/h. Na čes-
kých tratích budou využívat místní maximální 
rychlost 160 km/h. 

S použitím tiskové zprávy ČD
Foto: ČD/Radim Klus

faktorů, který by mohl napomoci tomu, aby in-
dividua, která ve vlacích nemají co pohledávat, 
z nich co nejdříve zase zmizela.

Libor Poláček

Důležitá jednání 
V závěru dubna pokračovala jednání že-

lezničních odborů s managementem ČD 
o nutných opatřeních reagujících na situaci 
na železnici v období koronavirové pandemie. 
Jednalo se o 1. změně PKS ČD 2020, týkající 
se návrhu úpravy stanovených vyrovnávacích 
období a využití institutu letmo u provozních 
zaměstnanců, a to včetně opatření ředitele  
O18 GŘČD, jež tuto problematiku detailněji  
definuje. Druhým klíčovým dokumentem byl 
Dodatek č. 1 k dohodě o výši náhrady mzdy 
v době částečné nezaměstnanosti. V něm se 
změnilo ustanovení, podle něhož dochází 
od 1. května k navýšení náhrady mzdy. Zatímco 
ostatní ustanovení dohody zůstávají zachována, 
dotčeným zaměstnancům bude v době trvání 
částečné nezaměstnanosti nově poskytována ná-
hrada mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku.
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Neomluvitelné porušování zákona o pro-
vozu na pozemních komunikacích řidiči 
silničních vozidel je častou příčinou mimo-
řádných událostí na železničních přejezdech. 
A bohužel často s tragickými následky. Řadě 
případných dalších takových tragédií zabráni-
li příkladným výkonem služby naši kolegové 
strojvedoucí. 

Tak tomu bylo i ve čtvrtek 19. března, kdy 
strojvedoucí Ivo Krátký z OCP Východ, 
PP Přerov, při vedení R 888 Slovácký ex-
pres (Luhačovice–Praha) spatřil na přejezdu 
P8170 v obvodu železniční stanice Tlumačov 

nedovolený pohyb nákladního automobilu. 
Ihned zavedl rychločinné brzdění a zastavil 
ještě před přejezdem. Tím vytvořil pirátu sil-
nic časový prostor k opuštění přejezdu. Řidič 
z místa incidentu ujel, byl však policisty ná-
sledně vypátrán.

Podobná situace nastala i v pátek 3. dubna 
na přejezdu P8284 v Třinci. Strojvedoucí Lu-
mír Chroboček z OCP Východ, PP Bohumín 
spatřil při vedení R 341 Fatra (Ostrava–Ban-
ská Bystrica) na přejezdu uvízlý dodávkový 
automobil, jehož řidič nerespektoval výstrahu 
přejezdového zabezpečovacího zařízení a při 

následném zmatečném jednání sjel do koleji-
ště. Náš kolega ale ihned zavedl rychločinné 
brzdění a tak zabránil srážce s vozidlem. 

Oba zde jmenovaní kolegové svým po-
hotovým jednáním zabránili vážným ne-
hodám s možnými následky na životech 
a zdraví lidí a velkými materiálními ško-
dami. Za příkladný výkon služby jim patří 
naše velké poděkování. 

K předešlým řádkům zbývá dodat, že 
v obou případech se proviněními řidičů nyní 
zabývají orgány činné v trestním řízení. 

Vladimír Selucký

Zabránili nehodám na železničních přejezdech

Po přečtení článku v letošním třetím vydá-
ní Zájmů strojvůdce na téma „trenažér“ jsem se 
rozhodl dát k dispozici i své osobní zkušenosti 
s touto novinkou ve výuce strojvůdců Českých 
drah. Protože zmíněný článek vyzněl podle 
mne výhradně kladně a optimisticky, budu se 
soustředit na negativa trenažéru. To nedělám 
proto, abych „shodil“ tento projekt, který po-
važuji za přínos, ale výhradně pro vyvážení 
již zmíněného článku, protože určitě ne vše je 
zde dosud podle mě naprosto v pořádku.

Školení jsem absolvoval v polovině února 
v odpoledních hodinách na vršovickém trena-
žéru. Přípravy poskytnuté ve služební poště 
jsem si prostudoval, a tak jsem i věděl, co mne 
přibližně čeká.

Po uvedení do kabiny trenažéru jsem ihned 
zjistil, že pult vydávaný za „Pantera“ je 100% 
pult z řídicího vozu 961 zvaného Sysel. Z avi-
zovaného Pantera je tu jen celkem věrný zvuk 
trakce a nepřeslechnutelné klapání podvozku 
(že by malý rýpanec vůči výrobci?) a pak ještě 
pravý display ve funkci kamery při odjištění 
dveří soupravy. 

Kabina je prostorná, kvalitně klimatizova-
ná, křeslo pohodlné. Pocitem klaustrofobie 
jsem tedy rozhodně netrpěl. 

Po detailním úvodu lektora jsem dostal 
možnost se projet nanečisto. A již zde jsem 
zjistil, že není vše zdaleka ideální. 

● Rychlost opticky vnímaná z promítané-
ho obrazu je podle mého odhadu minimálně 
o 30 km/h nižší, než skutečná podle rychlo-
měru, což byl zpočátku dost problém pro 
dobrý odhad brzdění. Je tu pak docela reál-
ná možnost „projetí“ zastávky i návěstidla. 
S realitou nemá naprosto nic společného ani 
subjektivní vnímání účinku brzd. To by chtělo 
také doladit.

● Za naprosto tragický však považuji vliv 
promítaného obrazu na ergonomii očí školené 
osoby. Nikdy jsem neměl sklony k závratím, 
ale zde jsem již asi po 10 minutách začal cí-
tit mírné motání hlavy, které pomalu sílilo. 
K tomu se ke konci přidala i bolest hlavy, vní-
maná od očí. Ke konci jsem musel stále častěji 
odhlížet stranou, abych se toho nepříjemného 
pocitu částečně zbavil. Nemilé následky (pře-
devším mírná bolest hlavy) mě opustily až bě-
hem cesty na vlak, tedy asi až po 40 minutách 
po ukončení virtuální jízdy.

● Při školení na fiktivních tratích člověk 
musí mnohem častěji nahlížet do „itineráře“ 
na pultu a pro mě již „na blízko“ obrýleného 
(1 dpt na každém oku) to znamenalo stálé na-
sazování a snímání brýlí, abych něco nepro-
pásl. Bylo mnohem častější než v praktickém 
provozu při občasném nahlížení do V rozka-
zu nebo SJŘ. Na videa v PC se běžně dívám 
s brýlemi. Ale toto „video“ jsem s brýlemi 
schopen sledovat nebyl. Pocit bolení očí byl 
okamžitý. Ale ani při pohledu bez brýlí to ne-
bylo nic příjemného. Nepomohlo ani odsunutí 
křesla dále od „monitoru“, potřebovalo by to 
ještě dále, ale pak už by byly „krátké ruce“. 
Obraz mi přijde neostrý, patrně díky nedosta-
tečnému rozlišení. 

Trenažér rozhodně ano, ale ...
Na závěr musím ještě politovat kole-

gy, kteří nikdy nevedli vlak z řídicího vozu 
Sysel. Protože ti mají navíc ještě hendikep 
v tom, že se musí „trefovat“ do ovládacích 
prvků, mnozí se teprve tam učí brzdit pomo-
cí SJP, na které nejsou ze své praxe zvyklí. 
Takže logicky jim zbývá méně prostoru pro 
řešení toho, co výcviku řešit mají. Tedy pře-
devším dopravní situace na trati a případné 
mimořádné situace. 

