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Na Národním dni železnice v Plzni si každý přišel na své

V sobotu 24. září se na oslavu 197. výročí prvního pravidelného železničního spojení konal v plzeňském oblastním 
centru údržby Národní den železnice. 

Albatros, Hektor i Traxx
Železniční svátek přilákal mnoho ná-

vštěvníků, svou cestu „mezi koleje“ si 
jich našlo přes šest tisíc. Je tedy zřejmé, 
že svět drážní dopravy, jeho historie, 
současnost i budoucnost, si své příz-
nivce najde. K vidění byly nádherné 
lokomotivy a motorové vozy let minu-
lých. Diváci si mohli prohlédnout parní 
krasavice Albatros či Šlechtičnu nebo 
motorové vozy meziválečných let. Naší 
tehdejší vysokou technologickou úro-
veň reprezentovaly Slovenská strela  
a Stříbrný šíp. 

Noční lokomotivní show
Doba poválečná až po nedávnou 

současnost byl zastoupena několika 
typy motorových lokomotiv a vozů. 
Namátkou lze jmenovat Hektora, 
Kyklopa, Čmeláka, Singrovku nebo 
Hurvínka. Prostor měla samozřejmě  
i naše současná vozba. České dráhy se 
prezentovaly nejmodernější soupravou 
typu Interjet, elektrickou jednotku Re-
giopanter 2 a dosud nejmodernějšími 
lokomotivami v provozu – Vectrony. 
Společnost ČD Cargo představilo loko-
motivu typu TRAXX a Správa Železnic 
zase nejmodernější vozidlo na údržbu 
a opravy trakčního vedení od výrobce 
Plasser & Theurer.

Expozice byla rozdělena do čtyř 

okruhů, kde si každý návštěvník mohl 
najít svůj „šálek kávy“. Třešničkou na 
dortu pak byla noční show, kdy se za 
světel reflektorů, zvuků hudby a do-
provodného komentáře na místní točně 
představila více jak desítka exponátů 
od parní trakce až po současnost. 

Pozitivní povědomí
Oslav Dne železnice se zúčastnil rov-

něž i ministr dopravy ČR Martin Kup-
ka, předseda představenstva ČD Michal 
Krapinec a předseda představenstva 
ČD Cargo Tomáš Tóth. České dráhy 
dále reprezentovali členové představen-
stva Blanka Havelková, Michal Kraus, 
Jiří Ješeta a Lukáš Svoboda. Dále byli 
přítomni ředitel OŘOD Plzeň Tomáš 
Petříček, ředitel OCÚ Střed František 
Kozel a zástupci FSČR prezident Ja-
roslav Vondrovic a vedoucí Plzeňské 
oblasti Kamil Chaloupka. 

Národní den železnice se konal pod 
patronátem Českých Drah, ČD Cargo 
a Správy železnic. Je třeba jim podě-
kovat za ochotu akce tohoto rozsahu  
a významu pořádat a tím pomoci šířit 
pozitivní povědomí o české železnici 
jako celku. Dík patří i všem organizáto-
rům, společnostem, které zapůjčily své 
exponáty, sponzorům a v neposlední 
řadě kolegům z provozu, kteří se podí-
leli na důstojném průběhu celých oslav 
Národního dne železnice.

Kamil Chaloupka

Trolej by mohla být už zlatá
Je zadrátováno
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Jaký může být důsledek jednoho přehlédnutí malého kosočtverce v kolejišti

Hákovnice jsou nově v Praze Chuchli!
V Praze Chuchli umístili nově há-

kovnici. Podle vyjádření kolegů je tato 
skutečnost strojvedoucímu sdělena  
v rozkaze, a i návěsti jsou osazeny. 
Tak proč se stalo, že strojvůdce nestáhl 
sběrač? 

V jednom případě se kolega věnoval 
pohybu osob v kolejišti, aby někoho 
nepřejel. Po stavbě pobíhá velmi mno-
ho oranžových mužíků a kosočtver-
ce stahovačky si proto vůbec nevši-
ml. Další kolega tam delší dobu nejel  
a v „džungli“ nových návěstidel a stav-
by kosočtverec také přehlédl. A ještě 
navíc strhl trolej v části stanice. Takže 
velké náklady na opravu. Kdo to zapla-
tí? Část chybující strojvůdce, ale větší 
část dopravce. 

Nevadí?
Tak si říkám, to těm dopravcům ne-

vadí? Škody na lokomotivě, nutnost 

nasazení náhradní dopravy, naštvaní 
cestující. Jenom proto, že je na troleji 
kus ohnutého drátu. Prý pro bezpeč-
nost. No nevím. Poškozený sběrač 
svými částmi může i nadále propo-
jit napětí do chráněného úseku. Jako 
elektrikář bych na troleji při takovéto 
chabé ochraně nepracoval. Požadoval 
bych oddělení bezpečnějším způsobem. 
Navrhoval bych osadit dělič mimo po-
jížděnou část troleje tak, aby nemohlo 
za žádných okolností dojít k propojení 
sběračem. 

Tam, kde jezdí vlaky, se stejně nemů-
že pracovat, tak proč tam dávat bezna-
pěťový úsek, který stejně moderním 
lokomotivám a vozům vadí. Dělič by 
měl být mezi kolejí, po které se jezdí  
a kolejí, na které se pracuje. Tak nikdy 
nemůže dojít k nebezpečnému propoje-
ní a ohrožení pracujících montérů.  Je 
mi jasné, že je jednodušší využít děliče 

na spojkách kolejí a vzdušné izolace 
mezi trolejí. Ale jediná chyba pak při-
dělá mnoho práce při obnově stržené 
troleje v půlce stanice. 

