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Namydlené schody? Federace strojvůdců České 
republiky takový postup jednoznačně odmítá!

Pokračování na str. 2

Těch proč je spousta...
Je strojvedoucí opravdu  
jediným viníkem?

V první červnový den se znovu vrátil že-
lezniční provoz na pražský Negrelliho via-
dukt. Než ovšem na tuto zrekonstruovanou 
významnou historickou památku a zároveň 
dnes již opět důležitou železniční tepnu vyjely 
vlaky, bylo nutno dostát všem pravidlům vy-
mezujícím bezpečnost železničního provozu. 
A k těm zcela zásadním patřilo zajištění po-
znání traťových a místních poměrů, jež musí 
absolvovat strojvedoucí.

Zástupci Federace strojvůdců České repub-
liky obdrželi šestého května z odboru provozu 
osobní dopravy GŘ ČD žádost o udělení vý-
jimky, v tomto případě pro způsob provedení 
seznání traťového úseku Praha TGM–Praha-
-Bubny pouze formou videopoznání. Jako dů-
vod byla uvedena mimořádná situace v dopra-
vě související s koronavirovou epidemií, ale 
také napjaté termíny – konkrétně dokončení 
uvedené stavby až 28. května.

Prezidium FSČR však – i při vědomí 
těchto zvláštních a mimořádných okolností 
– s udělením takové výjimky vyslovilo ne-
souhlas a na ČD se obrátilo s žádostí o stano-
vení postupu, který by garantoval bezpečnost 
železničního provozu a nevystavil by stroj-
vedoucí zbytečným rizikům. Ve vyjádření 
prezidenta FSČR Jaroslava Vondrovice 
z dvanáctého května tak k navrhovanému vi-
deopoznání bylo mimo jiné uvedeno: „Tímto 
způsobem bylo provedeno poznání „Ejpo-
vickým tunelem“. Převážná většina ohlasů 
strojvedoucích na tuto formu poznání nás 

utvrdila v přesvědčení, že se nejedná o nej-
lepší způsob, jak provést seznání traťových 
poměrů. ... Prezidium FSČR si velmi dobře 
uvědomuje složitost celé situace, ale musíte 
pochopit, že konečný díl odpovědnosti spo-
čívá právě výlučně na strojvedoucím. Jako 
provozně schůdné řešení celé situace vidíme 
proškolení malého počtu strojvedoucích, kte-
ří budou po spuštění „ostrého“ provozu, a to 
v souladu s příslušným předpisem ČD, do-
provázet přes inkriminovaný úsek „kmeno-
vé“ strojvedoucí. Tímto způsobem bude mož-
né zároveň provést požadovaná seznání.“

Je zde namístě vyzvednout přístup národní-
ho dopravce, který připomínky a návrhy naší 
profesní odborové organizace akceptoval. 
A v prvním červnovém týdnu tak na uvedený 
traťový úsek s našimi kolegy, kteří zde ještě 
neměli provedenu náležitou formu poznání, 
vyjížděli i „piloti“, tedy strojvedoucí a kont-
roloři vozby mající tyto potřebné znalosti.

S tímto seriózním a veskrze odpovědným 
přístupem ovšem ostře kontrastuje, jak se 
k řešení tak závažného problému zajištění 
bezpečnosti železničního provozu a vytvo-
ření náležitých podmínek pro práci kolegů 
strojvedoucích postavil předseda Federace 
strojvůdců Praha. Je mimořádně zarážející, 
ba přímo alarmující, že již šestého května po-
žádal své kolegy „o akceptování tohoto zcela 
výjimečně provedeného seznání“! Evidentně 
mu nevadilo, že tím hodlá asistovat při pro-
cesu vzniku nechvalně známých namydlených 

V tomto svém příspěvku se vracím k člán-
ku „Zklamání nad tím, co vznikne, když se 
snoubí arogantní alibismus s vyhrožováním“, 
zveřejněnému kolegou Davidem Votroubkem 
v letošním 9. vydání Zájmů strojvůdce.

Jedním z mnoha možných důvodů, proč ko-
lega strojvedoucí nesnížil rychlost vlaku s vá-
pencem na 30 km/h osudového 28. července 
2019, mohlo být přehlédnutí předvěstníku 
na snížení rychlosti, protože nebyl umístěný 
dostatečně blízko traťové koleje tak, aby byl 
viditelný i při vyšší rychlosti na vzdálenost 
několika stovek metrů a nesplýval s přírodou. 
Ve vyšších rychlostech se zrak strojvedoucí-
ho upíná do dálky a zužuje se mu tak zorné 

pole, současně musí sledovat trať a trolejo-
vé vedení. A co není v těsné blízkosti koleje 
nebo nějak kontrastně výrazné, může snadno 
přehlédnout. Opravdu si myslím, že právě to 
mohlo být důvodem, proč došlo k oné mimo-
řádné události. 

 V ZS 21/2019 odpovídal na dotazy od 
našich kolegů náměstek generálního ředitele 
SŽDC pro řízení provozu ing. Miroslav Jasen-
čák. Dovolil jsem si z tohoto vydání našeho 
časopisu pro připomenutí zkopírovat jednu 
otázku i s odpovědí.

Co znamená výraz „přímo u koleje“? – 
čl. 624, SŽDC D1 (jak daleko od osy koleje, 
nebo od okraje náspu…)

Předpis SŽDC D1 nestanovuje, na jakou 
vzdálenost od osy koleje musí být návěstidlo 
umístěno, aby bylo považováno za návěstidlo 
„přímo u koleje“.

Pro hlavní návěstidla a předvěsti je vzdále-
nost od osy koleje řešena při situování návěs-
tidla s ohledem na místní podmínky a přede-
psanou viditelnost. Existují případy, kdy by při 
umístění blízko od osy koleje nebyly splněny 
požadavky minimální viditelnosti příslušného 
návěstidla, a pak by musela být snížena traťo-
vá rychlost. U ostatních návěstidel musí být 
vzdálenost od osy koleje řešena s ohledem na 
místní podmínky a předepsanou viditelnost.

K této odpovědi mě napadají různé otázky. 
Když předpis SŽDC D1 nestanovuje, na jakou 
vzdálenost od osy koleje musí být návěstidlo 
umístěno, aby bylo považováno za návěstidlo 
„přímo u koleje“, existuje tedy nějaký jiný 
předpis, který toto stanoví, nebo je to na li-
bovůli zaměstnance, který s návěstidlem ma-
nipuluje (v našem případě jde o předvěstník), 
jak daleko od koleje jej umístí? 

Další otázky zní: Co je předepsaná viditel-
nost? Jak a kým, respektive podle čeho je vidi-
telnost určována a pak i kontrolována? 

Místní podmínky na trati mezi Chodo-
vou Planou a Mariánskými Lázněmi, kde 
byl umístěný předvěstník na snížení traťové 
rychlosti na požadovaných 30 km/h, přece 
dovolovaly osadit jej blíže k traťové koleji 
(pro čtenáře neznalé místních poměrů – více 
než dva kilometry dlouhá rovinka v lesním 
úseku). Proč byl umístěn tak daleko od kole-
je? Prováděl někdo kompetentní po umístění 
předvěstníku kontrolu na předepsanou viditel-
nost? Jakým způsobem ta kontrola proběhla? 
Svezl se dotyčný kontrolující na hnacím vozi-
dle plnou traťovou rychlostí např. na rychlíku, 
nebo jen provedl kontrolu ze stojící MUVky. 
Anebo se snad dokonce spolehl pouze na za-
městnance, kteří to tam podle svého rozhod-
nutí instalovali? 

Myslím si, že dost možná nikdo kontrolu 
neprovedl. Kdyby ji totiž provedl, tak by zjis-
til, že na stejném sloupku s oním předvěst-
níkem byl umístěn i předvěstník NS otoče-
ný vzhůru nohama! Pochybuji, že se nyní,  
už s odstupem času, vůbec kdy dočkáme prav-
divých odpovědi na předchozí otázky.

schodů, které pak poměrně často mohou vést 
až k vzniku mimořádné události, u níž poté 
vina bývá jednoznačně přisouzena právě stroj-
vedoucím. Ostatně není divu, že takřka obra-
tem se zmíněný pan předseda dočkal nesou-
hlasného stanoviska hned trojice svých kolegů 
z výboru této naší základní organizace. Bylo 
to ale logické a zcela pochopitelné...

Co na závěr? Zatímco zaměstnavatel se 
v tomto případě pokusil „zlehčit“ význam 
poznání tratě, Federace strojvůdců České 
republiky nepochybně dostála svému poslá-
ní. Nikdo z nás by rozhodně neměl pouštět 

ze zřetele nyní zvlášť aktuální memento zá-
važné mimořádné události, k níž došlo loni 
v červenci na trati u Chodové Plané nedaleko 
Mariánských Lázní. Proti strojvedoucímu, 
který zde tehdy vykonával svoji službu opět 
až po mnoha měsících, a tedy s nedostatečnou 
znalostí změněných traťových poměrů, bylo 
z podnětu kriminalistů zahájeno trestní stíhá-
ní spojené s  obviněním z přečinu obecného 
ohrožení z nedbalosti. Připadá snad předse-
dovi Federace strojvůdců Praha tato smutná 
skutečnost jako nedostatečné varování? 