Ale abych nebyl jen kritický, dodávám 
na závěr, že prostředí, ve kterém je trenažér 
ve Vršovicích umístěn, je příjemné, čisté 
a především oba lektoři, které jsem tam stihl 
potkat, byli velmi vstřícní a snažili se maxi-
málně pomoci a vysvětlit vše podstatné. Ne-
stresovali školeného. V tomto tedy rozhodně 
za 1*. 

Bylo by nyní ještě přínosné, kdyby se na 
tuto novinku zaměřili specialisté z oboru IT 
a doladili (byť chápu, že jistě to nebude za-
darmo) přístroj tak, aby se z něj nestal nástroj 
„útrpného práva“ pro strojvůdce. Určitě by 
prospělo větší angažování našich zástupců 
a také přizvání nezávislého specialisty z oboru 
hygieny práce. 

Také by mne velmi zajímal názor kolegů, 
kteří znají například trenažér v Lipsku. Jejich 
srovnání by, myslím, bylo nejrelevantnější 
a nejpřínosnější. V duchu tohoto svého článku 
jsem ostatně již poslal i DVI vyžadované hod-
nocení tohoto školení.

Za mne tedy trenažér rozhodně ano, ale 
rozhodně důsledně doladit. 

Jaroslav Makrlík,  
strojvedoucí PP Ústí nad Labem

Za zajímavá a svým způsobem jistě i in-
spirující můžeme považovat vyjádření, která 
se nám podařilo získat od trojice našich praž-
ských kolegů. Uvádějí mimo jiné právě i ně-
které poznatky, které získali při výcviku na 
trenažéru německých drah.

Antonín Sehnal: Přispěju svojí troškou do 
mlýna. „Jel“ jsem jak se simulátorem ve Vr-
šovicích, tak s trenažérem v Lipsku. Obě dvě 
zařízení jsem navštívil jedenkrát, takže žádné 
velké zkušenosti. Spíše jen několik postřehů. 
Nebudu hodnotit řešení provozních/předpiso-
vých situací. Na to mám svůj (veskrze nega-
tivní) názor. 

Podle mého mínění je veškerá nevolnost či 
motolice, o kterých slýcháme po návštěvě tu-
zemského zařízení, způsobena nepohyblivostí 
kabiny. Vnitřní ucho při jízdě do odbočky oče-
kává reakci a snaží se ji kompenzovat. Klopný 
moment však nepřijde a z toho mohou pra-
menit ony negativní pocity. Celá věc je však 
mým osobním názorem. Pakliže jsou na špat-
né pocity opakované stížnosti, očekávám, že 
odpovědné osoby mající celou věc na starosti 
toto podrobí nějakému zkoumání za pomoci 
odborníků z oblasti medicíny.

Na německém trenažéru jsem měl po čase 
bolesti očí, což dávám za vinu jednak přesví-
cenosti zobrazení a jednak technologii pro-
mítání, velmi mi to připomínalo projev CRT 
obrazovek. Jinak v Německu zcela bez pro-
blémů. Opravdu věrný projev jízdy.

Pavel Židlík: Já jsem, byť asi na rozdíl od 
většiny kolegů, velkým příznivcem školy na 
trenažéru. Vysvětlím proč. Situace, které umí-
me v písemném testu správně zhodnotit výbě-
rem odpovědí a/b/c, je v praxi odlišná. Denně 
jezdíme kolem návěsti volno, výstraha, stůj 
atd. Tyto zvyky máme zažité a nedělají nám 
problém. Kolikrát ale zaslechneme ve vysí-
lačce „nouzové volání“? A jak se pak správně 
zachovat? Berte to jen jako jeden z mnoha 
případů. A toto trenažér dokáže strojvedoucí-
mu „dostat pod kůži“. Z vlastní praxe mohu 
uvést příklad z Německa, kdy jsem se střetl s 

náklaďákem. Jednal jsem naprosto automatic-
ky. Na trenažéru jsem si to totiž do té chvíle 
vyzkoušel aspoň desetkrát. Takže zastávám 
názor, že platí staré okřídlené heslo – těžce na 
cvičišti, lehce na bojišti.

Zatímco v Německu jsem byl cca patnáct-
krát, u nás třikrát během testování. Zásadní 
rozdíl je především v chybějící hydraulice 
u nás. Toto vidím jako jediný nedostatek. 
Když sáhnu na brzdu, tak očekávám zpoma-
lení. Když ale přijde zásah zvenčí, někdo mi 
to „strhne“, tak mi chybí ten fyzický pocit, že 
vlak zastavuje, který mám okamžitě na trena-
žéru v Německu. A tam se na následné konání 
strojvůdce v těchto případech dost hraje. Na 
druhou stranu hodnotím grafiku našeho trena-
žéru jako výrazně povedenější.

A ještě k oněm pocitům „motání“ hlavy. 
Nemám s tím problém, ale bezpochyby bu-
dou strojvůdci, na které to tak opravdu může 
působit. Na druhou stranu si troufám říct, že 
tu může být ještě jedna skupina kolegů, a sice 
těch, kteří se na to budou v případě neúspěchu 
alibisticky vymlouvat.

Zdeněk Oberländer: Já sice moc zkuše-
ností nemám, ale i v Německu tě upozorní, že 
v případě nevolnosti máš zmáčknout tlačítko 
a přeruší ti jízdu. Takže se domnívám, že tento 
problém znají i Němci.

A mají to tam o dost horší v tom smyslu, že 
musí tu jízdu úspěšně udělat, aby si zachovali 
způsobilost. Dostanou ale možnost opravné 
jízdy, kdyby to na poprvé pokazili, a dále si 
mohou na začátku jízd napsat situace, které by 
chtěli procvičit, to znamená nasimulovat. 

Jinak alespoň za mě tam jde o úžasný záži-
tek, opravdu věrné stanoviště a vše se chová 
téměř jak na opravdové lokomotivě. Porovná-
vat to s naším trenažérem ovšem zatím nemů-
žu, neboť termín na vršovický simulátor ještě 
nemám.

Ale uvedu ještě jeden takový malý postřeh 
z Německa. Mě tam zase například upozorni-
li, že v trenažeru může být chladno, když jdu 
dovnitř jen v tričku.

Těžko na cvičišti, lehce na bojišti?

Pořízení dopravních železničních prostřed-
ků a vybudování železniční infrastruktury je 
velmi nákladné. Dnes se pohybuje cena hna-
cího vozidla okolo 100 mil. Kč a například 
cena elektrické jednotky pro osobní dopravu 
se pohybuje v rozmezí od 300 do 500 mil. Kč. 
A navíc u osobní i nákladní dopravy je tře-
ba chránit lidské životy. V současné době 
se cena mobilní části ETCS pohybuje okolo 
10 mil. Kč. To znamená, že vůči ceně hnacího 
vozidla anebo vlaku se pohybujeme v rozme-
zí čtyř až deseti procent. Dodavatelé mobilní 
části ETCS jsou jen zahraniční firmy, které 
nastavily jasné cenové relace, ze kterých ne-
hodlají ustupovat. Cena výstavby dvojkolejné, 
elektrizované tratě, včetně ostatních techno-
logií, ETCS, projekce a výkupu pozemků se 
pohybuje v rozmezí 145 až 175 mil. Kč/km. 
Z toho je cena traťové části technologie ETCS 
3,793 mil. Kč/km. Mezi dodavateli infrastruk-
turní části ETCS je česká firma AŽD. Všech-
ny tyto obrovské hodnoty je potřeba chránit. 
To je účelem železničního zabezpečovacího 
zařízení, a to jak traťového, staničního a pře-
jezdového zařízení, ale také vlakového zabez-
pečovacího zařízení.