Německá inspirace
Možná by to měli pracovníci elek-

troúseku zvážit a třeba se inspirovat  
v Německu. Vyjádření kolegy, který do 
Německa jezdí: „Tři roky jezdím do 
Německa a nepotkal jsem jedinou sta-
hovačku. Teď opravují 15 km dlouhý 
úsek přes tři stanice. Mezistátní úsek 
a tři mezistaniční úseky, Němci tam 
nemají ani stahovačku ani vypínačku. 
Kam se jezdí, je trolej pod napětím bez 
jakéhokoliv omezení. Hákovnice mají 
jen na vyloučeném úseku směrem ven.“ 

No, je pravda, že tam mají jiný sys-
tém. Ale u nás se také dřív muselo 
stahovat „mezi sudou a lichou“ a již 
to není nutné. Tak třeba se časem do-
čkáme změny a cestující nebudou trpět 
kvůli jedné chybě-přehlédnutí malého 

kosočtverce v kolejišti.
A proto, kolegové, stahujte raději 

dříve. Je lepší zůstat „viset“ v úseku bez 
napětí a nechat se odtáhnout, než zůstat 
„viset“ bez sběrače a se strženou trolejí. 
Či způsobit smrt montérům.

Douška
Zarazilo mne vyjádření SŽ k mimo-

řádné události: „Vlak způsobil svou 
jízdou rozsáhlejší poškození trakčního 
vedení, než jsme předpokládali.“  A za-
ujala mne informace o nehodě, kterou 
jsem našel na internetu: „Opakované 
stržení trolejí u Brandýsa nad Orlicí  
a poničení sběrače nárazem do hákov-
nice vedlo nakonec k jejímu odstraně-
ní, praxe umísťování hákovnice ale dál 
zjevně pokračuje.“ 

Uvidíme kdy se infrastruktura dosta-
ne na úroveň 21. století a všechny výlu-
ky a opatření se budou dělat pro plynu-
lost provozu, a ne pro jednodušší práci. 

Miloš Brunner

Praxe umísťování hákovnice dál pokračuje. A má „úspěch“, během týdne tři 
sběrače. Dopravcům to nevadí? Naschvál 

trafikantů
Hákovnice jsou specialitou dráž-

ního prostoru s dřívějším názvem 
Severozápadní dráha.  Když jsem jel 
směr Cheb, tak za Chomutovem, kde 
SZD končila, nebyly nikdy hákovni-
ce, vždycky jen dva děliče za sebou  
a mezi nimi neutrální pole. Když jsem 
jel někam na východ, tak to tam bylo 
obdobné. A chybějící kousky trole-
je někde ve stanicích, jsou snad na-
schválem od trafikantů. Dlouhé roky 
jsme bojovali o nápravu např. v Kutné 
Hoře, kde při posunu na tzv. Cihelnu 
také chybělo propojení mezi kolejemi. 
A že tam zůstalo sběračů! A ne vždy 
vinou strojvedoucího. Bylo tam málo 
místa na rozjetí a když šel sběrač po-
malu dolů, bylo na průšvih zaděláno.

Josef Oliva

V Praze Libni byla spojka mezi 66. a 65. kolejí roky bez troleje. Bohužel, nad 
spojkou vedla tažná lana od troleje z 65. koleje a řada kolegů jee považovala za 
regulérní trolej. Zvláště ti, kteří nebyli „libeňští“ a brali z 65. koleje odstavené 
lokomotivy.

Návěsti „Kolej bez troleje“ byly sice 
umístěny, ale až k návěsti s lokomoti-
vou strojvůdci při posunu nezajeli, jen 
za výhybku. Takže návěst neviděli. 

Stálo to mnoho sběračů, trolej by 
mohla být už zlatá. Letos se postavil 
jeden sloup, natáhlo pár metrů drátu  
a mnoha kolegům se ulevilo, že je o 
jednu pastičku méně. Toto je informace 
hlavně pro přespolní kolegy. 

Místní stále trochu děsí svážný pa-
hrbek, kde těch pár metrů troleje stále 
chybí, a také tam už pár sběračů zůsta-
lo. No třeba se taky dočkáme instalace 
troleje. Je mnoho „kopců“, kde trolej je, 
takže jde jen o technické řešení zpět-
ných proudů. Možná by stačil jen izo-
lovaný úsek troleje, abychom při kaž-
dém přejezdu kopce nemuseli stahovat.  
A byla by to pojistka proti chybě. Po 
stoprvním přejezdu se chyba prostě sta-
ne. Zkušenost už mám.

Text a foto Miloš Brunner

Podepsána PKS u Správy železnic
43% není mnoho

Sedmého října bylo ukončeno jednání o podobě nové podnikové kolektivní 
smlouvy u Správy železnic podepsáním tohoto dokumentu. Nejdůležitějšími 
výsledky jsou navýšení tarifních stupňů o 5,2 % , zvláštní odměna držitelům 
licence strojvedoucího, zaměstnanců OZOV a zaměstnancům ZPŘS na 1 000 
Kč (což je 300 Kč navíc oproti současnému stavu) a navýšení odměny TS  
k motivaci na 1 000 Kč (+ 200 Kč oproti skutečnosti). 

Federace strojvůdců České repub-
liky, kterou zastupoval člen prezidia 
Kamil Chaloupka, se tohoto jednání 
aktivně účastnila a svými návrhy míři-
la na změnu podoby odměňování, a to 
zejména u profesí, u kterých je nutná li-
cence strojvedoucího. Podle našeho ná-
zoru jsou zaměstnanci s platnou licencí 
u Správy železnic dlouhodobě podhod-
noceni. Navíc v platném katalogu za-
městnání Správy železnic funkci stroj-
vůdce nenajdete. Tito kolegové mají 
kromě licence i řadu dalších zkoušek 
z oboru konkrétního zařazení. Systém 
odměňování je však postaven pouze na 
dosažení stanoveného počtu hodin říze-
ní drážního vozidla.