Libor Poláček

Mimořádné události spočívající v nezajiš-
těné jízdě (ujetí) drážních vozidel na trať ne-
patří v provozu mezi nejčastěji se vyskytující. 
Ale bohužel k nim dochází a jejich následky 
mohou být velmi tragické. Ne každé ujetí do-
padne tak, jak je známe z filmu Železný dědek 
z roku 1948 s nezapomenutelným Jarosla-
vem Marvanem v hlavní roli strojvedoucího 
Antonína Matyse. Ujeté nákladní vozy „vzal 
na sebe“ při jízdě s parní krasavicí 275.010  
(2´B 1´, původní řada 108). Z historického 
hlediska je velká škoda, že tato lokomotivní 
řada se nezachovala pro dnešní dny. Poslední 
stroj byl vyřazen v roce 1950. V následujících 
řádcích se však vrátíme do historie docela ne-
dávné a popíšeme „banální“ případ, kdy jen 
vlivem souhry šťastných okolností a také po-
zorného výkonu služby výpravčích za přispě-
ní moderní zabezpečovací techniky nedošlo 
k vážným následkům. 

Jednoho zimního dne odstavil manipulační 
nákladní vlak ve stanici s dálkově ovládaným 
zabezpečovacím zařízením na sudé kolejové 
skupině dva ložené vozy o celkové hmotnosti 
157 tun. V místě odstavení vozů kolej kle-
sá o 2,9 promile, po 108 m pak klesá takřka 
o 9 promile. Vozy se po uplynutí čtyř hodin 
a čtyřiceti minut daly samovolně do pohybu. 
Nesporně k tomu přispěly otřesy způsobené 
vlaky projíždějícími po sousedních kolejích. 

Na trati jsou ujeté vozy! ...  
Co dokáží spěch a nedodržování předpisů 

Pokračování na str. 2

A teď co je správně? Přibližně tři desítky metrů od sebe se u Berouna nacházejí identické staničníky s kilometrickou polohou 37,5. Že by se 
rozdvojily anebo se nám snad tímto způsobem zkracovala vzdálenost mezi Prahou a Berounem? Je zvláštní, že zatímco strojvedoucí takové 
nedostatky v návěstění vidí a píší na ně svá hlášení, zaměstnanci Správy železnic je až příliš často ponechávají naprosto bez povšimnutí   
(foto z 28. května 2020 k článku Jaromíra Otta)

Dne 21. dubna byla v 18 hodin ukončena další etapa revitalizace letohradské železniční 
stanice. Po 51denní výluce přijel do Letohradu první vlak, a to rychlík R 937 „Hradečan“, 
vedený motorovou lokomotivou řady 754 076-8. Snímek jej zachycuje za vjezdu na Hradecko-
ústeckém zhlaví, v pozadí dominuje letohradský zámek. Od dalšího dne byl již obnoven provoz 
na trati 024 z Ústí nad Orlicí do Moravského Karlova. V souběhu s touto výlukou proběhla 
i výluka trati mezi Letohradem a Žamberkem. Zde byla provedena údržba trati a poslední dva 
nechráněné přejezdy nahrazeny přejezdovým zařízením. Text a foto: Jiří AdolfPo odjezdu Mn vlaku, který vozy odstavil, 

zde projelo 11 vlaků. Po násilném přestave-
ní výhybky vozy pokračovaly v nezajištěné 
jízdě po 2. traťové koleji. Výpravčí řídící sta-
nice zaznamenali na zabezpečovacím zařízení 
výstrahu při nedovoleném projetí návěstidla 
(VNPN) a uvedli do činnosti PZZ na třech 
železničních přejezdech, které se nacházely 
v úseku trati, který dle předpokladu ujeté vozy 
mohly projet. V daném úseku byl největší 
spád 10,37 promile a největší stoupání 11,45 
promile. Signál VNPN také aktivoval funk-
ci „Generální stop“, která zastavila všechny 
vlaky v dosahu tamního traťového rádiového 
spojení (TRS). 

Ujeté vozy se pohybovaly v „houpačce“ až 
do úplného zastavení. Později byla výpočtem 
určena jejich maximální dosažená rychlost 
na 92 km/h., když nejvyšší dovolená rychlost 
v daném úseku je 95 km/h. V zastaveném 
stavu byly vozy zajištěny proti dalšímu nežá-
doucímu pohybu zaměstnanci provozovatele 
dráhy po 46 minutách od ujetí. Dění v dálko-
vě řízené stanici od počátku odstavení vozů 
i začátek jejich nezajištěné jízdy byly zazna-
menány kamerovým systémem. 

Jak bylo zjištěno a prokázáno šetřením 
Drážní inspekce, odstavené vozy nebyly  
zajištěny předepsaným způsobem. Vedoucí 



ZÁJMY STROJVŮDCE

STRANA 2

Dokončení ze str. 1

V poučném listu od zaměstnavatele (ČD 
Cargo) jsme se dočetli, že strojvedoucí je na 
100 procent viníkem, ale je tomu skutečně 
tak? Nemá také ještě někdo jiný svůj podíl 
viny na této události?!

Ten kolega strojvedoucí se kromě sledo-
vání kolejí před sebou také věnoval další ze 
svých povinností, a to svým lokomotivám, 
které se mu občas „hádaly“. Kdo zná „pětko-
vá esa“, tak ví, že určitý čas zabere strojve-
doucímu jen vyhodnocení toho, co na displeji 
palubního počítače sleduje, například: „Proč 
jedna mašina táhne víc než druhá? Proč jedna 
signalizuje skluz a druhá ne? Jaký je aktuální 
stav napětí v troleji, odebíraný proud atd…?“ 
Když musíte přepínat z jedné obrazovky do 
druhé a očima se v tom zorientovat, ubíhá čas 
velmi rychle. Mezitím ujedete určitou drá-
hu, aniž byste stoprocentně zrakem pokryli 
projetý úsek trati a zahlédli úplně všechno, 
a zvláště pak to, co je umístěno několik met-
rů od koleje.  TTP příslušné trati může někdo 
znát dokonale, i když pochybuji, že zná přesné 

kilometrické polohy návěstidel, když některé 
tratě nejsou až tak přesně značeny. 

Přitom například v Berouně máme nyní 
možnost vidět dva staničníky se stejnou kilo-
metrickou polohou 37,5 cca 30 metrů od sebe. 
Následný shodný staničník je situován pod 
„Rychlostníkem 3“ (viz fotografie na str. 1).

Přehlédnout něco však může každý z nás, 
záleží na tom, co v tu osudovou chvíli mo-
mentálně děláme. Můžeme se zrovna vy-
klonit z okna, abychom zkontrolovali vlak 
za sebou, můžeme odhánět obtěžující hmyz, 
který pronikl oknem na naše stanoviště, nebo 
si v nesnesitelném vedru otevírat láhev vody 
apod. Při rychlosti 90 km/h v onen osudný 
den každou vteřinou vlak s vápencem ujel 
dráhu 25 m. Možná kolegu mohla odpoutat od 
sledování trati některá z činností, které jsem 
popisoval. V tu chvíli však bylo „zaděláno“ 
na malér.

 Onoho kolegu profesně znám spoustu let 
jako spolehlivého, slušného a kamarádského 
člověka. On měl prostě v tu chvíli šílenou 

Těch proč je spousta...  
Je stroj vedoucí opravdu jediným viníkem?

Problematice padajících stromů z ochran-
ného pásma dráhy věnují Zájmy strojvůdce po 
dlouhá léta pravidelnou pozornost. Zatím ale 
bohužel bez patřičného efektu. Přitom zásadní 
legislativní změny ve prospěch bezpečnosti 
železniční dopravní cesty přinesl již zákon 
číslo 319/2016 Sb., jenž nabyl účinnosti od 
1. dubna 2017. Tímto zákonem byl novelizo-
ván mimo jiné rovněž zákon o dráhách a zákon 
o ochraně přírody a krajiny. Další významnou 
změnou bylo přijetí zákona č. 367/2019 Sb., 
který přinesl další obměnu zákona o dráhách 
i jiných zákonů. Před přijetím tohoto zákona 
byla uskutečněna řada jednání mezi prezidi-
em FSČR a poslanci Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR směřující k přijetí opravdu 
účinné novely zákona o dráhách, která by za-
jišťovala bezpečný a plynulý drážní provoz. 
Po odmítnutí předložené novely Senátem 
PČR byla novela opětovně projednána v Po-
slanecké sněmovně a kvalifikovanou většinou 
schválena. Do textu § 10 (Ochrana dráhy) zá-
kona o dráhách č. 266/1994 Sb. byly zařazeny 
nové odstavce 3, 4 a 5. Ty specifikují právo 
provozovatele dráhy odstraňovat a oklešťovat 
stromoví a jiné porosty ohrožující bezpečnost 
nebo plynulost drážní dopravy. Účinnost toho-
to ustanovení byla stanovena dnem 15. ledna 
2020. Provozovatelé dráhy (v rozhodující 
většině tratí Správa železnic, státní organiza-
ce) mají tedy již dostatek právních prostřed-
ků k působení na majitele pozemků, na nichž 
rostou dřeviny ohrožující drážní dopravu. Ale 
také k hospodaření na pozemcích, které jsou 
v užívání Správy železnic. 