Úkolem vlakového zabezpečovacího sys-
tému je kontrola strojvedoucího z hlediska 
bdělosti a správné obsluhy hnacího vozidla. 
V současnosti je u našich dopravců jedno-
mužná obsluha hnacích vozidel a strojve-
doucí musí správně reagovat na příslušné 
návěsti, snižovat podle toho rychlost aj. 
U železničních zabezpečovacích zařízení je 
třeba vzít v úvahu také to, že jejich spoleh-
livost a hlavně bezpečnost musí být priorit-
ním parametrem před pouhým posouzením 
ceny. Řada nových zabezpečovacích systé-
mů přináší úsporu provozních zaměstnanců 
a zvyšuje bezpečnost dopravy, a proto není 
na místě honba za mnohdy nevýznamnými 
ekonomickými úsporami. 

Problematika bezpečnosti je jedním z vel-
mi sledovaných témat současného vývoje 
automatizace ve vyspělých průmyslových 
zemích. Při provozování dopravy na železnici 
mohou vznikat velká rizika, která by mohla 
ve svém důsledku ohrozit osoby nebo životní 
prostředí. Takové riziko v železniční dopravě 
nelze připustit. Pokud takovéto riziko existu-
je, je nutné příčiny vedoucí k jejich vzniku 
omezit tak, aby byly splněny bezpečnostní 
požadavky, jinými slovy jej eliminovat na 
stanovenou přijatelnou úroveň. Proto byla na 
železnici (a nejen u ní) vytipována technická 
zařízení ovlivňující provozuschopnost a bez-
pečnost, která jsou označována jako „Určená 
technická zařízení“ (UTZ).

Mezi určená technická zařízení na železnici 
patří také železniční zabezpečovací zařízení. 
Z hlediska posuzování bezpečnosti u něj roz-
lišujeme „funkční bezpečnost“, což znamená, 
že zařízení v provozním bezporuchovém sta-
vu neprovede žádnou akci, která by ohrozila 
bezpečnost dopravy. Současně ale u těchto 
zařízení musí být zajištěna ještě „technická 
bezpečnost“ – safety integrity. To znamená, že 
zařízení se musí chovat bezpečně i při všech 
uvažovaných poruchách za stanovených pro-
vozních podmínek.

V návaznosti na určené úrovně rizik ply-
noucích z povahy zařízení a způsobů jejich 
provozování bylo normováno několik úrov-
ní „integrity bezpečnosti“ označované jako 
SIL (Safety Integrity Level). Ukazatel SIL 
kvantifikuje rizika (pravděpodobnost vzniku 
´ četnost vzniku) při provozování určené-
ho technického zařízení. Úroveň SIL proto 
představuje klíčový prvek funkční i tech-
nické bezpečnosti. SIL se ve výchozím sta-
vu vždy vztahuje k funkci, resp. stanovení 
eliminace rizika její nesprávné nebezpečné 
funkce. To znamená, že jde o konstatování 
z hlediska konstrukce zařízení nebo zapoje-
ní elektrických obvodů, že možné riziko je 
sníženo na určitou úroveň. Výsledná úroveň 
SIL zařízení se vztahuje na celý systém, při-
čemž definuje, do jaké úrovně rizik garantuje 
bezpečnou funkci včetně zajištění přechodu 
do bezpečného stavu (tj. ukončení činnosti 
systému za zajištění přechodu všech jeho 
výstupů do stavu, které zajišťují bezpečný 
stav celého řízeného systému) v případě se-
lhání. Jsou stanoveny čtyři úrovně integrity 
bezpečnosti SIL 1 až SIL 4. Železniční za-
bezpečovací technika musí splňovat SIL 4, to 
znamená stupeň nejvyšší.

 Pro stanovení úrovně SIL je třeba si uvědo-
mit, že každý vyšší stupeň SIL přináší při vý-
voji řádově větší úsilí a náklady.  Takže je tře-
ba navrhnout zařízení vždy tak, aby eliminace 
rizika, které se tímto získá, co nejvíce odpoví-
dala požadované úrovni bezpečnosti vycháze-
jící z bezpečnostních požadavků a podmínek 
použití konečného systému. Samozřejmě, že 
nepostačuje pouze kvantifikace pravděpodob-
nosti selhání ochranného zařízení k dosažení 
určité úrovně integrity bezpečnosti, ale je tře-
ba také přijmout primární opatření prevence 
a řešení poruch. Normy, které řeší tuto proble-
matiku, vyžadují zejména použití speciálního 
systému řízení kvality – systém řízení bez-
pečnosti pokrývající návrh, výrobu, instalaci, 
provoz a údržbu.

V současné době jsou v zabezpečovací 
železniční technice využívány počítače a te-
lekomunikační prostředky. Ty na rozdíl od 
dříve používaných disktrétních prvků a prv-
ků s vnitřní bezpečností (relé) pracují s ma-
tematickým modelováním a kombinují při 
svém návrhu techniky pracující s náhodnými 
a systematickými poruchami. Zatímco syste-
matické poruchy jsou pokryty primárně pro-
myšleným návrhem a aplikací systémů řízení 
kvality, oblast náhodných prvků poruch je 
řešena matematickým modelováním chování 
jednotlivých prvků velmi vysoké integrace 
(elektronických součástek a integrovaných 
obvodů).

Pro zajištění bezpečnosti a požadované 
úrovně SIL u počítačově orientovaných elek-
tronických železničních zabezpečovacích 
systémů, přičemž pro tyto systémy je striktně 
požadována nejvyšší úroveň SIL 4, jsou po-
užívány konstrukce s bezpečností založenou 
na využití redundance, tj. násobným shodným 
zpracováním a trvalým porovnáváním dosaže-
ných výsledků a mezivýsledků. Redundance 
představuje tedy nadbytečnost, to znamená, že 
do systému musím dodat něco navíc, aby bylo 
například možné vyhodnocovat odchylky od 
jednotlivých zpracování, a tedy identifikovat 
poruchy. Od toho se tedy odvíjí větší složitost 
a cena zařízení. U těchto systémů máme mimo 
hardwaru také příslušný software, většinou 
též částečně či plně zpracovávaný v několika 
variantách určených pro každou redundantní 
větev systému. To samozřejmě zvyšuje složi-
tost systému a zkomplikovalo problematiku 
bezpečnosti.

Na druhou stranu počítačové systémy vel-
mi zvyšují funkční možnosti zařízení a také 
komfort pro uživatele. To vedlo samozřejmě 
také ke změnám při zpracování podkladů 
a způsobů hodnocení bezpečnosti elektro-
nických zabezpečovacích zařízení. Postupy 
a podmínky jsou uvedeny v normách ČSN 
EN 50126 – Stanovení a prokázání bezporu-
chovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bez-
pečnosti (RAMS), ČSN EN 50129 – Elek-
tronické zabezpečovací systémy, ČSN EN 
50128 – Software pro drážní řídicí a ochran-
né systémy a ČSN EN 50159 – Komunikace 
v přenosových zabezpečovacích systémech. 
A dále v řadě norem navazujících v oblasti 
stanovení podmínek provozu, komunikací, 
ale i též oblasti kvality či nově kybernetické 
bezpečnosti.

Výrobci zabezpečovacích zařízení dodá-
vají zařízení dle požadavku dopravců nebo 
provozovatele dráhy. Nebo také zajišťují do-
předu nezadaný vývoj nových aplikací v ge-
nerické podobě nebo systémů, které vedou 
k větší automatizaci řízení provozu a zvýšení 
bezpečnosti. Vývoj těchto zařízení není lev-
ný a velmi náročný je hlavně schvalovací 
proces. Železniční zabezpečovací zařízení 
musí také v rámci schvalování projít ově-
řovacím provozem v reálných podmínkách, 
obvykle se zajištěním bezpečnosti provozu 
dalším, paralelně provozovaným zařízením. 
Takže jsou zde mnohé obtíže, které vedou 
k vysokým nákladům pro výrobce, a proto 
tato zařízení nejsou levná.

