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Kolektivní smlouva
Trilex 2017–2018

Složitá doba přinese náročné úkoly
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
touto dobou bývá zvykem ohlédnout se 

za rokem, který právě uplynul, a pohlédnout 
do tváře roku nového.

Rok 2016 byl pro Federaci strojvůdců Čes-
ké republiky velmi významný. V dubnu jsme 
oslavili 120 let od vzniku naší organizace. Osla-
vy proběhly v hotelu Ariston na velmi vysoké 
úrovni a za účasti významných hostů.

V uplynulých dvanácti měsících jsme měli plné 
ruce práce s vyřizováním běžné agendy a pro-
blémů tak, jak je život přinášel. Někdy jsme byli 
úspěšní více, někdy méně. Začali jsme ale přede-
vším tvrdě pracovat na důležité změně katalogu 

Jak jsme vás již informovali v minulém čísle na-
šeho časopisu, byla dne 15. prosince 2016 podepsá-
na všemi smluvními partnery Podniková kolektivní 
smlouva ČD, a.s. na rok 2017. Nyní vám předkládá-
me podrobnější rozbor především těch pasáží, které 
jsou důležité pro námi zastupované profese. 

V základním textu PKS nedošlo k žádným změ-
nám. Rovněž tak v příloze č. 1 zůstává text nezmě-
něn, vyjma článku 9 – Směna, v němž byl doplněn 
nový odstavec zaměřený pouze na zaměstnance ob-
sluhy vlaku. Osob řídících drážní vozidlo se netýká. 

V příloze č. 2, článku 19 – Výkonová odměna, byla 
nově stanovena výše objemu mzdových prostředků 
pro kategorii strojvedoucí na 6 % při rozpětí 5,5 až 
9 %. U ostatních kategorií zaměstnanců zůstávají 
obě položky beze změny. Dále došlo u výše objemu 
mzdových prostředků k vypuštění slova „maximální“, 
čímž je přidělený objem mzdových prostředků pro 

vedoucí organizačních složek pevně stanoven. Jeho 
výši tak může změnit pouze ředitel personálního odbo-
ru po projednání s odborovými centrálami.

V příloze  č.  2.1 upozorňujeme na změnu v saz-
bách mzdových tarifů. U tarifních stupňů 1 až 9 do-
šlo k navýšení o 3,4 %, u tarifních stupňů 10 až 16 
o 2,9 %. Příplatek za dělenou směnu byl rozšířen 
o novou položku s tímto textem: „60 %  průměrné-
ho  výdělku  za  každou  hodinu  rozdělení,  pokud  sou-
čet  hodin  rozdělení  přesáhne  v  zúčtovacím  období 
20 hodin.“ Z příplatku za režim práce bylo vypuštěno 
tzv. kilometrovné (2 resp. 4,50 Kč), to znamená, že 
výše příplatku pro profesi strojvedoucí je stanovena 
na 12 Kč za odpracovanou hodinu.

V příloze č. 3 bylo dohodnuto navýšení stravného 
zaměstnanců, u nichž převažuje častá změna místa 
výkonu práce, ve všech časových pásmech o 2 Kč; ze 
77 na 79 Kč, ze 116 na 118 Kč a ze 180 na 182 Kč. 
Stravné ostatních zaměstnanců bylo navýšeno v sou-
ladu s vyhláškou Ministerstva financí ze 70 na 71 Kč, 
ze 106 na 108 Kč a ze 166 na 170 Kč. Dále byl do ka-
tegorie zaměstnanců s nárokem na poukázku na jídlo 

v nominální hodnotě 100 Kč zařazen kontrolor voz-
by a vlakový revizor. Nově zaměstnavatel poskytne 
zaměstnancům v případě jejich zájmu dvě poukázky 
v hodnotě 50 Kč místo jedné stokorunové.

Odměna pro strojvedoucí pracující v režimu  
0/0-S, která je součástí přílohy č. 6, zůstává ve stejné 
výši jako v PKS 2016. Odměny vyplácené za položky 
podle tarifu TR10 (vyjma odměny za odbavení ces-
tujícího na kilometrickou banku, jež byla z okruhu 
odměn vypuštěna) budou u 0/0-S o 1 % vyšší než 
u ostatních vyjmenovaných profesí.