  V článku Nejen orkán Sabine otištěném 
v č. 8/2020 ZS jsem poukazoval na případy 
spadlých stromů v březnu 2020. Mimo jiné 
jsem uvedl tratě, na kterých dochází k opako-
vaným pádům stromů. Byla mezi nimi i trať 
č. 030 Jaroměř–Liberec nebo trať č. 292 Šum-
perk–Krnov. Stromy ovšem padaly i v dubnu 
a květnu. Například v pondělí 11. května do-
šlo k osmi mimořádným událostem. V sed-
mi případech došlo k najetí vlaku na strom. 
V osmém případě vlak Lv 71800 bezpečně 
zastavil v km 6,400 mezi výhybnou Nemanice 
a Hlubokou nad Vltavou-Zámostí před spad-
lým stromem. Vzápětí na něj jiný strom spadl! 
Omezení provozu trvalo od 16.25 do 1.48 ho-
din následujícího dne. V dalších jedenácti pří-
padech vlak bezpečně zastavil před spadlým 
stromem nebo byla překážka zjištěna před 
jízdou vlaku. Dvanáctý případ se udál v noční 
směně z 11. na 12. května ve 3.40 hod. mezi 
stanicemi Jeseník a Lipová Lázně, kde spadlý 
strom zabránil v jízdě Os 3600. Tratě uvede-
né ve zde jmenovaném článku z č. 8/2020 ZS 
se v seznamu závad ze dne 11. května opět 
vyskytly. 

     V těchto souvislostech se musím zmínit 
o vyjádření tiskového oddělení SŽDC (dnes 
Správa železnic) ze dne 11. října 2018, kde 

Lze ukončit nekonečný seriál?
se k dotazu redakce Zájmů strojvůdce ve věci 
péče o stromový porost v ochranném pásmu 
dráhy mimo jiné uvádí: SŽDC provádí u svých 
zaměstnanců pravidelná školení v oblasti den-
drologie (dendrologie = nauka o dřevinách, 
pozn. redakce ZS) se zaměřením na vyhledá-
vání rizikových dřevin. Externí školení z den-
drologie probíhalo např. v letech 2015–2017... 
Bylo vyškoleno celkem 428 zaměstnanců...

A nyní proveďme závěrečné shrnutí in-
formací z předchozích řádků. Máme dosta-
tek účinných právních norem umožňujících 
zajištění bezpečné železniční dopravní cesty. 
Máme také vyškolené zaměstnance provozo-
vatele dráhy z vědního oboru dendrologie. Ale 
především máme všichni zájem na pravidelné, 
nerušené a zejména bezpečné drážní dopravě. 
Všichni, a to jak provozovatelé dráhy, tak 

samozřejmě i dopravci. Všichni však znamená 
i naši platící zákazníci a přepravci, tedy zá-
kazníci našich nákladních dopravců. Padající 
stromy z ochranného pásma dráhy na koleje 
však vytváří vážnou překážku k naplnění to-
hoto společného zájmu – cíle. Zatím se zdá, 
že nepřekonatelnou. A tak se ptám: Kde je ona 
„žába na prameni“ nebo jinak také „zakopaný 
pes“ nebo kdo drží onoho „černého Petra“, 
tedy kdo nese odpovědnost za současný 
neutěšený stav v bezpečnosti a plynulosti 
drážní dopravy v souvislosti s padajícími 
stromy z ochranného pásma dráhy? Kdo 
ukončí tento zatím nekonečný seriál? Za vy-
čerpávající odpověď (jistě nejen já sám) pře-
dem děkuji.

    Vladimír Selucký            

Pokud jde o organizaci kondičních ozdrav-
ných pobytů (KOP) u společnosti České dráhy 
v následujícím období, Federace strojvůdců 
oslovila zástupce Odboru péče o zaměstnance 
(O 10) GŘ ČD s žádostí o získání příslušných 
informací. Ze sdělení, které jsme obdrželi, 
vyplývá:

● Od 14. června 2020 budou obnoveny 
KOP konané v České republice.

● Obnovení KOP v Rájeckých Teplicích 
na Slovensku se předpokládá od září 2020. 
Podmínkou ovšem je, že bude možné naplnit 
protipandemická opatření vlád obou států pro-
ti CORONAVIRU.

● Zaměstnavatel má v úmyslu stanovit ná-
hradní termíny za neuskutečněné KOP v době 
pandemie v období letních prázdnin, dále poté 
za uvolněné termíny v době od září do konce 
tohoto roku (například za odřeknuté pobyty), 
v případě potřeby i v termínu leden a únor 
roku 2021.

● Zaměstnancům, kteří využijí termín 
konání KOP v lednu a únoru 2021, nebude 

Jak to je a bude s KOP u Českých drah
posunut nárok na následnou KOP. To zname-
ná, že ji budou moci čerpat v roce 2022.  

● Zaměstnanci, kteří se z důvodu pandemie 
nemohli zúčastnit KOP v plánovaném termínu 
a v současné době jsou již poživateli starobní-
ho důchodu, mohou též požádat o stanovení 
náhradního termínu KOP.

● Zaměstnanci, kteří odmítnou zúčastnit 
se KOP v nabídnutém termínu, nebudou moci 
žádat o stanovení náhradního termínu a nárok 
na KOP jim v tomto roce propadne. 

● Případná kompenzace pro zaměstnan-
ce, kteří se museli z důvodu uzavření hranic 
se Slovenskem v průběhu KOP vrátit do ČR, 
bude řešena zaměstnavatelem v měsíci červe-
nec 2020.  

Také případné další aktuální informace 
sdělíme do základních organizací formou in-
formačního servisu anebo i prostřednictvím 
časopisu Zájmy strojvůdce.

Jaroslav Vondrovic 
prezident FSČR

Při jízdě Ex 370 railjet ve středu 13. květ-
na 2020 spatřil strojvedoucí vjíždět v době, 
kdy to bylo zakázáno, na přejezd P4893 
v km 277,622 v prostoru zastávky Dobříkov 
u Chocně v definičním úseku Choceň–Zá-
mrsk červený automobil v provedení mini-
bus. Po spuštění závor zůstal stát v kolejišti. 
Strojvedoucí ihned zavedl rychločinné brz-
dění a dával návěst Pozor. Z auta vyskočilo 
několik lidí a opustili kolejiště. Vzápětí se ři-
dič rozjel a prorazil závoru. Spolucestující do 
vozu opět nastoupili a řidič z místa incidentu 

smůlu, že si nevšiml toho nešťastného před-
věstníku, navíc bohužel umístěného cca 4 me-
try od osy koleje za příkopem, blíže k lesu. 

V souvislosti s tímto případem jistě nejen 
mě napadají ještě další otázky. „Proč tehdejší 
SŽDC zrušila pomalou jízdu a udělala z ní tr-
valou (dočasnou) traťovou rychlost?“ Vždyť 
se vědělo, že se zanedlouho trať vrátí do své 
původní osy! „Proč se vlaky již nezpravují 
„V“ rozkazem po dobu minimálně 21 dní na 
změny v TTP, jako tomu bývalo dříve?“ A tak-
to podobně bychom se mohli ptát dále. Těch 
proč je zkrátka spousta. 

Bohužel, stalo se. Čas se nedá vrátit, i když 
by si to náš kolega strojvedoucí moc a moc 
přál. Naštěstí při této mimořádné události ale-
spoň nikdo nepřišel o život ani nedošlo k žád-
nému zranění. 

Dle mého názoru by ale bylo vhodné se 
z tohoto případu poučit a udělat takové opat-
ření, aby do budoucna k podobné nehodě již 
nedošlo!