Toto vše se projevuje též v současné době 
velmi diskutovaném tématu mobilních částí 
ETCS a jejich zástavby hlavně pak do starších 
typů vozidel, která nikdy nebyla pro něj při-
pravována a nepočítala s nimi. Z důvodu vy-
soké poptávky po mobilních systémech ETCS 
se tlak větší konkurence mezi výrobci nekoná 
a nemění se ani dodavatelské ceny. Problém 
u mobilních systémů ETCS je také v tom, že 
u dopravců je v současnosti mnoho řad loko-
motiv s malým počtem provozovaných kusů, 
což vede k tomu, že náklady na zástavbu do 
hnacího vozidla rostou z důvodu nutnosti 
zpracovat samostatný projekt, konfiguraci 
a schválení samostatně pro každou řadu s ma-
lým počtem následného opakování. Současně 
projekčních a vývojových kapacit není do-
statek a termínová poptávka v návaznosti na 
velmi ambiciózní plán přechodu na výhradní 
provoz pod dohledem ETCS v ČR (Národní 
implementační plán ETCS počítá na nejdůle-
žitějších páteřních tratích s výhradním provo-
zem k 1. 1. 2025, což si vyžaduje dostupnost 
přibližně 1 000 mobilními částmi vybavených 
vozidel) je na hranici realizovatelnosti (očeká-
vaná doba na zástavbu byla mezi 2 a 3 týdny 
mezi přistavením lokomotivy a jejím vrácením 
do běžného provozu). K tomu patří ještě mini-
málně 30 dní na schválení změn na Drážním 
úřadě (DÚ) – ze zákona/ ERA One stop shop, 
ve kterých vozidlo nesmí ETCS využívat. One 
stop shop (OSS) je portál, jednotné kontaktní 
místo pro dopravce, výrobce a provozovatele 
vozidel na Agentuře Evropské unie pro že-
leznice (ERA). Tuto povinnost/službu zavedl 
4. železniční balíček.

 Je třeba nezapomínat na to, že systémů, 
které se na vozidlo instalují v souvislosti 
s ETCS, je velké množství, počínaje snímači 
otáček na nápravách, doplnění o Dopplerov-
ský radar, zdvojený rádiový systém  GSM-R, 
čtečku balíz, vlastní jádro OBU ETCS 
(On Board Unit) a u mnoha řad vozidel je 
nutná též úprava pultu strojvedoucího, včetně 
zásahu do řídicího systému vozidla.

Ing. Josef Schrötter 
nezávislý železniční expert

Cena ETCS a integrita bezpečnosti

Blokové schéma traťové a vozidlové části evropského vlakového zabezpečovače (ETCS)

Zájmy strojvůdce i na webu
Časopis Zájmy strojvůdce si můžete přečíst i na webových stránkách  

www.fscr.cz, které jsou oficiální internetovou prezentací naší samostatné 
profesní odborové organizace. Tamtéž najdete průběžně aktualizované in-
formace vydávané prezidiem Federace strojvůdců ČR! 
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V Moravskoslezském kraji byla dokonče-
na první fáze pilotního projektu, na kterém 
spolupracují České dráhy, Moravskoslezský 
kraj, společnost NanoZone a Zdravotní ústav 
Ostrava. Cíl je jediný, snížit díky speciálnímu 
nanonástřiku na minimum výskyt virů a bak-
terií v interiéru vlaku. Projekt byl plánován již 
před pandemií nového koronaviru, s jejím pří-
chodem se ale jeho realizace urychlila. V dal-
ší fázi bude probíhat vyhodnocování celého 
projektu. 

S aplikací nanonástřiku začala firma 
20. března a poslední jednotka byla ošetřena 
16. dubna. V průběhu necelého měsíce tak byla 
ochranná vrstva aplikována do celkem 11 sou-
prav – devíti jednotek CityElefant 471 a dvou 
jednotek RegioPanter 650. Cestující se těmito 
vlaky svezou na tratích 321 Český Těšín–Opa-
va, 271 a 320 – od Suchdola nad Odrou až po 
Mosty u Jablukova. Dohromady nyní jednotky 
ošetřené nanonástřikem zajišťují v Moravsko-
slezském kraji cca 100 spojů denně. 

Vlaky Českých drah procházejí standardně 
důkladným úklidem, dezinfekcí a ozoniza-
cí. Nanonástřik je unikátní v tom, že se jed-
ná o trvalou ochranu, ve vlacích by měla po 
dobu minimálně tří let chránit cestující před 
mikroorganismy. V interiéru vozidla je nástřik 
neviditelný a velmi rychlá a nenáročná byla 
i jeho aplikace. Jednotky byly ošetřeny v době 
jejich čištění. Poté, co byl pravidelný úklid 
dokončen, následovala aplikace nanonástřiku, 
každá jednotka zabrala zhruba čtyři hodiny. 
Prakticky okamžitě pak mohl vlak vyjet zno-
vu do provozu. 

Nyní bude firma NanoZone provádět moni-
toring hygienické čistoty ošetřených povrchů. 
Pravidelně bude ve vlacích odebírat a vyhod-
nocovat vzorky také Zdravotní ústav Ostrava. 
Garantem projektu je Moravskoslezský kraj, 
který také uhradil náklady ve výši zhruba 
dvou milionů korun. 

S použitím tiskové zprávy ČD 

Unikátní nanonástřik  
ve vlakových soupravách ČD

Rok se s rokem sešel a už tady zase byl le-
tošní únor a s ním i rekapitulace všech akcí, 
které pro své členy v minulém roce připravil 
Klub důchodců Federace strojvůdců někdej-
šího DKV Brno. A došlo tak také na shrnutí, 
že účast při únorové schůzi je stále osmdesá-
tiprocentní a například do termálů v Dunajské 
Strede jezdí pravidelně 30 procent našich 
členů. Dubnové a květnové prodejní výsta-
vy pro zahrádkáře v Olomouci, ve Věžkách 
a Kroměříži mají také svůj okruh obdivova-
telů. Ve stanici Česká Třebová si zase zájemci 
mohli v dubnu prohléd-
nout lokomotivy zvenčí 
i zevnitř. Na peronu 
byly připraveny stolky 
s prospekty, náborové 
pohovory a soutěž pro 
příchozí. V místní vyšší odborné škole a střed-
ní škole technické byl Den otevřených dveří, 
příležitost pro všechny dědečky, jejichž vnuci 
by rádi zdědili jejich povolání mašinfíry. Já si 
užil zejména výstavku kolejišť, na kterou mě 
pozval kolega modelář, s nímž jsem se sezná-
mil při únorovém zasedání FISIAC v Praze. 

Na loňského 15. května připravil Láďa Fra-
něk zájezd na Křivoklát. Mnozí z nás si ho už 
ani moc nepamatují ze školních výletů a rádi 
tedy uvítali prohlídku hradu. Protože nás bylo 
opravdu hodně, byli jsme rozděleni do dvou 
prohlídkových skupin. Ta naše měla to štěstí, 
že se jí ujal sám kastelán Ladislav Adam (půvo-
dem z jihomoravských Bučovic), jehož skvělý 
a zasvěcený výklad jsme si moc užívali. 