Nezájem centrál
Snahou FSČR bylo tento systém 

změnit. Námi navržené násobky částky, 
které by podložily náročnost a nespor-
nou zodpovědnost u všech výše uve-
dených zaměstnanců, se však nesetkal  
s podporou ostatních odborových 

centrál u Správy železnic. Bylo až 
úsměvné pozorovat uspokojení s ná-
vrhem zaměstnavatele zvýšit odměnu  
o pouhých 300 Kč! Je to sice zvýšení  
o 43 %, ale ze základu 700 Kč hrubého. 
U Správy Železnic je přitom asi  740 
zaměstnanců s platnou licencí strojve-
doucího či zkouškou D-04 a ND-06.

Nezbývá než doufat, že s výhledem 
na roky budoucí se změní i pohled 
Správy Železnic na své strojvedoucí. 
Tito se svými MVTV, MUV a dalšími 
SHV jezdí po všech provozovaných 
částech infrastruktury. Na místě oprav 
či údržby se účastní prací v rozsahu 
svých zkoušek a po té se vrátí zpět do 
středisek údržby. Efektivita nebývalá, 
ohodnocení nevalné

I do budoucna bude Federace stroj-
vůdců konat kroky k nápravě a zohled-
nění v ohodnocení při nelehké a zod-
povědné práci kolegů s platnou licencí 
strojvedoucího u Správy železnic. 

(kach)

Na plzeňském Národním dni železnice se mj. sešli (zleva) ředitel OCÚ Střed Franti-
šek Kozel, ředitel OCÚ Západ Jiří Janoušek, člen prezidia FSČR Kamil Chaloupka, prezi-
dent FSČR Jaroslav Vondrovic, členka představenstva ČD Blanka Havelková, předseda CS 
Vlastimil Jelínek, člen představenstva ČD Jiří Ješeta a ředitel OŘOD Západ Tomáš Petříček.   

Foto archiv FSČR
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Strojvedoucí na simulátoru… 

V 17. čísle našeho časopisu jsme se asi poprvé, myslím tím oficiálně, ze zpracovaného dotazníku dověděli o problé-
mech, které trápí strojvedoucí. Mezi ty nejproblematičtější příčiny „nepohody“ při výkonu strojvůdcovské profese patří 
hned několik faktorů, o kterých bylo napsáno už mnoho článků. Chtěl bych zde proto znovu připomenout alespoň nad-
měrně vysokou administrativní zátěž a v druhé řadě nepřehlednost provozních předpisů.

Úmysl dobrý, realita pokulhává

Jak se vám líbí nový předpis D1 vy-
daný Správou železnic, raději nechám 
na posouzení každého z vás. Za sebe 
můžu jen říct, že za celou svou mno-
haletou praxi je nám pořád slibováno 
zjednodušení všech předpisů, opak je 
však pravdou. Předpisy jsou stále složi-
tější a chaotičtější. V tabletech jsou ne-
přesné JŘ, TTP a tak bych mohl pokra-
čovat dále, o rozkazech ani nemluvě. 

Jeď a ukaž, co umíš 
Nedávno mezi povinné školení stroj-

vedoucích přibyl také simulátor (trena-
žér). Vedení ČD si od toho slibovalo 
zdokonalování znalostí strojvedoucích 
a tím určitě také maximální eliminaci 
vzniku mimořádných událostí. Myšlen-
ka to je určitě dobrá, ale je tomu oprav-
du tak? Trenažéry jsou u nás celkem 
dva, a to v Praze a České Třebové. Už 
dopravit se na dané místo a ve stano-
venou hodinu není pro některé kolegy 
ale zrovna jednoduché. Po příjezdu se 
strojvedoucí zavře do kabiny, dostane 
rychlé proškolení co a jak. Dále obdr-
ží JŘ, zprávu o brzdění a úkol vyrazit 
na fiktivní trať, na které nikdy nejel. 
Start… a teď jeď a ukaž, co umíš.

V tabletu jsou podklady pro přípravu 
na trenažér, to je pravda, ve skutečnosti 
se ale přece poznání trati provádí úplně 
jinak. Ve finále tady strojvedoucí dosta-
ne jinou trať, než na kterou se připravo-
val. Fíra pak jede po neznámé trati, aby 
hledal rychlostníky, návěstidla, pomalé 
jízdy a další provozní informace jako 
houby v lese. Stává se, že vyjede z ob-
louku, spatří rychlostník a začíná brz-
dit. Pomalu zastaví, protože simulátor 
brzdí lépe než souprava ve skutečnos-
ti. Pokud by ale strojvedoucí onu nyní 

zadanou fiktivní trať znal a věděl, jak se 
bude chovat jeho vlaková souprava, tak 
přece s přehledem požadovanou rych-
lost dodrží!

Dalším problémem je ovládací pult 
a rozmístění základních prvků, které 
jsou podobné, jako na stanovišti pante-
rů. Pokud ovšem strojvedoucí jezdí už 
třeba několik let na nějaké lokálce na 
stroji 810, už to samo pro něj může být 
dosti značný problém. 

Nastuduj si sám
Pravidelné školení probíhající v de-

pech už také není tak kvalitní, co bý-
valo, a tak si přiznejme, že většinu za-
městnanců spíše obtěžuje. Buď si musí-
te samostatně projít nějakou prezentací, 
nebo vás lektor informuje o základních 
změnách v předpisech. Technická ško-
la je bohužel v podstatě sci-fi. Dříve se 
probíral technický stav HV a jejich re-
konstrukce, poruchy a co kde a jak od-
stranit. Dnes se to prakticky neděje, byť 
by to mohli ocenit zejména naši mladší 
kolegové, kteří sbírají každým dnem 
nové zkušenosti. 