Jaromír Ott, předseda ZO FS Plzeň

Podle informací, které jsme získali z Dráž-
ního úřadu (DÚ), musí se každý uchazeč o vý-
kon profese strojvedoucího v České republice, 
který nemá státní příslušnost ČR (s výjimkou 
občanů Slovenska, kde je uznávání jazyků ře-
šeno politickou dohodou), prokázat při ověře-
ní zvláštní odborné způsobilosti také tím, že 
ovládá český jazyk v rozsahu nezbytném pro 
řízení drážního vozidla. Co se za tímto kon-
statováním skrývá, nám upřesnil ředitel DÚ 
Jiří Kolář:  

„Každý cizinec, který chce jezdit na na-
šich tratích, musí v rámci zvláštní odborné 
způsobilosti složit i zkoušku z českého jazy-
ka. Ta se skládá jak z písemného testu, tak 
ústního pohovoru. V rámci této zkoušky je 
ověřováno, že dotyčný cizinec ovládá český 

jazyk na takové úrovni, která je nezbytná pro 
ovládání drážního vozidla a také pro komu-
nikaci v běžných i neobvyklých situacích. 
Uchazeč o osvědčení musí umět komunikovat 
nejen ústně, ale i písemně. Minimální poža-
davek z hlediska klasifikace úrovně jazyků je 
na stupni B1. Zkoušku zvláštní odborné způ-
sobilosti provádí dopravce, přičemž alespoň 
jeden z komise, která je minimálně tříčlenná, 
není zaměstnaný u dopravce. Dopravce musí 
na Drážní úřad oznámit nejméně 5 dnů pře-
dem o konání zkoušky na zvláštní odbornou 
způsobilost, přičemž máme možnost se tako-
vé zkoušky neohlášeně zúčastnit a přesvědčit 
se, že dopravce splňuje veškeré náležitosti, 
které jsou k získání osvědčení strojvedoucího 
potřebné.“

Strojvedoucí, který dostatečně neovládá 
češtinu, nemůže u nás řídit drážní vozidlo

Vydavatelství ing. Zdeňka Ulricha, které s Federací strojvůdců spolupracuje na přípravě 
stolních a nástěnných kalendářů, připravuje také letos kapesní týdenní diář na rok 2021 
s fotografiemi z provozu historických železničních vozidel. I vy si ho můžete objednat, a to 
dokonce opět za zvýhodněnou cenu, která byla pro členy naší profesní odborové organizace 
stanovena na 45 Kč. 

Vaše objednávky lze řešit pro zjednodušení hromadně – po Vaší osobní dohodě s členy 
výboru ZO – přes konkrétní základní organizaci FS, nebo také individuální formou. V případě 
jednotlivé objednávky prosíme o uvedení jména, poštovní adresy a konkrétního názvu (adre-
sy) základní organizace FS, jejíž jste členy. Platba objednávky je nutná před odesláním zboží 
(bude vystavena proforma faktura). Poštovné za objednávku bude uplatňováno pouze při po-
žadavku odeslání zboží na individuální adresu (tedy mimo standardní dodací adresu základní 
organizace FS). Diáře objednávejte přednostně elektronicky na e-mailu: ulrichz@seznam.cz.  
Písemné objednávky lze zaslat na adresu: Ing. Zdeněk Ulrich, Nám. Kosmonautů 17,  
789 85 Mohelnice.

odejel. Strojvedoucí Vladimír Košár z OCP 
Východ, PP Břeclav pohotovou reakcí vytvo-
řil pirátovi silnic časový prostor k opuštění 
přejezdu a zabránil tak vážné nehodě. Vlak 
zastavil v prostoru přejezdu. Za příkladný 
výkon služby náš kolega zaslouží i toto ve-
řejné poděkování. 

Provinilý řidič automobilu Ford-Tranzit 
byl dopravními policisty z Územního odbo-
ru Policie České republiky v Ústí nad Orlicí 
vypátrán. Orgány činné v trestním řízení se 
případem dále zabývají. 

K podobnému případu došlo ve čtvrtek 
28. května 2020 na přejezdu P4933 v žst Úva-
ly. Strojvedoucí R 933 bezpečně zastavil před 
automobilem, jehož řidič nerespektoval výstra-
hu PZZ a vjel na přejezd v době, kdy to bylo 
zakázáno a následně došlo ke spuštění závor. 
Kolega Ivan Hurych z OCP Střed, PP Hradec 
Králové případ ihned oznámil na CDP Praha 
a na tísňovou linku Policie ČR 158. Dispeče-
ři CDP Praha pohotově za použití rádiového 
spojení zastavili R 942 jedoucí z opačného 
směru. Případ byl zaznamenán také kamerami 
Městské policie Úvaly a byl již předán k řeše-
ní příslušnému správnímu úřadu. Také tento 
náš hradecký kolega zaslouží za příkladný  
výkon služby veřejné poděkování. V tomto 
případě zaslouží uznání také dispečeři CDP 
Praha za preventivní zásah u R 942.

Vladimír Selucký

Dokončení ze str. 1

Na trati jsou ujeté vozy! ...  
Co dokáží spěch a nedodržování předpisů 
posunu pouze utáhl ruční pořádací brzdu jed-
noho z vozů a nepřesvědčil se o její účinnosti. 
Ruční brzda byla zcela nefunkční! Odstavené 
vozy měly být navíc zajištěny uzamykatel-
nou podložkou, která byla uložena v objektu 
stanice. Hrubé porušení vnitřních předpisů 
provozovatele dráhy i dopravce ze strany za-
městnance dopravce (tedy v moderní mluvě 
selhání lidského činitele) sice způsobilo mi-
mořádnou událost, zde však se šťastným kon-
cem. Dopravce (v tomto případě ČD Cargo) 
nebyl také zcela bez viny. Zákon o dráhách 
v § 35 odst. 1 písm. d) ukládá dopravci ... při 
provozování drážní dopravy používat drážní 
vozidla a určená technická zařízení s platným 
průkazem způsobilosti a v technickém stavu, 
který odpovídá schválené způsobilosti. Zá-
vada na stavěči zdrží nezajistila dostatečnou 
účinnost ruční pořádací brzdy ... Případem se 
zabývali také kriminalisté z příslušného od-
boru Policie ČR. Po důkladném šetření byl 
případ odevzdán s podezřením na spáchání 
přestupku k projednání Drážnímu úřadu.

Podobná souhra příznivých náhod a štěstí 
bohužel nepůsobila v sobotu 24. června 1995 

krátce po 16. hodině při tragickém střetnutí 
motorového vozu 810 061-2  se čtyřmi ujetý-
mi vozy ze stanice Čachnov u zastávky Krou-
na na trati č. 261 Svitavy–Žďárec u Skutče. 
Také na začátku tohoto tragického děje bylo 
hrubé porušení provozních předpisů při posu-
nu. V jeho pozadí ale také stále se zpožďující 
radiofikace železničního provozu. Fungující 
traťové rádiové spojení mohlo této neomluvi-
telné tragédii zabránit. Mohlo... Takto vyhaslo 
19 lidských životů, mezi nimi při výkonu své 
profese zahynul i náš kolega, strojvedoucí Jo-
sef Kučera. Čtyři cestující byli zraněni a jen 
jedna cestující vyvázla bez zranění. Každo-
ročního pietního aktu u památníku obětí to-
hoto nezměrného neštěstí se zúčastňují také 
zástupci základních organizací Federace stroj-
vůdců ČR. Ani po uplynutí čtvrtstoletí ale ne-
jsou zahojeny všechny rány toho letního dne 
způsobené. Budiž tato událost poučením pro 
všechny, kteří se domnívají, že porušování 
předpisů, spěch pro ušetření pár minut ze stej-
ně napnutého technologického času a z toho 
plynoucí riskování není nic škodlivého. 

Vladimír Selucký

Zabránili nehodám

Čtveřice snímků Jaromíra Otta, dokumentujících velmi komplikovanou viditelnost předvěstníku 
na trati v blízkosti Chodové Plané, kde 28. července loňského roku došlo k závažné mimořádné 
události. Po vydání „poučného listu ČD Cargo“, který z pochopitelných důvodů vzbudil velmi 
negativní reakce našich kolegů, a zvláště poté, co policejní orgány rozhodly, že dotčený strojvedoucí 
bude čelit obvinění kvůli obecnému ohrožení z nedbalosti, nelze jinak, než se k této nehodě vrátit 
i na stránkách našeho časopisu. Nejprve pohled ze stanoviště strojvedoucího elektrické lokomotivy 
ČD Cargo a snímky pořízené 18. září 2019 v odpoledních hodinách, tedy přibližně ve stejnou 
dobu, kdy necelé dva měsíce předtím došlo k osudnému přehlédnutí předvěstěné třicetikilometrové 
rychlosti – vlevo zhruba 100 metrů před předvěstníkem, vpravo ze vzdálenosti cca padesáti metrů

Ani třináctého října loňského roku nebyla viditelnost lepší. Vlevo opět předvěstník ze  
vzdálenosti sta a vpravo padesáti metrů. I přesto, že v té době už byly, pokud jde o umístění 
předvěsti, na trati provedeny úpravy, v těsné blízkosti husté lesní zeleně vrhající stín, tedy 
zbytečně daleko od vlastního tělesa trati, je důležitý předvěstník vidět jen velmi špatně 