Osmnáctého května se po jedenácti letech 
opět nabízel zájezd lodí po údolí Wachau 
v Rakousku. 28. května si rybáři nenechali ujít 
svých tichých radovánek s pruty a vlasci a za-
závodili si v Doubravicích. Tradiční burčák ve 
Velkých Pavlovicích se konal už 4. září. Do 
skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm se jelo 
18. září. Další podzimní akcí byly exkurze 
v pivovaru Litovel a v olomoucké Svíčkárně 
16. října. Těchto akcí jsem se ale nezúčast-
nil, neboť jsme pobývali na Prostřední Bečvě 
a křížovkářském semináři na Šanci.

Zato autobusový zájezd 27. září do Rakous-
ka sliboval mnoho zajímavého. Na trase jsme si 
dopoledne v Lilienfeldu prohlédli jeden z kláš-
terů knížecího rodu Babenberků. Přibližuje se 
jako místo odpočinku posledního knížete a jeho 
dcery Markéty, první manželky Přemysla Ota-
kara II. Další zastavení s procházkou k vyhlíd-
ce Ötscher bylo v Annabergu. Tam je také jedna 
ze stanic úzkorozchodné železnice procházející 
alpskou krajinou. V Mariazell, kam směřoval 
i náš autobus, tato úzkokolejka končí. Za další 
hodinu jsme obdivovali vodopád Marienfall 

v Grünau. Jezero Erlaufsee spojuje s Mariazell 
muzeální vyhlídková trať, která je provozována 
parní nebo dieselovou lokomotivou. Svědčí o 
tom zauhlovací zařízení a vodní jeřáb v blíz-
kosti oddychové zóny u jezera. Okolo půl dru-
hé po poledni jsme se už nacházeli v cíli cesty.  
Nad městem se vypíná vrchol Bürgeralpe 
(1254 m n. m.), ale sedačková lanovka, na kte-
rou jsme se těšili, zrovna byla v údržbové od-
stávce. Z vrcholu by nás jinak čekal výhled na 
Mariazell a Mürzslegerské či Türnitzské Alpy, 
které obklopují celou oblast. Navštívena byla 
zejména barokní bazilika, muzeum perníku 
a místní likérka. Dvě hodiny k prohlídce to-
hoto jinak zvláště zimního rekreačního centra 
stačily. 

Patnáctého listopadu se konalo každoroční 
setkání v menze Masarykovy univerzity s mu-
zikou, tancem a tombolou. Díky mé ženě se 
podařilo zachytit hovor jednoho kolegy, který 
se zmínil, že si dopisují s nějakým Mikulcem 
z Děčína. Tak se stalo, že 229. Výtisk mé kni-
hy „Pověření milovat“ brzo putoval do rukou 
Dietra Mikulce, bratra mého prvního neroz-
lučného kamaráda Franty, o kterém se v kni-
ze zmiňuji. Současně jsem se z telefonického 
rozhovoru dozvěděl něco více o tom, jak před 
lety skončil Fandův život. 

Nedoporučuji nikomu psát knížky o ne-
dávné minulosti, protože ho pak čeká nelehký 
úděl tyto knihy mezi pamětníky historie roz-
nést. Potkalo to mě, ale přesto jsem si tu téměř 
detektivní práci při jejich hledání užíval. Ne-
jinak tomu bylo přímo v brněnských čtvrtích. 
Jedno setkání se týká přímo jednoho kolegy 
z depa Brno dolní. Bylo to v Bystrci 19. říj-
na. Někdo se tam kolem mě mihl, a ačkoliv 
bych si třeba jindy na příjmení nevzpomněl, 
volám hned na tu postavu: „Já Tě znám!  Ty 
jsi Jarda!“ Stáli jsme tam spolu se ženou, 

ale oslovený protestu-
je: „Já vás neznám,“ 
a peláší dál. „Jardo, 
byli jsme spolu na do-
volené,“ volám za ním, 
ale on zřejmě chvátal 

na šalinu. Bylo to v řecké Paralii v roce 1998, 
vzpomínám doma nad fotkami. 

Přejděme ale rychle zpět k dění 26. člen-
ské schůze KD Brno ze 4. února tohoto roku. 
Nejprve byla minutou ticha uctěna památka 
všech kolegů, kteří nás v minulém roce opus-
tili. Bylo nám také sděleno, že naše schůze 
doznala 95procentní přítomnosti členů klubu. 
Z oslavenců se věku 85 let 6. května dožije Jan 
Vejmělek. Hosté z Prahy, kolegové Pavel Slán-
ský a Míla Pykal, upozornili na připravovanou 
změnu stanov FSČR, o níž se má jednat na ce-
lostátní radě předsedů, a mimo jiné informovali 
také o změnách v zákonu o dráhách. Zatímco 
některé již byly přijaty, o jiných se ještě jedná. 
Připomněli jsme si také, že v příštím roce osla-
ví Federace strojvůdců již 125 let svého trvání.

Na závěr v diskuzi zazněl úpěnlivý dotaz 
a zároveň přání předsedy Antonína Galuska, 
aby se z řad těch nejmladších přihlásil někdo, 
kdo povede aktivity klubu do dalších let. Zdá 
se, že to znělo jako ultimátum, aby se uvažo-
valo o novém složení výboru. Jinak by to totiž 
mohlo znamenat konec této naší organizova-
nosti a bohaté činnosti, jež dělá radost kole-
gům ve výslužbě z bývalého depa kolejových 
vozidel Brno!

Miloš Šťastný     

Loňský rok očima důchodců FS 
někdejšího depa Brno

Ani brutální nepřízeň osudu (v noci 
z 15. na 16. prosince 2019 totiž naneštěstí až 
do základů vyhořela bouda Bažina v Peci pod 
Sněžkou, která byla až dosud naším základ-
ním táborem) nezabránila konání jubilejního, 
v pořadí již 50. ročníku zimního soustředění 
Vyschlých latí z Trutnova. 

Ve Skalním hradě u Spáleného mlýna se 
tentokrát sešlo jednadvacet nejvěrnějších. 
Prohlíželi jsme fotky, vzpomínali na naše ka-
marády, kteří se toho letošního historického 
ročníku bohužel už nedožili – Bróža, Čáp, 
Harach, Mekta, Romča a Zimič. Stejně jako 
na ty, kteří se nemohli zúčastnit – Alda Kuna, 

Babik, Berry, Čapájev, Jožin, Fanouš, Milča, 
Milošek, Muca, kapitán Píďa, Prďák, Rasken, 
Schone Pepi, Sobič, Studeňák a Šraxa. 

Někteří z účastníků soustředění odjeli dříve 
– Bočan, Bodie, Cowley, Divílek, Laco, Le-
genda, Řepa a Vlk, a tak bohužel nejsou vidět 
na zde zveřejněné fotografii z vycházky na 
Jelenku v nadmořské výšce 1 260 m, kde jsou 
zleva Bóba, Veverka, Kocour, Doyle, Sokol, 
Ratl, Laviňák, Buffon, Baníček, Říďa, Komár, 
Hugo a Klokan. 

A protože nejstarším členem Vyschlých 
latí je Laco Foltman, který v loňském roce 
oslavil krásné 80. narozeniny, tak tímto 

připomenutím mu k významnému jubileu ješ-
tě jednou gratulujeme. A naše srdečné blaho-
přání samozřejmě patří také Františku Ratl 
Bekrovi, který jako jediný absolvoval všech 
padesát ročníků této tradiční akce. 

A protože se nám to všechno opět moc lí-
bilo a Laviňák uvařil skvělý guláš, zamluvili 
jsme si Skalní hrad i na příští rok. 

Pevně ale také věříme, že nás Covid-19 
opustí, do stopy napadne dostatek sněhu a za 
pár let se snad zase vrátíme na boudu Baži-
nu, na jejíž transparentní účet jsme rovněž 
přispěli. 