Realitou současnosti je, že pro nedo-
statek kvalifikovaných lektorů jich je 
většina jen dopravního zaměření, a tak 
se ten zbytek vzdělávání opět hodí na 
hlavu strojvedoucího, vlastně aby si po-
třebné technické údaje nastudoval sám. 

V praxi se také stává, že strojvedoucí 
někdy udělá chybu a jde na přezkouše-
ní, přitom to jinak může být zrovna vel-
mi kvalifikovaný a provozní problema-
tiky znalý kolega jezdící už několik let 
zcela bez problémů. Měl ovšem zrovna 
smůlu, nebo se třeba na pár vteřin zabý-

val nějakým problé-
mem HV. Trenažér 
mu má pomoci, jen-
že alespoň mně ško-
lení na simulátoru 
připadá spíše jako 
hra na PC. Sednu do 
letadla a buď přista-
nu, nebo ne. 

Přínos?
Nemluvě o tom, 

že někteří z nás už 
vzhledem k svému 
duševnímu roz-
položení ze samé 

podstaty zrovna nemají v lásce testy  
a přezkoušení. Je to pak vůbec nějakým 
přínosem, aby jel takový vystresovaný 
strojvedoucí přes půl republiky na dva-
cetiminutovou jízdu na ne zcela kva-
litním simulátoru? Bylo už totiž také 
mnoho stížností na jeho špatnou gra-
fiku. V provozním řádu simulátoru je 
dokonce uvedeno, že „vzhledem k op-
tickému efektu panoramatické projekce 
může u některých osob dojít k pocitu 
závratě, či nevolnosti“.

Účast na simulátoru je povinná.  
V současné době je přitom nedostatek 
strojvedoucích a tak volných dnů je pro 
nás, ať už jsme letmo nebo v turnuse, 
jen málo, stávají se spíše jen takovým 
luxusním zbožím. A přesto musí každý 
fíra školení absolvovat. Na základě své 
vlastní mnohaleté zkušenosti jsem však 
přesvědčen, že praxe je mnohem lepší 
a přináší bohatější a hlavně pak v pro-
vozu využitelnější zkušenosti. Takovou 
zkušenost získanou v praxi nenahradí 
žádný trenažér. 

Budoucím kolegům poslouží
Tímto svým zamyšlením nechci zpo-

chybňovat původně jistě dobrý úmysl 
zaměstnavatele, ale měl by se nyní spí-
še zaměřit na své nové, tedy budoucí 
zaměstnance. Ti ať především jezdí na 
trenažéru, neboť to jistě vhodně doplní 
jejich dosud mnohdy převážně jen pa-
sivní zácvik na lokomotivě či samostu-
dium. Mladým a našim budoucím ko-
legům by tak trenažér dobře posloužil. 

Doplním ještě, že článek jsem napsal 
po konzultaci a malém osobním prů-
zkumu, který jsem provedl v domovské 
jednotce Veselí nad Moravou. Závěr  
z něho je asi takový - většina strojve-
doucích se shodla na tom, že školení 
na simulátoru jim vlastně nic nového 
a pro praxi přínosného nedalo, nebylo 
pro ně tedy žádným přínosem. A obje-
vily se dokonce názory, že je jen drahou 
hračkou, snad ještě tak pro lidi, kteří se 
zajímají o dráhu nad rámec svých po-
vinností. Jako přínosný byl simulátor 
naopak označen strojvedoucími v kur-
zech, kteří zatím neměli možnost okusit 
řízení HV ve skutečnosti a absolvovali 
jen zde již zmíněné pasivní zácviky.

Martin Urbánek
Foto archiv

Je vždy přínosem budovat nové a ještě novější? 

Antikoncepce našich drah

Dalším velmi dlouho trvajícím fe-
noménem je posuzování kvality sítě 
téměř výhradně podle osobní dopravy.  
V neposlední řadě umělé přetěžová-
ní kapacity železnic způsobené neú-
měrnými požadavky krajů a dalších 
územních celků, rozsekání služeb 
nadměrným počtem dopravců a pře-
míra NEnavazujících spojů. Výsledek 
je takový, že mnohé spoje jezdí polo 
až zcela prázdné, jiné spoje, zejména 
vnitrostátní dálkové, jezdí duplicitně, 
protože je obsluhují různí dopravci ve 
stejných trasách. 

Půlka vlaků nevydělává?
Nejsem zastánce přeplněných vlaků. 

Pokud vím, tak se jistý soukromý do-
pravce holedbal, že 75 % obsazenost 
umožní rentabilní provoz. Pokud je to 
pravdou, pak polovina vlaků v regio-
nální osobní dopravě, které stačím vní-
mat, je nerentabilní. Jediné, co je drží 
nad vodou, jsou dotace za tzv. veřejnou 
službu. A to jsou zároveň ty peníze,  
o které bojují soukromí dopravci. Pro-
sím, nejsem odborník ekonom. Nejsem 
ani vzdělán v oblasti přepravních prou-
dů a podobně nedovedu spočítat renta-
bilitu přepravy. Jen se domnívám, že 
není nutno vypravovat regionální spoje 
po 10, ba ani po 15 minutách. Za mě by 
klidně stačil dostatečně kapacitní vlak 

(tedy ne 1 až 2 vozy) jednou za 30 min. 
V dálkové dopravě pak jeden vlak za 
hodinu. 