Oblíbili jste si diáře od ing. Ulricha?
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TTP a poznání strojvedoucích
K 1. červnu 2020 mám podepsáno pozná-

ní na 565 km tratí (stále platí na koridoru 
v úseku Česká Třebová–Kolín, v částech tratí 
505A a 505C a na celé 505B, poznání mám 
stále i na lokálce Choceň–Litomyšl řízené dle 
předpisu D3, na severu Čech moje poznání 
zahrnuje všechny tratě, které jezdíme v tur-
nusových skupinách 1601 a 1602). To číslo 
565 je ale vůči jiným strojvedoucím naprosto 
směšné – vzpomeňme třeba bohumínské kole-
gy jezdící na páteřní trati Bohumín–Praha hl. 
n., kteří musejí vykonat seznání i na všech od-
klonových trasách, nebo kolegy u nákladních 
dopravců, kteří brázdí polovinu České repub-
liky. Kupříkladu jeden známý u ČD Cargo 
má platné poznání z Petrovic u Karviné přes 
Bohumín, Olomouc, Prahu, Kralupy až do 
Děčína, stejně tak z Kolína do Děčína po pra-
vém břehu Labe, z České Třebové přes Brno 
až do Břeclavi, z Chocně přes Hradec Králové 
do Velkého Oseka, k tomu všechny odklonové 
a objízdné trasy a některé regionální tratě na 
východě Čech. Odhadem je to asi 1 075 km. 
Připomínám, že na seznání dnes stačí už jen 
dvě jízdy oběma směry, k tomu svým podpi-
sem stvrdíte i znalost staničních řádů, přísluš-
ných TTP a ZPD, část B, pro případ, že někde 
pravidelně posunujete a odstavujete vozy. Tak 
to už je na hlavu jednoho strojvedoucího tro-
chu moc, že?

Když jsem v roce 2017 vykonával pozná-
ní na úseku tratě 501A, svezl jsem se z Čes-
ké Třebové do Kolína expresem a narazil na 
jednoho staršího bohumínského kolegu. Právě 
on si „postěžoval“, že pokud se na hlavním 
tahu nevyskytne mimořádná událost, na od-
klonovou trať 505A Choceň–Hradec Králo-
vé–Velký Osek vyjede jen jednou za 10 až 11 
měsíců v čele soupravového sběrného vlaku 
1301, který byl tehdy trasován z Prahy přes 
Nymburk, Velký Osek a dál právě na Hradec 
Králové a Choceň. Kolega se mě dotázal, zda 
je na trati 505A mezi stanicemi Čermná nad 
Orlicí a Borohrádek stále ta výhybka B1 na 
vlečku ŽPSV s mechanickým krycím návěs-
tidlem Lk a mechanickou Samostatnou před-
věstí PřLk? Zůstal jsem stát jako opařený, 
vždyť výhybka i obě popsaná návěstidla byly 
dávno v roce 2016 sneseny. Na základě pod-
nětu jsem 11. 5. 2017 sepsal hlášenku na ne-
soulad TTP a stavu na trati 505A, přičemž při 
nejbližší změně byly návěstidla i výhybka (po 
více jak roce od odstranění z trati!) z tabulky 
01 vymazány. Tomuto kolegovi však vděčím 
za mnohé – právě od této chvíle jsem si TTP 
začal všímat mnohem víc než kdy předtím.

Domnívám se, že vedení ČD i zaměstnan-
ci Správy železnic až moc sázejí na naše po-
znání. Myslíte si, že strojvedoucí, který má 
podepsanou znalost na téměř 1 100 km tratí, 
může znát každé návěstidlo? Zvlášť, když se 
na trať dostane jednou za 10 až 11 měsíců? 
Existují sice velmi přehledné úseky (např. 
Choceň–Pardubice hl. n. s konstantní traťo-
vou rychlostí 160 km/h na 35 km), pak jsou 
ale tak složité úseky, kde se traťová rychlost 
mění téměř každý kilometr kvůli rozdílným 
poloměrům oblouků a situaci znepřehledňu-
je sled dolních a horních (případně jiných) 
rychlostníků. Takový případ se objevuje ku-
příkladu na trati 503A mezi stanicemi Velké 
Žernoseky–Ústí nad Labem-Střekov (u obou 

traťových kolejí v obou směrech se na 20 km 
nachází neuvěřitelných 96 rychlostníků!). 
Myslíte si, že strojvedoucí v tomto úseku 
může jet jen dle svého poznání, že tedy zná 
zpaměti každé návěstidlo? Já si myslím, že 
naprosto zásadní pro naši práci je důkladné 
návěstění ze strany správce infrastruktury, 
vždyť ostatně dopravci za pronájem dopravní 
cesty platí nemalé peníze.  

TTP a hlášení strojvedoucích
Jako strojvedoucí u ČD pracuji od prosince 

2015, samostatně jezdím od srpna 2016. Od 
té doby jsem sepsal desítky hlášenek (plánuji 
je jednou spočítat a shrnout do ZS v podobě 
malého resumé) a věřím, že i díky tomu se po-
dařilo dosáhnout bezpečnější a kvalitnější do-
pravní cesty. Ze své praxe vím, že rychlost vy-
řizování požadavků sepsaných v hlášenkách 
je různá. Chybějící návěstidla pro elektrický 
provoz jsou osazena velmi rychle, obvykle bě-
hem 3 až 5 dnů. Správci železnice moc dobře 
vědí, že kdyby na přechodu koleje s trakčním 
vedením a bez trakčního vedení, kde není osa-
zeno příslušné návěstidlo, došlo k poškození 
sběrače hnacího vozidla, škoda by dosáhla 
statisíců korun a plná odpovědnost za MU by 
ležela právě na Správě železnic.  

U ostatních návěstidel je doba dodání růz-
ná. Zde se totiž nejvíc sází právě na poznání 
strojvedoucích, neboli s dosazením není tře-
ba tak spěchat. Správa železnic argumentuje, 
že chybějící návěstidla musí nejprve objed-
nat, některé hlášenky na příslušná místa ani 
nedoputují, a tak se pořád dokola setkávám 
s chybějícími anebo naopak přebývajícími 
rychlostníky, chybějícími označníky (jim 
bude věnován samostatný článek), poničený-
mi vzdálenostními upozorňovadly nebo ne-
souladem TTP se stavem na trati. Uvedu tři 
alarmující příklady, aniž bych blíže zjišťoval, 
proč to zrovna tak strašně vázlo:

Návěstidlo Konec nástupiště na zastávce 
Lysá nad Labem-Dvorce u 1. traťové koleje 
(trať 503A) směrem na Lysou nebylo dodáno 
ani za 85 dnů od mého prvního hlášení ze dne 
22. 1. 2020. A tak jsem 16. 4. sepsal další hlá-
šenku a návěstidlo bylo po pár dnech koneč-
ně osazeno (odhadem tak 90 dnů od prvního 
zjištění).

Ještě delší prodleva nastala v osazení ná-
věstidla Tabule před zastávkou na 1. traťové 
koleji mezi stanicemi Nymburk hl. n.–Kos-
tomlaty nad Labem (opět trať 503A). Zde 
chybělo návěstidlo před zastávkou Kamenné 
Zboží, na jehož absenci jsem prvně upozornil 
již hlášenkou č. 5010 dne 16. 12. 2019. Jeli-
kož ani za 122 dnů pracovníci Správy železnic 
návěstidlo na trať nedosadili, dne 16. 4. 2020 
jsem sepsal další hlášenku a Tabule před za-
stávkou byla po pár dnech konečně dosazena 
(129 dnů od mého prvního zjištění, přičemž 
ono číslo je zároveň i výsledkem úlohy z nad-
pisu tohoto článku).

Na trati 503A se velmi často vyskytu-
jí problémy s přenosem kódu na VZ. Pokud 
absenci příslušného světla na VZ v části nebo 
v celém oddílu zaznamenám, volám okamžitě 
výpravčímu. Přes 8 týdnů, ale při soustavném 
hlášení, trvalo odstranění závady v přenosu 
kódu na necelých 400 m 2. traťové koleje od 
přejezdu P2941 na zastávce v Mělníku-Mla-
zicích až po oddílové návěstidlo autobloku 

Matematická hříčka s TTP: (16 × 44) + 96 - 565 - 106 = 129
Nenechte se zmást specifickým nadpisem, jednotlivá čísla a výsledek, které jsou v textu tučně zvýrazněné, podrobně vysvět-

lím. Od matematiky ale rychle ke skutečným a žhavým problémům naší železnice. O Tabulkách traťových poměrů (TTP) bylo 
v poslední době, zejména po obrovské nehodě nákladního vlaku mezi Chodovou Planou a Mariánskými Lázněmi, napsáno 
hodně, ještě víc však bylo učiněno slibů. Asi všichni rychle zapomněli na sérii smutných mimořádných událostí z jara loňského 
roku, rychle nám z paměti vyšuměla zásada, že mimořádným událostem je třeba předcházet.

V září loňského roku jsem jako strojvedoucí ČD přešel z pracoviště v České Třebové do Ústí nad Labem a začal vykonávat 
další seznání, abych zjistil, co už asi každý strojvedoucí ví – mohu totiž odpřisáhnout, že nástrahy ve svérázech návěstění 
a nesouladech TTP na nás čekají opravdu na každé trati, je jedno, jestli zrovna jezdíte pod Hradcem Králové, Českou Třebovou 
nebo na severu Čech. I když se v poslední době daří některé zásadní problémy dopravní cesty opakovanými upozorněními 
účinně řešit a TTP zaznamenaly některé pozitivní trendy (např. v sumarizaci změn ke dni vydání), stejně „pořád někde něco 
vázne“, jak ostatně zpívá i Lucie Bílá ve své písni Desatero. 