Upozorňuji ještě na skutečnost, že ve výplatě 
za měsíc prosinec bude zaměstnancům vyplacena 
z prostředků GŘ mimořádná odměna ve výši 1000 Kč, 
jako ocenění za jejich práci ve ztížených pracovních 
podmínkách způsobených zvýšenou výlukovou čin-
ností a tím i vyšší potřebou přesčasové práce.

Na závěr ještě jednou připomínám, že současně 
s PKS vstoupila od 1. ledna 2017 v účinnost rovněž 
5. změna Katalogu prací. 

Za vyjednávací tým FSČR 
Jaroslav Vondrovic, člen prezidia

Požadavek Jihočeského kraje nasadit na trať 
č. 226 Veselí nad Lužnicí–České Velenice vozidla, 
která mohou využít traťovou rychlost 100 km/h, se 
ve finále může obrátit proti Českým drahám. Jeho 
realizací jsme se vrátili o deset let zpět, kdy ř. 842 
částečně zajišťovala provoz na této trati. Nic na tom 
nemění fakt, že ř. 842 byla rekonstruovaná. V GVD 
2016 byla trať obsluhována ř. 814/914 o max. rych-
losti 80 km/h. V GVD 2017 je zde nasazena ř. 842 
o max. rychlosti 100 km/h. Při nasazení Regionov 
ř. 814/914 byla průměrná cestovní rychlost ve smě-
ru do Českých Velenic 51,56 km/h. Při nasazení 
ř. 842 vzrostla v průměru o 4,37 km/h na 55,93 
km/h. V procentech to činí 8,47 %. V úspoře času 

pak 5 minut. Pro statistiku jsou jistě každé procento 
a minuta dobré! Ve směru do Veselí n/L. je výsledek 
ještě žalostnější. Průměrná cestovní rychlost vzrostla 
z 53,23 km/h. na 55,0 km/h., tedy o 1,77 km/h. Pro-
centuálně to činí nárůst o 3,22 %. V úspoře času pak 
pouhé dvě minuty! Zkrátka skvělý výsledek... 

Tato změna (jak jinak) zpestřila práci ještě „málo“ 
vytížených strojvedoucích. Absence řídicího vozu 
a tedy nutnost objíždět přívěsný vůz ve vratných 
stanicích, kde zpravidla veškeré úkony s tím spojené 
v rámci úspor vykonávají sami, mnohé jistě potěši-
la. Odpojení a opětovné zapojení napájecího kabelu 
v hlubokém podřepu je pro klouby poznamenané 
čtyřicetiletou službou vítanou „rehabilitací“. Také 
manipulace s kabelem UIC je zvláště pro ty menší-
ho vzrůstu často problematická. Spolu s rozvěšením 
a svěšením šroubovky a vzduchových hadic několi-
krát za směnu se patrně řídí heslem: Co tě nezabije, 
to tě posílí. Záda, kolena a kyčle jsou však jiného ná-
zoru. V tomto směru je jinak často problematická řada 
814/914 k obslužnému personálu daleko „vstřícnější“. 

Nejpodstatnější  změna  ovšem  zasáhla  naše 
cestující zákazníky. Zmizela totiž ona tak mediálně
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prací na Českých drahách a naše velké úsilí přines-
lo ovoce. Stalo se tak ovšem pod podmínkou, že 
bude uzavřena Podniková kolektivní smlouva ČD, 
a.s. na rok 2017. Při samotném kolektivním vyjed-
návání tedy muselo dojít ke kompromisu, který 
někteří naši kolegové nepochopili a možná ještě 
dnes někteří nechápou anebo spíše nechtějí pocho-
pit, i když došlo k prolomení hranice dvanáctého 
tarifního stupně pro profesi strojvedoucí. 

Stejně jako na ČD, tak i u jejich dceřiné spo-
lečnosti ČD Cargo kolegové trpělivě připravovali 
půdu pro kolektivní vyjednávání a i tam se práce 
vyplatila. Nemám zde prostor pro rozbor kolek-
tivních smluv. To udělají vedoucí vyjednávacích 

týmů jindy a na jiném místě, a jistě velmi po-
drobně. Já se prozatím spokojím s konstatová-
ním, že v roce 2016 se podařilo uzavřít velmi 
dobré kolektivní smlouvy na rok 2017. 