Možná mne nyní dopravní inženýři 
budou chtít pod ten vlak hodit, já však 
věřím, že tím by se odlehčilo železnič-
nímu provozu. Také by to umožnilo 
hospodárnější využití vozového parku 
a zejména přidalo čas na údržbu. Když 
k tomu přidám možnost sem tam pro-
táhnout i nějaký nákladní vlak i v den-
ních hodinách, pak myslím, že by tako-
vé přeorganizování železniční dopravy 
stálo za kus odvahy. 

Mizí nákladová místa
Je tu ještě jeden problém, který se 

v současnosti skloňuje mezi želez-
ničáři i v médiích a mezi veřejností. 
Výluky. Chci poukázat na již výše 
zmíněný fakt, že se opravy řídí téměř 
výhradně potřebami osobní dopravy. 
S každou modernizací stanic, koridorů  
i regionálních tratí pak mizí nákladová 
místa. Se zahuštěním osobní dopravy 
se redukují manipulační vlaky. Ty se  
v důsledku nesetkávají a mnohé vozy 
objíždí celou republiku, aby se dostaly 
do místa vzdáleného několik km. Tím 
se ovšem převoz jednotlivých vozo-
vých zásilek stává zdlouhavým, dra-
hým a neekonomickým, a tedy nežáda-
ným artiklem. Ano, můžete namítnout, 

že to je již problém dopravců. Je to ale 
skutečně tak? O koncepčním řešení 
bych se opravdu zdráhal mluvit. 

Zrychlit na půlkilometru?
Oprava trati Havlíčkův Brod – 

Okrouhlice proběhla v roce 2020, 
pokud mne paměť neklame. Kýžené 
zrychlení ovšem nenastalo. Ani zde, ani 
na jiných podobně zrekonstruovaných 
tratích. SŽ prohlásila, že důvodem je 
nedostatek hnacích vozidel která by 
zvýšenou rychlost mohla využít. Takže 
je to zas na dopravcích. 

Do Okrouhlice se před opravou jez-
dilo rychlostí 70 km/h. Dnes je traťová 
rychlost v některých úsecích zvýšena 
až na 85 km/h. Pro média to zní krás-
ně. Myslím ovšem, že mi i strojvedoucí 
osobní dopravy dají za pravdu, že využít 
tuto rychlost na 500 m dlouhém úseku, 
je přinejmenším iluzorní. Na takovém 
úseku se vlak ze 70 na 90 ani nerozjede 
a už musí brzdit (osobáci, pokud tam 
fakt ty max. rychlosti drtíte, tak mne, 
prosím, opravte). Pro našince s 600 me-
try délky vlaku a nezřídka 2 tisíci tun 
v okamžiku, kdy bych mohl zrychlovat 
tak už míjím předvěstník, nebo násled-
né snížení rychlosti na 70 km/h. Takže 
ano v několika úsecích mohu jet 80  
v jednom 85, prakticky však jedu v 
celém úseku 70-75 km/h, protože 

plynulost a hospodárnost je pro mne 
důležitější, než iluzorních 30 s. krácení 
jízdní doby. A věřte: HV za to nemůže. 

Bomba bez munice
Druhý příklad (anti)koncepce: Brno 

– Střelice. V listopadu 2021 byla do-
končena revitalizace trati do Střelic. 
Trať byla elektrifikována. Přibyla za-
stávka Ostopovice. Byly mírně na-
rovnány oblouky a upraveno převý-
šení. Max. rychlost zvýšena až na (!)  
120 km/h. Mediální bomba. Pak se do-
čtete, že do zavedení ETCS (další za-
klínadlo) se bude jezdit jen 100 km/h. 

Téměř rok po přestavbě tam duní 
motory, některé osmdesátkou. Panto-
graf si o trolej dosud neškrtnul. To už 
ekologům neva? Argument je (v os. 
dopravě logický), že se jezdí až do Za-
stávky u Brna a Náměště n. O. a pře-
přah je nemyslitelný. Jenže na trati do 
Zastávky se ještě nekoplo. Z tisku vím, 
že v červenci 2021, tedy krátce před 
dokončením úseku do Střelic, již bylo 
vypsáno výběrové řízení. To byl fofr. 
Už v půli stavby se řeší pokračování! 

Ale objektivně, to předešlé výběr-
ko „spláchla“ Voda z Tetčic (zapsaný 
spolek, dříve občanské sdružení), eko-
logická organizace o jednom členu, 
která blokuje například i Velký městský 
okruh Brna. Je to vůbec možné…? 

Můžete namítnout, že aspoň těž-
ké náklady paliv do Střelic pro státní 
rezervy mohou využívat elektrické 
trakce. Ale ouha. Narážíme opět na 
antikoncepci dobré správy. Nikdo mi 

dodnes nedokázal vysvětlit, proč nece-
lých 1,5 km dlouhý úsek mezi žst. Brno 
– Dolní nádr. do Brno – Horní Heršpi-
ce, střelické zhlaví (dříve hradlo Státní 
silnice) nebyl při této revitalizaci zahr-
nut do projektu elektrifikace. To prostě 
hlava nebere. Když přidáme současné 
vytížení brněnského hlavního nádraží, 
nikoho nepřekvapí, když novou zastáv-
kou Ostopovice pod novými dráty za-
duní trojice kocourů či jiných motoro-
vých mašin, aby dožduchaly těžký vlak 
do stoupání cca 40 km rychlostí. Přitom 
tuto práci mohly již obstarávat laminát-
ky nebo modernější el. stroje. 

Brno - Blansko
A tak se ptám . je vždy přínosem 

budovat nové a ještě novější? Je posta-
ráno o nákladní dopravce? S trochou 
napětí očekávám, jak budou vypadat 
nové traťové poměry z Brna do Blan-
ska. Zůstala v Adamově ještě vlečka 
do fabriky (už tak dost problematická 
po výstavbě parkoviště u obchodního 
centra), nebo do křtinských lesů? Ne-
budou kontejnery jezdit v režimu MZ 
kolem nových nástupišť a opravenými 
tunely (to tu už taky bylo)? A jaký bude 
přínos této několikamiliardové stavby, 
ať už z hlediska propustnosti, nebo 
krácení jízdních dob? Myslelo se také 
na nákladní dopravu nebo je všem spí-
še trnem v oku? Už se těším na krásné 
mediální obrazy. Méně už na skutečný 
a pravdivý provoz.