Brutus

Také v loňském roce se v závěru října usku-
tečnila v areálu trutnovského střediska volné-
ho času (SVČ) výstava železničních modelů. 
Pořadatelem tradiční akce, která se vždy těší 
mimořádně velkému zájmu veřejnosti, byl 
místní Klub železničních modelářů ve spo-
lupráci s již zmíněným SVČ. Výstava tento-
krát proběhla v nově obnoveném středisku  
Na Nivách, které bylo v roce 2019 slavnost-
ně otevřeno vlastně jen o měsíc dříve. 

Na pečlivě připravené výstavě byly 
ke zhlédnutí četná modelová kolejiště 

Trutnov žil, žije a bude žít mašinkami   

a železniční modely několika rozchodů, 
dále plastikové, kovové a papírové modely 
letadel a bojové techniky z České republiky 
a Německa. Před tělocvičnou bylo dokonce 
možné se svézt zahradní železnicí. 

Hlavní expozice byla ovšem v tělocvič-
ně a výstavě zde vévodilo trutnovské klu-
bové modelové kolejiště ve velikosti TT. 
Návštěvníci ovšem obdivovali taktéž atrak-
tivní kolejiště klubů železničních modelářů 
z Hradce Králové a Jičína, stejně jako ne-
sčetné železniční modely, které se nacháze-
ly ve vitrínách. 

Uprostřed tělocvičny byl funkční mo-
del parní lokomotivy řady 475.1, který bez 
problému uveze dokonce i člověka. A tuto 
atrakci také mnozí návštěvníci s nadšením 
využívali.

V malém sálku bylo kolejiště velikosti 0 
se spoustou českých modelů, zkrátka opět 
bylo na co se dívat. A nejen děti, ale spolu 
s nimi i dospělí, zkrátka všichni přízniv-
ci železnice, si tak užili mnoha krásných 
zážitků.

Klub železničních modelářů v Trutnově 
založil v roce 1970 kolega Jiří Beran, stroj-
vedoucí trutnovského depa, který je nyní 
již ve výslužbě. V tomto roce tak klub osla-
ví kulaté 50. výročí svého trvání a lze říct, 
že je tak nejstarším klubem železničních 
modelářů v České republice. 

Popřejme železničním modelářům 
z Trutnova hodně štěstí a na viděnou na 
dalších zajímavých akcích, kterými dělají 
radost všem, kdož mají rádi železnici.

Text a foto: Jiří Adolf

Není nad bezpečnost... Jak si na svůj pozemek pořídit vlastní „šraňku“? Jak je vidět, stačí mít 
vjezd k domu přes koleje. Jako je tomu například zde na snímku v Praze na Zličíně. Neodolal 
jsem a musel si to vyfotit. Závorové břevno přejezdového zabezpečovacího zařízení jde právě 
dolů a můj vlak pojede. Jen si říkám, jestli to Správa železnic v takovém případě nepřehání 
s tou bezpečností. Vždyť ty závory by se určitě hodily na jiný, jistě o poznání více frekventovaný 
přejezd. Text a foto: Miloš Brunner

Dvojice snímků z archivu kolegy Miloše Šťastného přibližuje zářijový zájezd brněnského Klubu důchodců do rakouského Mariazellu  
a květnový výlet na hrad Křivoklát

Funkční model parní krasavice řady 475.1 
ukázal svoji sílu, když na trutnovské výstavě 
uvezl i dospělého člověka

Trutnovské kolejiště, s nímž se opět představil místní Klub železničních modelářů, dominovalo 
hlavní expozici v tělocvičně střediska volného času Na Nivách

Zdařilé soustředění Vyschlých latí
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Dne 9. března 2020 nás navždy opustil 
ve věku nedožitých 72 let bývalý kolega, 
strojvedoucí ve výslužbě, pan Miloslav 
Krobot, a dne 8. dubna 2020 zemřel 
ve věku 69 let pan Vojtěch Ptáček ze zá-
kladní organizace FS Šumperk. Oba byli 
strojvedoucí motorové trakce ve výslužbě, 
i když první zesnulý ještě v nákladní voz-
bě ČD a druhý v osobní dopravě. 

Prosíme všechny, kdo je znali, věnujte 
jim společně s námi tichou vzpomínku. 

S úctou výbor ZO FS Šumperk

Dne 5. dubna 2020 zemřel ve věku 
64 let, po dlouhé nemoci, náš bývalý kole-
ga strojvedoucí a člen základní organizace 
Federace strojvůdců Jihlava, pan Luboš 
Hrbek. 

Kdo jste jej znali, prosíme, věnujte mu 
společně s námi tichou vzpomínku.

Výbor a členové ZOFS Jihlava

Dne 14. dubna 
2020 nás ochro-
mila zpráva, že 
po těžké nemoci 
zemřel ve věku 
75 let emerit-
ní pražský stroj-
vůdce a současný 
člen Klubu odlo-
žených strojvůd-
ců Lysá nad La-
bem, pan Karel 
Toman. Bohužel 

doba je taková, jaká je, a tak nemáme 
možnost zúčastnit se posledního rozlouče-
ní s naším zesnulým členem a kamarádem. 

Prosím tedy tímto všechny kolegy, kteří 
ho znali, o vzpomínku a minutu ticha na 
uctění jeho památky.  

Za Klub děkuje Jaroslav Krupička.

Poslední rozloučení

V letošním roce odešel do zaslouženého 
důchodu náš kolega Jaromír Wnuk. Za mno-
holetou práci, kterou odvedl na naší železnici, 
mu upřímně děkujeme a do dalších let přeje-
me zdraví, štěstí a rodinnou pohodu. Jardo, 
přejeme Ti pohodu a přímým směrem do dů-
chodu. Výbor a členové základní organizace 
Federace strojvůdců Bohumín

***
Dlouholetý člen naší základní organizace 

Federace strojvůdců Blatná, pan Jiří Bláha 
oslavil na apríla, to jest 1. dubna tohoto roku, 
své kulaté šedesátiny. Tímto mu přeje celá 
Blatná vše nejlepší a ať mu to na spinnigu po-
řád pěkně šlape.

***
Dvacátého dubna 

oslavil své 75. naro-
zeniny první polis-
topadový předseda 
základní organizace 
FS Trutnov, pan ko-
lega Libor Vlček, 
strojvůdce na pen-
zi, jeden z dneš-
ních představitelů  
Klubu důchodců 
trutnovských želez-
ničářů, sportovec 

tělem i duší a dlouholetý člen Vyschlých latí. 
Do dalších let mu přejeme pevné zdraví, vždy 
potřebné štěstí a životní pohodu v kruhu po-
četné rodiny a kamarádů. Za všechny kolegy 
a Vyschlé latě Brutus

***
Třináctého května bude své 60. narozeni-

ny slavit náš kolega, strojvedoucí Antonín 
Müller. Výbor a ostatní kolegové ze základní 
organizace Federace strojvůdců Brno dolní 
mu k tomuto jubileu srdečně blahopřejí a ještě 
do mnoha dalších let spokojeného života přejí 
hodně úspěchů, štěstí a zejména zdraví.

***
Svá životní jubilea oslavili dva naši 

kolegové z chebské základní organizace: 
šedesát let Josef Kletečka a padesát let Aleš 
Berbr. Výbor a všichni členové ZO Federace 
strojvůdců jubilantům srdečně blahopřejí 
a do dalších let jim přejí hodně zdraví, dobré 
pohody a spokojenosti v rodinném životě.      