Stejně důležitý bude nepochybně i rok 2017. 
Hned na konci prvního čtvrtletí totiž budou 
v naší odborové organizaci volby do prezidia. 
A budou velmi významné. Dojde totiž k obmě-
ně velké části členů tohoto řídicího výkonného 
orgánu. To bývá problém vždy, ale v této době 
to bude obzvláště náročné. Čeká nás totiž řešení 
problémů s představiteli naší politické repre-
zentace. Samozřejmě mám na mysli chystané 
privatizace tratí, výmysly jako „vlakopůjčovny“ 

a další nápady, které se z jejich strany jistě ještě 
objeví. A těmto mnohdy podivným nápadům se 
ubránit bude velmi těžké. 

Opravdu si myslím, že nás všechny čeká 
velmi těžká doba. Právě proto již nyní na vás 
apeluji, aby každý z vás zcela zodpovědně začal 
přemýšlet o vhodných kandidátech do prezidia.

Na závěr mi dovolte, abych vám všem, a v ne-
poslední řadě i všem vašim blízkým, popřál do no-
vého roku mnoho zdraví, klidu a pohody, a hodně 
úspěchů jak pracovních, tak také v osobním životě. 

Jindřich Hlas
prezident Federace strojvůdců ČR

Představíme kandidáty
do prezidia

Vážení kolegové, v poslední březnový den se 
v Praze opět uskuteční vrcholné výroční jednání 
naší samostatné profesní odborové organizace. 
Vedle projednání pravidelných programových 
bodů Celostátní rada předsedů základních orga-
nizací Federace strojvůdců České republiky zvolí 
i nové členy prezidia a ústřední revizní a kontrol-
ní komise FSČR. Podobně, jako tomu bylo před 
minulými volbami konanými v březnu 2013, re-
dakce Zájmů strojvůdce z pověření redakční 
rady  osloví  všechny  nám  dosud  známé  kan-
didáty do prezidia s nabídkou, aby na strán-
kách našeho časopisu prezentovali své názory 
na poslání a práci Federace strojvůdců.

Odpovědi na soubor otázek, které jim v těchto 
dnech zasíláme, budou postupně v tematických 
blocích, sestavených podle obsahu a zaměře-
ní otázek, otiskovány ve třech vydáních Zájmů 

strojvůdce, a to v číslech 3 až 5/2017 vycházejících 
v měsíci únoru a v polovině března tohoto roku. 
A stejně, jako tomu bylo před čtyřmi lety, také ten-
tokrát může kandidát v případě potřeby zvolit i vol-
nou formu svého předvolebního vyjádření, tedy 
zpracovat je do jednoho uceleného článku.

Našim kolegům, kteří se ještě teprve rozho-
dují, zda v těchto volbách budou kandidovat 
do prezidia FSČR, rovněž umožníme jejich 
vyjádření publikovat na stránkách našeho peri-
odika. Napište nám ale obratem na e-mailovou 
adresu redakce Polacek@fscr.cd.cz – a my vám 
připravené otázky taktéž rádi pošleme.

Upozorňujeme, že vyjádření kandidátů, ur-
čená ke zveřejnění ve formě odpovědí na polo-
žené otázky, potřebuje redakce Zájmů strojvůd-
ce získat co nejdříve, nejlépe již do 1. února. 
Ucelené články se stanovisky kandidátů bude 
ovšem redakce přijímat až do 22. února 2017.  

Redakce ZS

Prezident FSČR Jindřich Hlas

Motorový vůz 842 012-7 u nástupiště žst Veselí nad Lužnicí (snímek kolegy I. Vlachynského 
ze 17. prosince 2016)  

Strojvůdci ČD Cargo v roce 2017 Nasazení řady 842 na trati
č. 226 je krokem zpět!

Podniková kolektivní smlouva ČD
detailněji

Dne 22. prosince 2016 byla podepsána Podniko-
vá kolektivní smlouva ČD Cargo, a.s. na rok 2017. 
Za Federaci strojvůdců se vyjednávání zúčastnili Jan 
Zahula, který naši delegaci vedl, Vladislav Pouzar 
a Petr Čechák. Základem pro celé kolektivní vyjedná-
vání bylo setkání předsedů a členů výborů ZO FSČR 
zastupujících společnost ČD Cargo, které se konalo 
v září 2016 v Přibyslavi a které nastavilo priority pro 
následná jednání. Odlišně od ostatních odborových 
centrál jsme kladli důraz na navýšení odměn (moti-
vačních složek) za konkrétní činnosti, viz činnost při 
řízení dvoučlenných HV, činnost při převozu nebo 
přípravě nečinných HV a řada dalších tak, jak jsme 
naše kolegy detailně informovali v Infoservisu č. 23. 