Zdeněk Herzig 

Při pohledu na současnou železniční síť se mi chce pla-
kat. Z mého pohledu se to všechno nějak „patle“, aby se 
využilo aktuálních nabídek a dotací a pro koncepční řeše-
ní problémů není mnoho prostoru. Do staveb na železnici 

může mluvit snad úplně každý a mnoho z těchto samozva-
ných obránců veřejných práv o provozu a potřebách drah 
nejspíš vůbec nic neví. 

K dotazníku pro strojvůdce
Se zájmem jsem si přečetl vyhodnocení dotazníku pro strojvedoucí. Určitě 
jsou některé pohledy přínosem pro další řešení, ale v dotazníku jsem postrádal 
některé důležité otázky, které by lépe vysvětlovaly důvody projetí návěstidla  
v poloze stůj.

Strojvedoucí má za úkol při jízdě sledovat trať a příslušná návěstidla. Proto mi 
v dotazníku chyběly otázky typu: V jaké míře odvádí pozornost strojvedoucího od 
sledování tratě technologické obrazovky, telefon, tablet? Jaký má strojvedoucí čas 
na prostudování jemu předávaných písemných rozkazů pro omezení jízdy, změny 
na trase, pro stáhnutí sběrače atd.? Je dobrá viditelnost návěstidel? Zvýšení bez-
pečnosti dopravy by možná přispělo i to, že v určité vzdálenosti od návěstidla by 
zazněl zvukový signál, že se blíží k návěstidlu. K tomu by se strojvedoucí ale měli 
vyjádřit, jestli by je to neobtěžovalo. Strojvedoucí je na hnacím vozidle sám a musí 
během jízdy řešit celou řadu věcí, které odpoutávají jeho pozornost od sledování 
tratě. A to je to nejdůležitější. Ten dotazník svými otázkami hledal podle mě něco 
zcela jiného.               Josef Schrötter 

Prosba o finanční pomoc
ZO FS Horažďovice předměstí založila transparentní účet pro našeho člena 

Josefa Hrabýho, kterému požár v noci na 22. září 2022 výrazně poničil jeho 
rodinný dům. Případnou finanční podporu zašlete, prosím, na transparentní účet:  
123- 8 520 780 297/ 0100

Předem děkujeme za pomoc. ZO FO Horažďovice předměstí
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 Svátek železnice ve znamení umění

„Tys hrál v Plzni na Národním dnu železnice, Fando?“ oslovil mě cestující, 
bývalý strojvedoucí, nyní důchodce. „Moc se mi to líbilo. Lidé poslouchali, 
zpívali, prostě tak, jak to má být.“ „Ano,“ odpověděl jsem… 

Hudba z Plzně

A nebyl jsem tam sám. Hudební skupina JEDETO Českého zemského svazu 
Mezinárodní federace pro kulturu a volný čas železničářů FISAIC ve složení Li-
boslav Kučera a František Tylšar (akordeony), Martin Měkuta (banjo a kytara)  
a Rudolf Louda (klarinet a viola) zajišťovala hudební doprovod expozice tvořivých 
železničářů po celý den.

A že se bylo i na co dívat! Již tradičně představily svoji tvorbu skupiny literátů, 
kreativních ručních prací, výtvarníků, fotografů, esperantistů, filatelistů, radioama-
térů a železničních modelářů. Proudy návštěvníků se pohybovaly prostorem výtop-
ny a největší nával byl již tradičně u modelového kolejiště. 

Práce modelářů byla letos navíc doplněna možností porovnat modely se skuteč-
ným brejlovcem, který stál hned za nimi. Někdo se zastavil u vystavených foto-
grafií, jiného zaujaly obrazy výtvarníků. Někdo si popovídal o esperantu, jiný pro 
změnu o poštovních známkách nebo rádiovém vysílání. Děvčata ze skupiny krea-
tivních ručních prací prodávala své výrobky. Kdo si je zakoupil, přispěl současně 
na dobrou věc, protože celý výtěžek byl určen nadaci Železnice srdcem, která pod-
poruje železničáře v nesnázích. U stolku literární skupiny bylo letos k nahlédnutí 
již čtrnáct svazků knih s názvem Literáti na trati. 

Akce se vydařila a opět ukázala, že železničáři umí nejen své řemeslo, ale také 
mnoho dalších kreativních dovedností na velmi vysoké úrovni. 

Akce skončila a my všichni věříme, že se sejdeme opět za rok. 
FJB

Regionální Národní den železnice v Trutnově

Olomoucká módní přehlídka dieselových krásek
Hanácká metropole Olomouc se stala  

17. září centrem oslav Regionálního 
dne železnice. 

K prohlídce byl připraven např. de-
pozitář ČD Muzea s nově opravenou 
točnou. Na ní se konala přehlídka mo-
torových lokomotiv řady T478.1 zva-
ných Bardotka či Zamračená, jimž byl 
letošní ročník věnován. Na našich fo-
tografiích můžete kromě nich vidět pří-
jezd historického vlaku taženého parní 
lokomotivou Velký bejček (423.009). 
Ten jel z olomouckého hlavního nádra-
ží do do Hluboček a zpět. Žabotlam, 
Panťák nebo Emilka se říká historické 
pantografové soupravě řady EM 475.1. 
Ta zase vyrazila do Nezamyslic. No  
a nakonec pozdravy pro naše čtenáře od 
osádky Velkého bejčka.