***
Mezi květnovými jubilanty jsou i tito naši 

kolegové ze základní organizace FS Děčín. 
Již pátého května slaví rovnou šedesátku Jan 
Chmelík, 14. 5. první padesátku Vlastimil 
Kameníček a jen o dva dny později oslaví 
své 60. narozeniny i Milan Rákosník. Výbor 
a ostatní členové děčínské ZO Federace 
strojvůdců jim blahopřejí a do dalšího života 
přejí mnoho úspěchů, spokojenosti a hlavně 
pevné zdraví.   

***
Dne 5. května oslaví první padesátku své-

ho života kolega strojvedoucí, pan Roman  
Valenta ze ZO Federace strojvůdců Šumperk. 

Roman k nám  přišel z řad Policie ČR v době 
nedostatku strojvedoucích a dnes již zkušeně 
brázdí koleje našich krásných Jeseníků v mo-
torové trakci. Výbor a všichni členové základ-
ní organizace mu přejí hlavně pevné zdraví, 
pohodu a dostatek času na koníčky i rodinu! 
V dnešní nelehké situaci se ti to snad podaří 
oslavit jako v dobách minulých, kdy o hos-
půdky nebyla nouze!

***
Velké gratulace patří našemu kolegovi,  

Romanu Cyřikovi z PJ Český Těšín, který  
hned začátkem května oslaví skvělou padesát-
ku. Hodně štěstí, zdraví, spokojenosti Ti pře-
jí kolegové ze základní organizace Federace 
strojvůdců Jablunkov.

Prvního května oslaví své 60. narozeniny 
náš kolega Václav Císler, strojvedoucí ČD 
PP Bělá nad Radbuzou a člen základní organi-
zace FS Plzeň. Výbor a ostatní členové plzeň-
ské ZO Federace strojvůdců spolu s kolegy 
a kamarády z Bělé nad Radbuzou mu k tomu-
to životnímu výročí srdečně gratulují a přejí 
do dalších let pevné zdraví a pohodu.

***
V měsících dubnu a květnu slaví svá ži-

votní jubilea naši kolegové z liberecké zá-
kladní organizace, šedesáti pěti let se dožil 
23. dubna Ladislav Hadrbolec a 7. května 
bude stejné výročí slavit rovněž Miroslav 
Jansa. Oba oslavenci jsou členy Seniorklubu 
při ZO Federace strojvůdců Liberec. Výbor, 
členové základní organizace a kolegové ze 
Seniorklubu jim děkují za práci odvedenou 
na železnici a do dalšího života přejí hodně 
štěstí, pohody, pevné zdraví a spokojenost 
v rodinném životě.

***
Dne 24. května oslaví své 55. naroze-

niny kolega Jaroslav Sojka (z ČD Cargo) 
a 28. května bude stejné jubileum slavit rov-
něž další náš kolega Pavel Makovec (z ČD). 
Oběma oslavencům k jejich životním výročím 
srdečně blahopřejeme a ještě do mnoha dal-
ších let jim přejeme hodně štěstí, pevné zdraví 
a mnoho životního optimismu. Výbor základ-
ní organizace Federace strojvůdců a všichni 
královéhradečtí kolegové

Dnešní doba je skoupá na pozitivní 
zprávy, natož pak činy. Ale i zde jsou vý-
jimky. Velmi nás potěšil čin skupiny žen, 
jejichž facebooková skupina se nazývá 

Děkujeme nejen za roušky, 
ale i za pocit sounáležitosti

„Hranice pod rouškou“. Tyto dámy vy-
bavily všechny strojvedoucí ČD OCP 
Východ  – Provozního pracoviště Přerov 
tolik potřebnými ochrannými rouškami, 
a to bez nároku na jakoukoliv mzdu či 
jinou odměnu. Rádi bychom tento jejich 
skutek zveřejnili a za tak bohulibý počin 
poděkovali. 

Až cestující uvidí na stanovišti strojve-
doucího vybaveného pěkně barevnou rouš-
kou, vězte, že pravděpodobně pochází z této 
dílny. Dámy, z celého srdce Vám všem dě-
kujeme nejen za roušky, ale hlavně za pocit 
sounáležitosti a za projev lidskosti vůči těm, 
kteří neznají pátky, svátky či noci. 

Bylo by ale nespravedlivé nevyzvednout 
neopomenutelnou roli i všech sponzorů 
a přispěvatelů, bez jejichž pomoci by nic 
nevzniklo. Poděkování patří také kolegy-
ním Jarmile Soukupové a Markétě Vací-
kové, které tuto  pomoc pro strojvedoucí 
„zosnovaly“. Takže ještě jednou všem 
DĚKUJEME.  

Za všechny přerovské strojvedoucí  
Martin Macháč, předseda  

ZO Federace strojvůdců 

Pověra či pravda, pravda či lež, čtenáři, 
čemu chceš, věř. Fakta jsou však taková, 
že právě onoho 13. března v 16.10 hodin 
odvezl vlak naše prozatím poslední klienty 
z Rekreačního střediska Prudká.

Nic by se nestalo, kdyby v pondělí 
nastoupilo plánované odborářské školení, leč 
koronavir zatnul těžký bodec a teď všichni 
hledají, kdy už tomu bude konec. U nás na 
Prudké nyní pokračují velké předsezonní 
úpravy, totální přestavba jídelny takříkajíc od 
podlahy, ale i nábytku, malování, vybavení 
obslužnou technikou. Dobudovávají se rovněž 
chodníky pro bezpečnou chůzi. Zvětšuje se 
prostor pro odbavení a prodej. Zateplují se 
jednotlivé domky. Přibývá nám také další 
taneční plocha pod jídelnou. Všechny tyto 
náklady běží ve vlastní režii, bez sponzorů 
a jakýchkoliv příspěvků. 

Na takzvané vyšší moci se přitom nelze 
spolehnout, protože nemáme zatím nárok ani 
na příspěvek od státu, což v této situaci je 
spěšná cesta do hrobu. Jistou nadějí je alespoň 
částečné uvolnění přijatých restriktivních 
opatření, tedy trhu na domácím hřišti. Proto 
bych nyní vyzval celou širokou základnu 
našich kolegů odborářů, aby zůstali věrni 
domácí turistice, když přece máme tak krásná 
střediska.

Rekreační středisko Prudká přijme všechny 
zájemce s otevřenou náručí a věříme, že 
společně strávíme příjemné dny vašeho 
zaslouženého odpočinku. Byť mimořádně 
výhodná doprava vlakem přímo až na místo 
je nyní tak trochu zastíněna okolnostmi 

spojenými s nesmyslným neuznáváním 
režijních výhod v rámci Jihomoravského 
kraje.

Poukazy na rekreační pobyty u nás 
s příspěvkem zajišťuje spolehlivě na týdenní 
pobyty ve třech kategoriích – budovy, domky, 
chaty (a výjimečně i vlastní stany) – CK ČD 
travel, na kterou se můžete obrátit,

Podrobnosti o středisku najdete taktéž na 
webových stránkách: www.prudka.cz

Jaroslav Vavřík

Třináctý nešťastný pátek

V lednu a únoru letošního roku absolvoval 
fotbalový výběr Federace strojvůdců České 
republiky pod hlavičkou ČD Cargo turnaj 
v sálové kopané Golden Tour v Ostravě. Po 
výborných výkonech obhájil loňskou první 
příčku a kvalifikoval se na finálový turnaj 
Euro Golden Tour, který proběhne 28. listo-
padu v Praze.