Ze strany zaměstnavatele již v průběhu roku 
zaznívaly požadavky na zvýšení flexibility u pro-
vozních zaměstnanců, která byla nově podpořena 
odměnou ve výši 25 % přiznaného tarifního stup-
ně. Zvýšena byla i motivační složka pro zaměst-
nance letmo z 300 na 450 Kč, příplatek za práci 
v noci byl navýšen z 12 % na 14 % průměrného 
hodinového výdělku a navýšen byl i příplatek 
za nepravidelný nástup z 60 na 70 Kč. Byly pro-
váděny i úpravy některých bodů v textu tak, aby-
chom se vyvarovali nejednotných výkladů z před-
cházejících období – režijní jízda, traťový výkon, 
přeprava nebo příprava a podobně. Například 
také, že v případě nařízené práce přesčas musí 

zaměstnavatel navíc evidovat, kdo a z jakého dů-
vodu tuto práci nařídil.

Zcela nově vznikla řada nových bodů, které 
mají za úkol usnadnit nábor nových kolegů, a to 
především v profesi strojvedoucí. Prostřednictvím 
personálních odborů jim bude umožněn nákup In 
karty s aplikací IN 100-PLUS za podmínek podob-
ných prolongačním podmínkám. Vznikl zcela nový 
bod, který se bude týkat strojvedoucích v přípravě 
s nově nastavenými motivačními složkami, odbor 
personální (O10) vypracuje konkrétní opatření.

V případě personální potřeby může vyhlásit ředi-
tel O10 na základě usnesení představenstva společ-
nosti formou opatření náborový příspěvek pro tuto 
profesi. Pro zaměstnance, kteří přivedou do firmy 
zájemce o profesi strojvedoucí nebo již hotového 
strojvedoucího, bude vypsán systém odměn.

O všech těchto změnách budou předsedové a členo-
vé výborů ZO FS zastupujících společnost ČD Cargo 
detailně informováni na výjezdním zasedání 24. a 25. 
ledna 2017.

Souběžně s jednáním o nové PKS jsme projed-
nali řadu změn týkající se OOPP – obleků pro stroj-
vedoucí, a to tak, abychom již od 1. července 2017 
mohli být vystrojováni zcela novým sortimentem 
oblečení, a to včetně batohu, a bylo ukončeno pře-
chodové období, které nedostatečně uspokojovalo 
naše požadavky. 

V SOKV Ústí nad Labem a České Budějovice 
bylo za přítomnosti našich zástupců komisionálně 
stanoveno umístnění držáků tabletů na všech Cargem 
provozovaných lokomotivních řadách včetně nově 
montovaných zásuvek s ohledem na brzké zahájení 
používání těchto zařízení (blíže o tom v článku kolegy 
Davida Votroubka). 

Je před námi rok 2017 a to, jaký bude v našem 
profesním i soukromém životě, velmi záleží i na nás 
samotných. Ani nejlépe dohodnutá kolektivní 
smlouva nám nezajistí bezproblémový průběh všech 
směn a situací, které jsou před námi v tomto roce. 
Základem řešení musí být vždy jednání na úrovni 
vaší ZO FSČR a jejího předsedy, který je vybaven 
většími pravomocemi než vy ve vztahu k zaměstna-
vateli. A tak i v roce 2017 platí heslo Vlastní silou!

Za vyjednávací tým FSČR Jan Zahula, 
člen prezidia

V závěru loňského roku byla podepsána i kolektivní smlouva u železničního dopravce Trilex, a to 
s platností na léta 2017 a 2018. U této společnosti odborová organizace Federace strojvůdců ČR zastu-

puje zájmy strojvedoucích a průvodčích. Jan Zahula, člen P-FSČR
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Začátkem prosince loňského roku jsem byl 
pozván na dvojici jednání o „elektronizaci stroj-
vedoucích“, jež se konala v prostorách Středisek 
oprav kolejových vozidel (SOKV) Ústí nad La-
bem a České Budějovice. V zásadě se mělo jednat 
o návrh umísťování držáků a zdrojů pro nabíjení 
tabletů, kterými budou v průběhu roku 2017 po-
stupně vybavováni strojvedoucí ČD Cargo. 