Text a foto Martin Ježek

V neděli 4. září proběhl v Trutnově Den železnice. K vidění byly 
lokomotivy 193.902, T 669.1069, T 435.040, lůžkový a jídelní vůz, 
souprava 854/954 a 754.047-9 ve vyvazovací opravě. Velký zá-
jem mezi dětmi byl jako každý rok o projížďku depem na Adélce 
799.004-7, dospělí si v 10 a ve 14 hodin nenechali ujít názornou 

ukázku střetu osobního auta s Brejlovcem 754.030-5 a následný 
zásah IZS. O kyvadlovou dopravu mezi depem a stanicí se staral 
Hurvínek M 131.1541 a nechyběla ani vzpomínka na parní provoz, 
letos zastoupená strojem 423.009 na vlacích Hradec Králové - Vrch-
labí - Ćervený Kostelec - Trutnov - Hradec Králové. Na pražských 

rychlících mezi Trutnovem a Hradcem Králové se naparovaly stro-
je VDA 750.199-2 a ČD 754.061-0. Na fotce pořízené „na kanále“ 
před trutnovskou raportkou jsou strojvůdci (zleva): předseda ZO 
FSČR Trutnov Marek Cigl, Tomáš Kafka, hospodář ZO Jiří Beran, 
Jan Muff Pirkl a Jiřík Bouška.                               Text a foto Brutus
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Dne 24. června zemřel ve věku 
nedožitých 74 let náš havlíčkob-
rodský kolega, strojvůdce v. v. pan  
Bohumil Čech. Kdo jste ho znali, vě-
nujte mu, prosím, tichou vzpomínku. 
Čest jeho památce.

*

Dne 2. září zemřel ve věku  
72 let náš bývalý kolega, pomocník 
strojvedoucího pan Václav Ulrich. 
Dne 9. září odešel na věčnost náš 
bývalý kolega strojvůdce v. v. pan  
František Fiala. Zemřel ve věku ne-
dožitých 88 let. Kdo jste je znali, vě-
nujte jim, prosím, tichnou vzpomínku. 
Kolegové a kamarádi z Havlíčkova 
Brodu

*

Ve věku 67 let nás navždy opustil 
kolega Jaroslav Szkuta , dlouholetý 
člen FS Bohumín.

Poslední rozloučení

Společenská rubrika

V květnu a v únoru oslavili své  
60. narozeniny kolegové Petr Mucha  
a Pavel Salášek, strojvedoucí ČD a. s. 
a členové ZO Brno-Maloměřice. Doda-
tečně jim přejeme hodně štěstí, zdraví  
a klidu do dalšího života.

*
V květnu oslavil významné životní 

jubileum, a to rovných 60 let strojve-
doucí ČD pan Karel Konečný. Výbor  
a ostatní členové ZO FS Valašské Me-
ziříčí přejí hodně štestí a osobní pohody 
doma i na pracovišti.

Pan Jiří Tesař, dlouholetý člen vý-
boru ZO Brno-Maloměřice, skvělý ko-
lega a strojvedoucí, oslavil v nedávných 
dnech kulaté 60. výročí narození. Jmé-
nem výboru, ale i jménem všech členů 
naší ZO, Jirkovi děkuji za skvělou práci 
pro naši organizaci i pro ČD a. s. 

Přeji pohodu, klid a hodně štěstí  
v práci. Také trpělivost při práci v ZO  
a spoustu radosti a pohody v soukro-
mém životě. Zdeněk Herzig.

*

V srpnu se přidal k řadě padesátní-
ků kolega strojvedoucí Martin Halász. 
Věříme, že prožil krásnou dovolenou 
a přejeme mnoho dalších, klidných let 
mezi mašinkami i v kruhu rodinném. 
Kolegové ze ZO Brno Maloměřice.

*
Dne 7. května oslavil kulaté 60. na-

rozeniny náš kolega strojvedoucí pan 
Pavel Mandát. Stejné výročí slavil 
16. května i další kolega strojvůdce 
pan Jiří Brzoň. 55. narozeniny oslavil 
dne 30. srpna kolega strojvedoucí pan  
František Košík. Dne 19. srpna oslavil 
65. narozeniny náš kolega strojvedoucí 
pan Miloš Rajdl. 

Všechno nejlepší, pevné zdraví a ži-
votní elán do dalších let přejí kolegové 
a kamarádi z Havlíčkova Brodu.  Všem 
výše uvedeným oslavencům se tímto 
omlouváme za pozdní gratulaci. 

Výbor FS.

*
Pěknou sedmdesátku oslavil dne 

17. září náš kamarád strojvedoucí v. v.  
a předseda v. v. FS HB pan Alois Hej-
ný. Stejné výročí oslavil dne 21. září 
též náš kamarád pan Vladimír Kohout, 
bývalý strojmistr depa HB.  Vše nejlep-
ší, dobré zdraví a pohodu do dalších let 
jim přejí havlíčkobrodští kolegové.

*
Dne 21. září oslavil 60. naro-

zeniny strojvůdce ČD Cargo pan  
Jarmil Zavadil. Všechno nejlep-
ší, pevné zdraví a životní elán do 

dalších let mu přejí kolegové a kamarádi  
z Havlíčkova Brodu.

*

Dne 29. září odjel svoji poslední 
směnu pan Jan Krejčí, člen FS Ústí 
nad Labem, který odešel 30. září do 
důchodu. Po absolvování děčínské 
průmyslovky zakončené maturitou  
v roce 1978 nastoupil pan Krejčí do 
lokomotivního depa v Ústí nad Labem. 
V roce 1980 si udělal zákonné zkoušky 
na „traktory“ a o rok později na „tram-
vaje“. Od roku 1987 jezdil na osobní 
dopravě. Celý život byl věrný Českým 
drahám!