V Tabulce 06ab „Traťové poměry rozho-
dující o traťové rychlosti“ se objevovaly opět 
už zde popsané závady – rychlostník na trati, 
ale chyběla jeho hodnota v TTP, či naopak. 
Ovšem ne jedenkrát jsem zaznamenal tak ne-
pochopitelné bludy, které totálně podrývaly 
bezpečnost železničního provozu. V ostrém 
oblouku u Staré Boleslavi bylo totiž do TTP 
zaneseno, že traťová rychlost pro hnací vo-
zidla skupiny přechodnosti 3 byla 100 km/h, 
kdežto pro ostatní, pro něž platí rychlostníky 
N, byla jen 90 km/h. Jednalo se samozřejmě 
o tiskovou chybu, která už byla odstraněna. 

Rychlostníky N (dolní 85 a horní 95 – na obrázku vpravo) v km 419,357 na 2. koleji tratě 503A ve směru jízdy od zastávky Libochovany do 
stanice Sebuzín. Po náročných 106 dnech a opakovaných urgencích bylo docíleno, aby horní Rychlostník N 95 odpovídal údaji ve sloupci 6 
tabulky 06b TTP příslušné tratě. Foto: Kamil Bureš 

v km 375,196. A ústečtí kolegové si jistě 
vzpomenou na 2. traťovou kolej za jízdy od 
Lysé nad Labem na Starou Boleslav, kdy od 
oddílového návěstidla autobloku v km 344,9 
nenastal přenos kódu v celém dvoukilomet-
rovém oddílu. Při každé jízdě jsem evidentní 
poruchu traťové části VZ hlásil výpravčím, 
přesto jsme se opravy dočkali až po 7 týd-
nech. Zde se tedy o rychlosti řešení závad 
rozhodně mluvit nedá.

Nejlepší situace dle mého pozorování pa-
nuje na východočeských tratích – koridor od 
České Třebové až ke Kolínu, trať 505A Cho-
ceň–Hradec Králové–Velký Osek, kde jsem 
v minulosti sice napsal mnoho připomínek, 
ale ty byly promptně řešeny a dnes se závady 
objevují jen minimálně. Velmi špatná situace 
stále přetrvává na tratích pod pražským ob-
lastním ředitelstvím Správy železnic a také 
na severu Čech. Doufám, že v následujících 
měsících se podaří i zde dosáhnout patřičného 
zlepšení.  

Důležitost TTP
TTP považuji za jediný dokument, z ně-

hož se strojvedoucí mohou dočíst informace 
o traťových poměrech. Do projektových do-
kumentací se asi nikdo z nás nedostane, stej-
ně tak do jiných interních dokumentů Správy 
železnic. Proto je naprosto zásadní, aby TTP 
obsahovaly vždy korektní informace. Pova-
žuji se za konzervativního člověka, a tak je 
mně celkem jedno, jaký formát příslušné ta-
bulky budou mít. Nesmí ale obsahovat chyby! 
A tady je bohužel před námi ještě pořádný 
kus práce. Kupříkladu trať 503A Nymburk  
hl. n.–Lysá nad Labem–Mělník–Ústí nad 
Labem-západ, využívaná pro rychlíky linky 
R23, osobní vlaky linek U32 a S2 a zejména 
pro nákladní dopravu směřující do Německa 
nebo na Podkrušnohorskou magistrálu, není 
ani po desítkách hlášenek z hlediska návěstění 
zcela v pořádku a zatím se nepodařilo dotáh-
nout do konce ani nesoulady v TTP (zbývají 
ještě rozpory ve značení oddílových návěsti-
del autobloku v úseku Nymburk hl. n.–Lysá 
nad Labem). 

Od 21. ledna 2020 jsem začal nesoulady 
TTP této tratě soustavně řešit a hned koncem 
ledna sepsal 5 obsáhlých hlášenek s 27 nedo-
statky. Do dnešního dne přibyly další hlášen-
ky s tím, že jsem popsal už rekordních 44 ne-
souladů na jedné trati. Mezi typické příklady 
nedostatků v Tabulce 01 „Umístění určených 
zařízení a stavebně technické parametry 
dráhy“ patří neuvedení km poloh některých 
proměnných návěstidel (mezi stanicemi Vše-
taty a Mělník u nesprávných kolejí nebyla 
do TTP zanesena oddílová návěstidla hlásky 
Míkov 1Lo a 2So a jejich Samostatné před-
věsti Př1Lo a Př2So), u několika zastávek ne-
byla zanesena km poloha návěstidel „Konec 
nástupiště“ do TTP, či naopak tato návěstidla 
na trati chyběla, ač byla v TTP uvedena. To 
samé se týkalo i návěstidel s návěstmi „Pře-
pněte VZ na kmitočet 50/75 Hz“.  U zastáv-
ky Mělník-Mlazice byl zkomolen název do 
podoby „Mazlice“, ale přiznávám, že teď 
v době koronavirové krize by byly Mazlice 
rozhodně příjemnější.

byla vymazána i příslušná hodnota v TTP, 
Tabulka 06ab. Dny ubíhaly, věnoval jsem se 
řešení jiných záležitostí, ale k nápravě stále 
nedocházelo. Jednalo se sice jen o minimál-
ní rozdíl v traťových rychlostech (5 km/h), 
ale i ten může být někdy fatální. Uklidňo-
val jsem se jenom tím, že v ZS č. 2 ze dne 
31. ledna 2020 byl otištěn článek „Směrodat-
né pro jízdu vlaku je to, co je fyzicky umístě-
no na trati“. Tedy v mém popsaném případu 
platila stále rychlost 95 km/h návěstěná hor-
ním Rychlostníkem N. Nesoulad mezi TTP 
ale panoval dál, proto jsem se dne 26. 4. 2020 

Regionova Českých drah 814 081-6 u nástupiště železniční stanice Mariánské Lázně.  
Foto Marka Poláčka z 19. září 2017

A podobná specialita se objevila v téže tabulce 
i mezi Liběchovem a Mělníkem, kdy na 2. tra-
ťové koleji při jízdě proti správnému směru 
měly být v km 378,700 umístěny Rychlostní-
ky N – dolní 120 a horní 90. To, že by vlaky 
využívající horní rychlostníky, jely rychlostí 
o 30 km/h nižší než na dolní rychlostníky, 
jsem zatím nikde jinde neviděl. I tento nesou-
lad byl po mém upozornění z TTP odstraněn.

Rekordy mého sledování
Zatím nepřekonaný „rekord“ jsem zazna-

menal na krátkém dvojkolejném mezistanič-
ním úseku tratě 503A, konkrétně mezi sta-
nicemi Ústí nad Labem-Střekov a Ústí nad 
Labem západ. Jedná se v podstatně jen o most 
přes Labe, délka úseku dosahuje něco málo 
přes 1,2 km. Tak na tomto úseku bylo v rozpo-
ru celkem 16 návěstidel – chyběly Radiovník 
s návěstí PKS 66, Označník na střekovském 
záhlaví žst Ústí nad Labem západ, černá ta-
bulka s bílým mezikružím upozorňující, že 
„Hlavní  návěstidlo v žst Ústí nad Labem-
-Střekov je sloučeno s předvěstí“, přebývaly 
dva Výstražné kolíky s indexem „D“, zejména 
však chybělo 11 Rychlostníků (typu N i 3).

A druhý rekord se týká prodlevy v osazení 
vzdálenostních upozorňovadel. Na 2. traťové 
koleji při jízdě proti správnému směru ze žst 
Polepy do žst Hoštka bylo před oddílovým 
návěstidlem AB 2-3961 umístěno jen Vzdá-
lenostní upozorňovadlo I (chybělo II a III). 
Dále v tom samém úseku a na téže koleji 
před oddílovým návěstidlem AB 2-3948 bylo 
pro změnu zase umístěno jen Vzdálenostní 
upozorňovadlo II (chybělo I a III). Na tento 
nedostatek jsem sepsal první hlášenku dne 
12. 11. 2019, jelikož jsem dosazení návěstidel 
nezaznamenal, další hlášenku jsem sepsal dne 
15. 1. 2020. Vzdálenostní upozorňovadla byla 
nakonec dodána až zhruba za 140 dnů od prv-
ního nahlášení.  

V mém sledování jsou toto extrémní přípa-
dy, a to jak v počtu chybějících návěstidel, tak 
v délce vyřizování oprávněného požadavku.