Hned na úvod jednání jsem byl velice překvapen, 
že projekt běží už cca tři čtvrtě roku, a ještě více 
mě zaskočilo, když se mi do rukou dostaly výkresy 
umístění držáků na tablety na jednotlivých řadách 
hnacích vozidel (HV). Veškerá umístění byla zvole-
na naprosto nevhodně, bez ohledu na naše potřeby. 
Držela se jen jediného klíče, a sice jak umístit držák 
na HV co nejblíže k zásuvce 230 V. Nejčastějším 
místem tak byl pult pomocníka, kde by pak bylo 
znemožněno odkládání batohů, vlakové dokumen-
tace atd. a v mnoha případech i psaní dokumentace 
apod. Dalším místem byla zadní stěna stanoviště, 
a to u lokomotivních řad 230, 240 a 340. Při návr-
zích umístění jsem argumentoval tím, že strojve-
doucí potřebuje mít tablet v dosahu (dohledu). A tak 
jsem se dozvěděl další zásadní informaci. – Tablet 
nemá strojvedoucím sloužit k zobrazování Sešito-
vých jízdních řádů (SJŘ) anebo Tabulek traťových 

stupních oprav i na těchto lokomotivách počítáno 
s dosazením zdrojů na USB dobíjení.

Nyní tedy nezbývá než doufat, že se tyto zámě-
ry podaří zrealizovat a tablety tak budou sloužit 
k naší spokojenosti.

David Votroubek, ZO FS Pardubice

Kopii svého služebního hlášení upozor-
ňujícího na problémy s místností na dělenou 
směnu v žst Návsí nám poslal náš kolega, 
strojvedoucí PJ Bohumín. 

Hned na několika fotografiích také za-
chytil zde popisovaný stav ze začátku pro-
since, kdy zaměstnavatel nezajistil vhodnou 
místnost pro dělenou směnu, a to hned z ně-
kolika důvodů:

• na stole v místnosti se nacházelo elek-
trické zařízení neznámého určení, propojené 
kabely do počítačů v racku;

• na stole se nabíjel automobilový olověný 
akumulátor, za kterého se během tohoto na-
bíjení uvolňovaly nebezpečné plyny (vodík, 
výpary kyseliny sírové);

• technologické počítače produkovaly ne-
přijatelný hluk a elektromagnetický smog;

• racky technologických počítačů nebyly 
zabezpečeny proti vniknutí;

• v rohu vedle stolu byly uloženy blíže ne-
zjištěné ropné produkty a další předměty;

• v místnosti nebyl ani jeden věšák (háček) 
na odložení svršků;

A i když má být tato místnost určena pro 
dva strojvedoucí (TS441 + TS141), v těch 
dnech na to vůbec nebyla vybavena potřeb-
ným nábytkem. K dispozici zde byl pouze stůl 
s jednou volnou hranou a jediná židle!

Za takového stavu bylo tedy jenom logické, 
že našimi kolegy nebylo (a ani nemohlo být) 
vykázáno plánované dělení ve směně. (ZS)

poměrů (TTP) a v tomto duchu bylo tedy navrženo 
jeho umístění. K zobrazování SJŘ a TTP má být ur-
čen multiaplikační terminál (MAT) ve vysílačkách 
VO 79. Kdy však budou tímto terminálem vybavena 
všechna HV, to nikdo říct nedokázal. 

Dalším překvapením byl vzhled a funkčnost 
navrhovaného držáku tabletu. Jednalo se v pod-
statě o kovovou desku s malinkými „pacičkami“ 
po stranách a dole a o hlavní přídržnou sílu by se 
starala magnetická deska nalepená na obalu table-
tu. Takové řešení jsem ihned odmítl, protože už mi 
v hlavě běžely živé obrazy toho, jak na většině tra-
tí strojvedoucí jednou rukou řídí HV a druhou při-
držuje tablet na svém místě. Následovalo značné 
rozčarování ze strany dodavatelů držáků a zdrojů 
na dobíjení tabletů, neboť jsme se tím vrátili o již 
zmíněného tři čtvrtě roku zpět, prakticky na začá-
tek celého projektu. 