*
Dne 30. září ukončil svou profesní 

činnost jako strojvedoucí ČD CARGO 
a odešel do důchodu náš chomutovský 
kolega a člen základní  organizace pan 
Josef Mandys. Za odvedenou práci by-
chom tímto chtěli Pepínovi poděkovat 
a do dalších let na zaslouženém odpo-
činku mu popřát hodně zdraví, štěstí  
a spokojenosti v osobním životě. To vše 
mu přejí všichni ze ZO FS Chomutov.

Dne 1. října oslavil rovné půlstoletí 
náš kolega pan Zdeněk Dvořák. Osla-
venec je strojvůdcem depa Havlíčkův 
Brod. Vše nejlepší, dobré zdraví a po-
hodu do dalších let přejí havlíčkobrod-
ští kolegové.

Kolegové ze ZO FS Letohrad , kamarádi a spolupracovníci se rozloučili s ko-
legy, strojvedoucími ČD, kteří odešli, nebo odcházejí během tohoto roku do dů-
chodu. Rozlučka proběhla v prostorách restaurace Na koupališti v Letohradě. 
Všichni akteři byli obdarováni tričky s humorným popisem. Na snímku zleva jsou  
Martin Jiskra, Drahoslav Vraštil, Lubomír Matějíček, Jiří Toman  
a Rudolf Kalousek. Všem přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenost a dlouhá léta 
na zaslouženém odpočinku.

Vzpomínkový běh a dálkový pochod do Spálova

V sobotu 27. srpna se uskutečnil již 22. ročník amatérského dálkového běhu a 21. ročník dálkového pochodu z Tanvaldu 
do Spálova, jako vzpomínka na železniční nehodu, která se stala poblíž zastávky Spálov 25. srpna 1990. Tehdy se srazil 
manipulační vlak jedoucí z Tanvaldu do Železného Brodu s osobním vlakem, který vyjel ze Železného Brodu přes Tan-
vald do Liberce. Následky srážky byly tragické, zahynulo čtrnáct osob a dalších třicet dva bylo zraněno.

Těžký terén zvládli

Mezi obětmi železničního neštěstí byli strojvedoucí Edu-
ard Vraštil a vlakvedoucí Karel Svatý. Náš kamarád, věčně 
usměvavý Eda Vraštil podle přeživších svojí rychlou reak-
cí po použití rychlobrzdy, ještě stačil varovat cestující před 
nárazem. Kolega Eduard Vraštil zahynul v pouhých dva-
ceti sedmi letech. Na památku nehody byl na jižním konci 
mostu přes řeku Kamenici, kde došlo k srážce, vybudován 
pomníček obětem nehody. Trasu běhu v délce 18,5 km, 
kterou letos ovlivnilo téměř aprílové počasí před začátkem 
a v průběhu závodu místy hodně těžkým terénem, nakonec 
všichni účastníci zvládli bez větších problémů. Na cílové 
pásce byla nakonec poprvé v historii nejrychlejší žena Zuza-
na Boudová v čase 1 hodina, 29 minut, 57 sekund. Hlavním 
pořadatelem akce byla Federace strojvůdců České republiky  
s podporou Českých drah a ČD Cargo, ve spolupráci s měs-
tem Tanvald a obcí Jesenný.       Text a foto Pavel Semecký

 Mistroství ČR železničářů v triatlonu 2022

Mistroství České republiky železničářů v triatlonu proběhlo v neděli 4. září v Mníšku u Liberce v rámci XXXV. ročníku 
LOKOMUŽ 2022, který byl zároveň XXXI. ročníkem Memoriálu Edy Vraštila, kolegy strojvedoucího, který tragicky zahy-
nul v roce 1990 při železniční nehodě u Spálova na Semilsku.

Počasí na Fojtce přálo

Účastníci závodu absolvovali tři 
disciplíny v netradičním triatlonu a to  
300 m plavání, 40 km jízdy na kole,  
10 km běh. Závod se konal za hez-
kého počasí v okolí přehrady Fojt-
ka. Vítězkou kategorie žen se stala  
Hana Pekárková, v kategorii mužů nad 

40 let byl v cíli první Pavel Štryncl a do 
40 let Tomáš Dvořák. Mistrem ČR že-
lezničářů v triatlonu se stal Lubomír Ča-
pek, strojvedoucí ČD Cargo. Závěrečné 
vyhlášení výsledků závodu proběhlo  
v Hotelu Petra v Liberci – Hanycho-
vě, kde každý účastník obdržel diplom  

a první tři v každé kategorii cenu, včet-
ně ceny za nejlepší čas a cenu útěchy 
pro posledního závodníka. Sportovní 
akce byla pořádána Federací strojvůdců 
ČR ve spolupráci a podporou společ-
ností České dráhy a ČD Cargo.

Text a foto Pavel Semecký

Poděkování
Dne 20. srpna krátce po patnácté hodině došlo při jízdě SC 504 (Pendoli-

no) Ostrava – Karlovy Vary v traťovém úseku Jistebník - Studénka ke stře-
tu s osobou. Ta se nacházela v průjezdném průřezu a byla zachycena pravou 
stranou jednotky a těžce zraněna. Na místo mimořádné události byla přivolána 
letecká záchranná služba a ostatní složky IZS. Strojvedoucí Jiří Streit z OŘOD 
Východ, RPP Bohumín poskytl zraněné osobě předlékařskou první pomoc  
a přivolaným záchranářům ji předal se zajištěnými základními životními funk-
cemi. Jirkovi patří velké poděkování za profesionální pracovní přístup a záchra-
nu lidského života.

Martin Urbánek