Anabáze kvůli hornímu 
Rychlostníku N

Na závěr uvedu ještě jeden alarmující 
případ. Dne 15. 2. 2020 vstoupila v platnost 
53. změna TTP tratě 503A, Tabulka 06ab, 
kde u 2. traťové koleje mezi stanicemi Vel-
ké Žernoseky a Sebuzín byla v km 419,357 
snížena traťová rychlost návěstěná horním 
Rychlostníkem N z 95 na 90 km/h. Ani tý-
den od této změny TTP ale nebyla provedena 
výměna rychlostníku na trati, proto jsem dne 
22. 2. 2020 sepsal hlášenku č. 580. Žádal 
jsem v ní pracovníky Správy železnic, aby 
po provedeném šetření Rychlostníky N v km 
419,357 zcela odstranili, protože pokud by 
platila nově uvedená hodnota v TTP (85/90), 
pak by byly tyto rychlostníky duplicitní. 
Ty samé hodnoty totiž návěstí Rychlostní-
ky N (dolní 85, horní 90), které jsou v km 
418,802, tedy o 555 m blíže k zastávce Li-
bochovany. Stejně tak jsem požadoval, aby 
po odstranění Rychlostníků N v km 419,357 

obrátil na člena prezidia FSČR Pavla Slán-
ského, přeposlal jsem mu hlášenku ze dne 
22. 2. 2020 a obrazové přílohy daného místa. 
Dne 7. 5. mně přišel e-mail od ing. Vytlačila 
z GŘ ČD, že můj požadavek postupoval na SŽ 
prostřednictvím schránky „Helpdeskdoprav-
ci“ již 24. 2. a 28. 4. poslal opakovaný dotaz 
na průběh řešení této závady. Dne 11. 5. jsem 
od ing. Vytlačila obdržel další mail, kde jsem 
konečně získal vyjádření od Správy železnic, 
OŘ v Ústí nad Labem. 

Představte si, že i když panoval jasný ne-
soulad mezi TTP a situací v km 419,357, pra-
covníci Správy železnic nám sdělili (a svoje 
tvrzení zdokumentovali i obrazovými pří-
lohami), že osazená návěstidla rychlostníků 
jsou ve shodě ode dne 15. 2. 2020 s platnou 
53. změnou v TTP tratě 503A, Tabulka 06b. 
Díky obětavosti ing. Vytlačila, jemuž tímto 
ještě jednou děkuji, byl na Správě železnic 
poslán opakovaný požadavek, ten byl koneč-
ně uznán jako oprávněný. Dodatečnou změ-
nou TTP tratě 503A, Tabulky 06b, s platností  
od 1. 6. 2020, byla v km 419,357 na 2. tra-
ťové koleji opravena po 106 dnech hodnota  
rychlostníku ve sloupci N 130 na původní rych-
lost 95 km/h. Několikeré upomínání a tři a půl 
měsíce při řešení jednoho nesouladu nakonec 
přineslo vytoužené ovoce a dnes tedy návěs-
tidla mezi stanicemi Velké Žernoseky–Sebu-
zín odpovídají informacím zaneseným v TTP  
(viz obrazová příloha výše).    

Závěrem...
 Vím, že se za poslední měsíce udělalo 

na tratích Správy železnic opravdu hodně, 
ale jak dokládá můj článek, v TTP se stále 
vyskytují závažné chyby a velmi pokulhává 
řešení podnětů od dopravců. Hlášenky často 
nedoputují na správná místa. A pokud ano, 
tak se na GŘ ČD třídí a zasílají najednou, 
čímž vzniká výrazná časová prodleva. Důle-
žitá návěstidla ale přece na tratích nemohou 
chybět dlouhé měsíce! Jako v případě návěs-
tidel pro elektrický provoz je třeba jejich osa-
zení v řádech dnů. V případě dalších návěs-
tidel, jako jsou vzdálenostní upozorňovadla, 
sklonovníky a staničníky, umím přimhouřit 
oči a vyčkat pár týdnů.

Na GŘ ČD se chystá nová platforma pro 
hlášení závad na tratích, ale chtěl bych jasně 
vyjádřit svůj názor, že je celkem jedno, kam 
budu posílat hlášení, hlavně ale musejí být ne-
dostatky řešeny. Navrhuji, aby chybějící ná-
věstidla I. kategorie (rychlostníky, výstražné 
kolíky, označníky, návěstidla pro elektrický 
provoz ...) byla na trať osazena nejdéle do 
pěti dnů od nahlášení, návěstidla II. kategorie 
a ostatní problémy musejí být vyřešeny nejdé-
le do třiceti dnů. Jedině tak můžeme společný-
mi silami dosáhnout na kvalitnější a bezpeč-
nější dopravní cestu.

Děkuji zástupcům FSČR, zejména Pavlu 
Slánskému, že moje podněty vyslyšeli a pře-
poslali dále. Děkuji také těm několika málo 
jednotlivcům, kolegům-strojvedoucím, kteří 
před problémy naší železnice nezavírají oči 
a píší hlášenky v naději, že můžeme dosáh-
nout zlepšení.  

Kamil Bureš
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Dne  14.  dubna  2020  nečekaně zemřel 
ve věku 64 let náš bývalý kolega, strojve-
doucí ČD Cargo a člen naší základní orga-
nizace, pan Jiří Štefek. 

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

Výbor a členové ZO  
Federace strojvůdců Jihlava

***
Hluboce zarmouceni oznamujeme všem 

přátelům a známým smutnou zprávu, že nás 
navždy opustil kolega Jaroslav Strnad. 
Zesnul náhle 18. května 2020 ve věku ne-
dožitých 69 let. 

Věnujme mu tichou vzpomínku. 
Děkují výbor a členové základní 

organizace FS Nymburk.

Poslední rozloučení

Dne 15. března oslavil svou padesátku náš 
kolega, kamarád, člen lovosické ZO Federa-
ce strojvůdců, strojvedoucí ČD Cargo, pan  
Michal Zbroj. Výbor základní organizace FS 
a všichni lovosicko-ústečtí kolegové mu přejí 
hodně štěstí, úspěchů, rodinné i pracovní po-
hody, plno elánu a hlavně pevné zdraví.   

***
V poslední dubnový den tohoto roku odešel 

na zasloužený odpočinek náš kolega Jaroslav 
Henzl. Výbor a ostatní členové základní orga-
nizace Federace strojvůdců Louny mu děkují 
za práci na dráze, kterou vykonal ve strojvůd-
covské profesi, a ve výslužbě mu přejí ještě 
do mnoha dalších let spokojenost, pohodu 
a zejména zdraví.               

***
Osmnáctého květ-

na oslavil své 75. na-
rozeniny druhý po-
listopadový předseda 
základní organiza-
ce FSČR Trutnov, 
strojvůdce na penzi, 
neúnavný surfař na 
vlnách internetu, mi-
láček trutnovských 

vlakových čet, kolega Břetislav Bareš. Ač na 
penzi, předsedá výboru Klubu důchodců trut-
novských železničářů a stále se živě zajímá 
o dění v naší odborové organizaci. Do dalších 
let mu přejeme pevné zdraví, životní poho-
du a bezpečnou jízdu s pelotonem penzistů.  
Za všechny Brutus

***
Jedenáctého června oslavil své životní jubi-

leum sedmdesát let náš kolega z liberecké zá-
kladní organizace, pan Ladislav Bartoš, člen 
Senior klubu při základní organizaci Liberec. 
Výbor, členové základní organizace a kolego-
vé ze Senior klubu mu děkují za odvedenou 
práci a do dalšího života přejí hodně štěstí, 
pohody, pevné zdraví a spokojenost v rodin-
ném životě.

***   
Mezi našimi květnovými jubilanty byli 

i dva naši pardubičtí kolegové. Osmého květ-
na slavil svoji první padesátku strojvedou-
cí Milan Bárta a 14. května se dožil 65 let  
Jaroslav Bonaventura, strojvedoucí a dozor-
ce depa ve výslužbě. Výbor ZO Federace stroj-
vůdců Pardubice jim srdečně blahopřejí a ještě 
do mnoha dalších let přejí jen to nejlepší, spo-
kojenost a především pevné zdraví.

***       
Dne 28. března oslavil svou kulatou šede-

sátku pan Jaroslav Hemerka, strojvedoucí 
ČD a člen základní organizace Federace stroj-
vůdců Lovosice. I my přejeme svému kolego-
vi a kamarádovi mnoho zdraví, štěstí, životní 
pohody, elánu, optimismu, prostě vše nejlepší. 

***      
V červnu slaví své narozeniny naši kolego-

vé, členové nymburské základní organizace 
Federace strojvůdců: 11. června osmdesát let 
Augustin Rychetský, sedmdesát let Věněk 
Maděra, šedesát let 6. června Milan Doležal  
a padesát let 3. června Jan Vohradský.

Na konci června oslaví emeritní strojve-
doucí Josef Gája z přerovského lokomotivní-
ho depa své 75. narozeniny.