Musím ale velice kladně ohodnotit přístup zá-
stupců O12 ČD Cargo, kteří se skutečně snažili mým 
návrhům porozumět a přijmout společné řešení, kte-
ré bude strojvedoucím přínosem a služební tablety 
by pak skutečně měly mít potenciál stát se pro stroj-
vedoucí dobrým sluhou a nikoliv zlým pánem.

Co se týká držáku, výrobce přislíbil přepracování 
návrhu. Mělo by se jednat o kapsu, do které bude 
možné tablet umístit jak s displejem uzavřeným 
v pouzdře, tak volným pro ovládání přímo v držáku.

Umístění držáku se pak řešilo přímo na jednotli-
vých řadách HV. Vždy jsem se snažil, aby byl tablet 
snadno přístupný. Na HV s jednou kabinou bylo až 
na výjimky dohodnuto umístění jednoho držáku, 
protože i při nejlepší vůli nebylo možné vymyslet 
smysluplný prostor, který by vyhovoval požadav-
kům strojvedoucích, Drážního úřadu a možnostem 
výrobce. Na lokomotivách 742 – verze „batoh“ se 
jedná o zkušební umístění, a pokud budou na toto 
řešení stížnosti, bude se uvažovat o jiném místě.

Držák tabletu by neměl být nikdy přišroubován 
přímo na stěnu, ale vždy by měl být umístěn na vy-
mezovací podložky, aby bylo zajištěno, že půjde 
snadno uchopit a vyjmout (zasunout) z/do držáku.

U nabíjení tabletu jsem za nejlepší řešení po-
važoval umístit v blízkosti držáku USB zásuvku 
pro připojení kabelu nabíjení. Vzhledem k ceně 
těchto zdrojů by ale takové řešení mnohonásobně 
překročilo rozpočet této akce. Proto bude takový 
zdroj umístěn zatím jen na HV, která nemají zá-
suvku 230 V. V ostatních případech by měly být 
zásuvky na 230 V přemístěny na vhodnější místa 
a strojvedoucí by měli být vybaveni dostatečně 
dlouhým kabelem na nabíjení tabletů z těchto zá-
suvek. Požadoval jsem tedy, aby bylo při vyšších 

Nasazení řady 842 na trati č. 226 je krokem zpět!

Tablety a jejich umístění na hnacích 
vozidlech – věc nikoliv nepodstatná!

Cestujícím se omlouváme …

Nesmyslné a nebezpečné
„hádanky“

Dokončení ze str. 1
zdůrazňovaná bezbariérovost! Vlakový doprovod se 
nyní může s barevnými špendlíky v klopě (podpora 
konta Bariéry, jež měla demonstrovat snahu ČD jako 
národního dopravce – vstřícnost invalidním cestují-
cím) nechat akorát vyfotit. 

V cyklistickém ráji, kterým okolí tratě č. 226 
nesporně je, patrně nastanou i problémy s kapacitou 
úložného prostoru pro kola a přívěsné vozíky. Řada 
starších cestujících si vzhledem k částečně bezbari-
érovým jednotkám ř. 814/914 pořídila elektrokola. 
Zkuste však tento bicykl o váze cca 25 kg nakládat 

Vážení  cestující,  v  důsledku  mimořádné 
události budete ze stanice Kojetín do stanice 
Přerov přepraveni náhradní autobusovou do-
pravou. Za vzniklé potíže se omlouváme…

Takové a podobná hlášení zaznívají v na-
šich železničních stanicích až příliš často. Ka-
ždá mimořádná událost má na naše zákazníky 
velmi nepříznivý dopad. Ujeté přípoje, zmeš-
kané důležité schůzky, návštěvy v nemocni-
cích nebo příchod do divadla před koncem 
posledního dějství. A také ztráta důvěry v že-
lezniční přepravu. Mnoho MU je způsobeno 
hrubou nedbalostí řidičů na přejezdech…

Naši poslanci a senátoři, kteří budou v bu-
doucnu rozhodovat o zpřísnění postihů pro 
hazardéry na železničních přejezdech, o nichž 
jsme v ZS č. 23-24/2016 psali v článku O noze 
na  plynu  a  (ne)fungujícím  mozku, většinou 
vlakem nejezdí. Pozvěte je na své členské schů-
ze, navštivte je v jejich poslaneckých a senátor-
ských kancelářích. Vysvětlete jim situaci, když 
v poslední vteřině před neodvratitelnou srážkou 
s kamionem – pokud ta možnost úniku vůbec 
nastane – opouštíte stanoviště…když jste před 
tím učinili vše možné, aby ke srážce nedošlo. 