Na snímku je výběr FSČR – v horní řadě 
jsou zleva Slavomír Hamsa, Jiří Zeman, 
Lukáš Roušar, Jaromír Vorel, Michal Ptá-
ček a Vladislav Pouzar. V dolní řadě Mar-
tin Černoch, Štěpán Prinz, Tomáš Kubeník, 

Zdeněk Vaňous, Zbyněk Vorel, Radek Ur-
banec a René Fröhlich. K úplnému výčtu na 
tomto záběru chybí ještě Vlastislav Kostka 
a Pavel Veselý. 

Od března byly bohužel zastaveny veškeré 
sportovní i ostatní aktivity vyhlášením nou-
zového stavu z důvodu pandemie koronaviru 
Covid-19. 

Věřím, že všichni tuto velmi nepříjemnou 
situaci ve zdraví zvládneme. Zároveň se tě-
ším, že po skončení pandemie se opět setkáme 
při dalších sportovních kláních.

Vladislav Pouzar

Vážení příznivci koulení v České Třebové, 
neradi, ale musíme. – Memoriál Břeti Demela 
plánovaný na květen jsme nuceni přesunout 
na podzim. Vzhledem k většímu množství tur-
najů, které budou probíhat, jsme zvolili nový 
termín 11. a 12. listopadu 2020.

Vše ostatní zůstává – viz dále propozice. 
Prosíme o nové přihlášení, času je dost, kdo 
se ozve včas, tak si může vybírat.

Děkujeme za pochopení, ale v rouškách 
a bez kamarádů se to hraje blbě.

Za organizační tým Vítek Šedivý
***

Z propozic 12. ročníku Memoriálu Bře-
ti Demela: Celostátní turnaj v kuželkách na 
120 hodů sdružených pořádají ČD, ČD Cargo, 
Správa železnic a prezidium Federace stroj-
vůdců ČR. Organizační zajištění: ZO Federa-
ce strojvůdců Česká Třebová.

Účastníci: registrovaní i neregistrovaní  
kuželkáři, zaměstnanci a důchodci ČD, ČD 
Cargo a Správy železnic.
Hrací doba:  
11. listopadu (středa) 8:00–22:00 hod.,  
12. 11. (čtvrtek) 7:00–18:00 hodin.
Místo konání: 
kuželna TJ Česká Třebová, Kozlovská ul.
Kategorie: muži i ženy. Hraje se dle platných 
pravidel a soutěžního řádu kuželkářského 
sportu a dle rozpisu.

Přihlášky do 2. listopadu 2020 telefonicky 
nebo e-mailem CSTzoDKV@fscr.cd.cz, nebo 
na tel. čísle 972325086. Ubytování možno za-
jistit dle požadavku (počet omezen).

Absolutní vítěz získává Putovní pohár, 
muži 1. až 3. místo a ženy 1. až 3. místo věcné 
ceny.

Po celou dobu memoriálu bude zajištěno 
občerstvení přímo na kuželně. Podmínkou 
účasti je čistá sportovní obuv.

Změna termínu 

koulení 
v České Třebové

Bohužel až po zveřejnění textu v minulém 
vydání ZS jsme obdrželi tuto informaci od 
CK ČD travel. V souvislosti s novým záko-
nem o některých opatřeních ke zmírnění do-
padů epidemie koronaviru označovaného jako 
SARS-CoV-2 na odvětví cestovního ruchu 
nyní existuje pouze jediná možnost zrušení 
zájezdu, a to vystavení Poukazu na nevyu-
žitou dovolenou. Poukaz je vystaven na část-
ku, kterou klienti uhradili (tj. neobsahuje dota-
ci), a má platnost jeden rok od data vystavení. 
Poukaz je možné vystavit i zpětně na pobyty, 
které byly sjednány od 20. února 2020. Vý-
jimky, ve kterých nejsou klienti poukaz povi-
nni přijmout, jsou stanoveny v zákoně (jedná  
se především o osoby nad 65 let, těhotné  
ženy apod.). Tyto informace jsou platné ke dni  
9. 4. 2020.

CK ČD travel  
informuje

Snímek našeho kolegy Vlastimila Musila 
je z jeho předposlední směny 9. dubna 2020, 
kdy tento strojvedoucí ČD Cargo přivezl do 
Ústí nad Labem s lokomotivou 163 243-9 vlak 
66364 (prázdné „bedny“) z Řečan. Na zaslou-
žený odpočinek po mnohaleté práci na železni-
ci pak tento kolega odešel o dva dny později. 

Člen základní organizace Federace stroj-
vůdců Ústí nad Labem Vlastimil Musil od-
pracoval na železnici úctyhodných 45 let. 
Nejprve se vyučil v železničním učilišti 

v Sobědruhách, aby od roku 1975 nastoupil 
do zaměstnání v tehdejším lokomotivním 
depu ČSD Ústí nad Labem, kde pak již také 
od roku 1980 vykonával odpovědnou stroj-
vůdcovskou profesi.

Všichni kolegové, kamarádi a spolupra-
covníci mu děkují za poctivě odvedenou práci 
na železnici a v nastávající, nyní už klidnější 
životní etapě mu ještě do mnoha dalších let 
přejí klid, spokojenost, pohodu a samozřejmě 
zejména pevné draví!

Fotografie Aloise Sedlaříka byla pořízena při příjezdu V. Musila do depa s mašinkou na opravu

Na železnici pracoval pětačtyřicet let

Náš fotbalový výběr  
obhájil loňskou první příčku

Myčka bohumínského střediska údržby 
Českých drah prošla kompletní rekonstruk-
cí a nahradila tak původní, již 16 let starou 
technologii. Nová mycí linka, zprovozněná v 
březnu, zlepší kvalitu čištění vlakových skříní 
různých typů souprav od motorových vozů, 
přes jedno- a dvoupodlažní elektrické jednot-
ky až po klasické vozové soupravy nebo Pen-
dolina. Zařízení v Oblastním centru údržby 
Východ je ekologicky šetrné a v maximální 
míře spoří vodu, protože využívá až z 80 % 
vodu recyklovanou. Modernizovaná myčka, 
kterou instalovala španělská firma, se řadí 
mezi nejmodernější svého druhu u ČD. Lin-
ka umožňuje díky speciálnímu počítačovému 
programu jednak průjezdné mytí, kdy mycí 
portály stojí na místě a souprava vozů projíž-
dí za pomoci dieselové lokomotivy přes mycí 
kartáče, nebo je souprava přistavena do haly 
a je kompletně umyta za pomoci nastaveného 
programu podle obrysu umývaného vozidla.

Během kompletní rekonstrukce v ceně ne-
celých 18 miliónů korun byly ve 200 metrů 

dlouhé hale vyměněny pojezdové kolejnice, 
mycí rámy, čistírna odpadních vod, dávková-
ní mycích prostředků a byla vybudována nová 
úpravna vody. Právě na úsporu vody je kla-
den velký důraz. Aby se minimalizovala její 
spotřeba v mycím zařízení, prochází čistírnou 
odpadních vod, kde je zbavena sedimentu, 
volného oleje a maziv a následně je vrácena 
zpět do mycího cyklu. Pro finální oplach se 
používá změkčená voda a vozidla tím získají 
lepší povrchovou úpravu. Linka má deset my-
cích programů, například i na patrové soupra-
vy CityElefant, soupravy Pendolino a Railjet 
nebo jednotky typu Panter. Součástí myčky je 
také vytápění nebo sušení souprav. Díky tomu 
je mytí možné i v zimním období, a to až do 
minus 5 °C. Podle zvoleného programu a typu 
souprav může modernizovaná linka umýt 
za 24 hodin více než 100 vozů. Současně je 
zařízení vybaveno bezpečnostními čidly, 
která případně zajistí okamžité přerušení 
provozu celého systému. 

(S použitím tiskové zprávy)

Příspěvek k vyšší kultuře cestování

V. PtáčekM. Krobot