Již od dětství věděl, že bude „mašinfírou“. 
Pochází z dlouholeté železničářské rodiny. 
V časech parního provozu Josefův otec jezdil 
na 354.0 (strojová stanice Hulín), oba jeho strý-
cové – Liderman na lokomotivách 375.0 a Je-
řábek na strojích 387.0 z výtopny Přerov. Po 
studiích tento náš kolega nastoupil k ČSD nej-
dříve jako topič, záhy se ale sám stává vládcem 
lokomotivy. A zvláště ty parní byly jeho velkou 
láskou. Během své dlouhé čtyřicetileté služby 
prošel všechny lokomotivní trakce, kterými 
depo Přerov disponovalo.  Začínal na 414.013, 
následoval další rychlíkový turnus s jeho pý-
chou 475.1105. Na ni rád sám vzpomíná v čele 
„Šopénu“ či na „Migoše“ 387.019, stejně jako 
na „Rudého ďábla“ 476.002.

Další léta provozu pak strávil jak s motoro-
vou vozbou, tak i na dlouhý čas s elektrikami, 
se kterými dojezdil na nákladních vlacích. 
Služebně zastával i post „cvičného“, školaře 
a strojmistra. Dodnes je a byl velice přátelský, 
ochotný a sdílný poradit v řešení technického 
problému kolem lokomotiv.

Jeho vytříbený technický um ho zavál s tý-
mem přerovských strojvůdců k oživení rych-
líkového stroje 475.1142. Po velkém osobní 
nasazení, zápalu, potu, dřině a nespočtu bri-
gádnických hodin se zelená pětasedma stala 
krasavicí v čele nostalgických vlaků – napří-
klad nazývaných jako Hostýnské okruhy. Dě-
lala radost lidem nejen u nás, ale i v zahraničí, 
na Slovensku, v Polsku a Rakousku. Na tyto 
chvíle vzpomínají stovky cestujících, kteří za-
žili nezapomenutelný zvuk dunícího Kylcha-
pu, stoupající kouř, sykot páry a hvizd parní 
píšťaly.

Plno pochopení pro své časově náročné 
povolání vždy měl od své věrné manželky 
Stanislavy, se kterou společně vychovali dvě 
dcery – Gabrielu a Renatu. V současnosti jim 
přináší velkou radost vnučka Mája. 

V Josefu Gájovi zároveň spatřujeme bezva 
člověka s velkým smyslem pro humor, kama-
ráda i šikovného zahrádkáře.  

Do dalších pěkných let mu přejeme hodně 
zdraví, radosti, pohody a rodinného štěstí.

Josefovi kolegové – železničáři  
a Zdeněk Dundr z Litoměřic 

Oslavenec z Přerova

Vážení kolegové, nabízíme vám nástěn-
né a stolní kalendáře Federace strojvůd-
ců České republiky na rok 2021. 

Každá základní organizace také letos 
obdrží zdarma tři kusy stolních kalendářů 
a jeden kalendář nástěnný. Všechny další 
kalendáře je nutno včas objednat! Cel-
kový náklad vyrobených kusů kalendářů 
bude stanoven na základě závazných 
objednávek. 

Výbory ZO si mohou kalendáře pro 
členy svých základních organizací v po-
žadovaném počtu výhodně objednat za 
podmínky finanční spoluúčasti: 
● u stol ního kalendáře 40 Kč (za jeden kus), 

● u nástěnného kalendáře (13 listů) 90 Kč  
(za jeden kus). 

Naší odborové organizaci se podařilo 
dohodnout, že tentokrát si můžete objed-
nat za uvedenou jednotnou cenu dvě ver-
ze nástěnného kalendáře – buď s motivy 
z provozu moderní trakce (byť i zde na 
titulním listu je tentokrát legendární mo-
torový vůz Stříbrný šíp M 260.001), nebo 
kalendář přinášející záběry z provozu par-
ních lokomotiv! 

Zájemci si mohou kalendáře na rok 2021 
objednat výhradně prostřednictvím ně-
které ze základních organizací Federace 
strojvůdců. 

Nezapomeňte si objednat kalendáře na rok 2021
Upozorňujeme, že objednávky jednotliv-

ců nelze adresovat přímo prezidiu nebo 
tiskovému středisku FSČR. Také výdej 
objednaných kalendářů se pak uskuteční 
jen v ZO, kde jste si kalendáře objednali!     

Závazné hromadné objednávky po-
šlou základní organizace na prezidium 
FSČR, a to nejlépe elektronickou formou 
na adresu analytik@fscr.cd.cz. Objednáv-
ky je nutno poslat co nejdříve, nejpozdě-
ji ovšem do 3. července 2020! K tomuto 
datu bude totiž objednávaný počet kalendá-
řů uzavřen a na případné další, až po sta-
noveném termínu zaslané objednávky již 
bohužel nebudeme moci brát zřetel! 

Tiskové středisko FSČR

K těmto významným životním výročím jim 
blahopřejeme a do dalších let přejeme hod-
ně zdraví, lásky, štěstí a spokojenosti. Výbor 
a členové ZO FS Nymburk

***
Dne 6. června oslavil významné životní ju-

bileum 70 let, strojvedoucí ve výslužbě, pan 
František Kamenický. Do dalších let přejí 
stálou pohodu a hlavně hodně zdraví všichni 
členové základní organizace Federace stroj-
vůdců Mladá Boleslav.

***
V poslední květnový den odešel do dů-

chodu kolega Zdeněk Hrbata, strojvedoucí 
a bývalý pokladník základní organizace FS 
Prostějov. Za vykonanou práci mu děkují a na 
zaslouženém odpočinku jen to nejlepší, spo-
kojenost a hlavně zdraví přejí výbor a ostatní 
členové prostějovské ZO Federace strojvůdců.

***
Dne 28. června oslavil své šedesátiny náš 

kolega Jaroslav Fabiánek ze základní orga-
nizace FS Brno dolní. K tomuto jubileu mu 
blahopřejí a ještě do mnoha dalších let po-
hodu a spokojenost v práci i osobním životě 
a k tomu zejména zdraví přejí výbor a členové 
ZO Federace strojvůdců.

***
Jednadvacátý červen bude dnem, kdy svoji 

první padesátku bude slavit náš děčínský ko-
lega Miloslav Veselka. Hodně zdraví, štěstí 
a pohody v práci i osobním životě do dalších 
spokojených let mu přejí výbor a členové zá-
kladní organizace Federace strojvůdců Děčín.

Sedmého července bude slavit 50. naroze-
niny náš kolega Pavel Špaček, strojvedoucí 
a člen základní organizace FS Telč. Do druhé 
padesátky jen to nejlepší, hodně štěstí a ze-
jména pevné zdraví mu přejí výbor a ostatní 
kolegové z telčské ZO.

  ***
V jarních měsících tohoto roku oslavili ži-

votní jubileum 55 let hned dva strojvedoucí, 
členové výboru základní organizace FS Čes-
ká Třebová, pánové Ivan Dobiáš a Luboš  
Čejka. Srdečně jim blahopřejeme a přejeme 
nejen hodně zdraví, ale ještě do mnoha dal-
ších let také štěstí a pohodu v práci i osobním 
životě. Kolegové a kamarádi z českotřebovské 
Federace strojvůdců

***
V měsíci březnu odešel po více než 45 le-

tech práce na železnici na zasloužený odpo-
činek kolega Pavel Veissar, strojvedoucí ČD 
Cargo, pracoviště Týniště nad Orlicí. Do dal-
ších let mu hodně zdraví a spokojenosti přejí 
kolegové ze základní organizace Federace 
strojvůdců Meziměstí.

Dne 17. června 2020 uplyne 20 let, co 
nás navždy opustil náš kamarád a kolega 
pan Josef Petříček, strojvedoucí, člen vý-
boru, pokladník ZO a organizátor, který 
se počátkem devadesátých let minulého 
století podílel na znovuzaložení obrozené 
odborové organizace Federace vlakových 
čet a o několik měsíců později Federace 
strojvůdců v Turnově.

Prosíme každého, kdo tohoto naše-
ho kamaráda a kolegu znal a měl rád, 
aby mu společně s námi věnoval tichou 
vzpomínku.

Kamarádi a bývalí kolegové  
z Turnova a okolí

Vzpomínka

Dva nerozluční kamarádi oslavili své 50. narozeniny. Sedmého května strojvůdce firmy Metrans 
Jiří Antoš, předseda volební komise základní organizace FS Trutnov a organizátor sportovních 
akcí v bowlingu a lyžování na petříkovickém ledovci. Dne 20. května pak strojvůdce firmy 
Českých drah Jiří Holý, dlouholetý turnusový důvěrník a příležitostný strojmistr v Trutnově. 
Poznali se na železničním učilišti v České Třebové, po vyučení narukovali k železničnímu 
vojsku a po odchodu do civilu se vrátili do trutnovského depa už jako strojvůdci. Do dalších 
let přejeme oběma kolegům pevné zdraví, pohodu a to jejich přátelství ať jim vydrží věky. 
Za všechny Brutus. Foto Jiří „Saudek“ Steklý

Kolega Josef Gája na stanovišti 475.1142