Nabídněte jim také prohlídku stanoviště 
strojvedoucího na motorovém voze řady 810 
nebo jednotce 814/914. Ať sami vidí, jak ubo-
há je ochrana životů a zdraví vás i cestujících 
před hazardérem za volantem. A pak je se-
znamte se statistikou MU na přejezdech. 

V následujících řádcích nabízím jen část ze 
statistiky z jednoho ze sedmi oblastních ředi-
telství SŽDC, kterou nám ochotně poskytlo 
OŘ SŽDC v Olomouci. 

V roce 2015 zde došlo k 49 případům 
evidovaných škod na přejezdech. Z toho 
bylo 24 případů střetnutí se silničními vo-
zidly, 24 případů poškození přejezdového 
zabezpečovacího zařízení a jedno uváznutí 
auta v kolejišti. Za zmínku stojí pět případů 
střetnutí s cyklisty. Ano, cyklista se sluchát-
ky na uších naslouchající zvukům jen vzdá-
leně připomínající hudbu jakoby ztrácel pud 
sebezáchovy! Celková škoda jen na majetku 
SŽDC dosáhla 2 301 114 Kč. Do konce III. 
čtvrtletí 2016 bylo těchto případů 33. Raritou 

jednokřídlovými dveřmi po 2 x 25 cm vysokých 
schodech do vozu. Pro fyzicky méně disponované-
ho jedince takřka neřešitelný problém. A dopady 
na jízdní řád v době „cyklosezóny“ raději nebudu 
šířeji rozvádět. Jen zvládnout výstup a nástup cyk-
listů na exponovaných zastávkách při pobytu kratším 
než půlminuta je bez mága Davida Copperfielda ne-
možné. Následné zpoždění se pak díky „křižování“ 
na jednokolejné trati bude promítat celý den. Oněch 
pár minut teoreticky získaných zkrácením jízdních 
dob bude pro ČD Pyrrhovým vítězstvím s masivním 
odlivem cyklistů. Neměli bychom ale zapomenout 

bylo střetnutí Sp 1738 se dvěma koňmi mezi 
Slavičínem a Bojkovicemi na trati 341. Ško-
da na majetku SŽDC za toto období dosáhla 
výše 1 234 162 Kč. Podobně neutěšená si-
tuace je ale i v obvodu ostatních oblastních 
ředitelství SŽDC. 

O vašich kontaktech s poslanci a senátory 
napište do Zájmů strojvůdce. Vaše zkušenosti 
budou jistě inspirací pro ty, kteří ještě tento 
způsob práce odborové organizace nevyzkou-
šeli. Do demokratické společnosti určitě patří. 
Nebojte se ho využít.  

Vladimír Selucký

ani na třeboňské lázeňské hosty s objemnými kufry 
na kolečkách. Nástup a výstup „zpestří“ jejich léčbu 
pohybového aparátu, kterou jsou zdejší lázně proslu-
lé. V neposlední řadě i občané s omezenou pohybli-
vostí budou vzpomínat na staré „bezbariérové“ časy. 

Smutný byl pohled na zrakově postiženou cestují-
cí, která chtěla nastoupit v žst Majdalena do „stovko-
vého“ vozu ř. 842. Její asistenční pes nezvládl změnu 
a dvakrát upadl mezi nástupiště a vůz. Oběma musel 
k nástupu vypomoci vlakový doprovod. Tzv. europe-
rony jsou jen ve Veselí nad Lužnicí, zastávkách Frahe-
lž, Třeboň lázně, Majdalena a v Českých Velenicích, 
ale i tady na cestující čekají dva „atypické“ schody. 

A tak to shrneme. ČD sice mají bezbariérová vo-
zidla motorové trakce, když vedle ř. 814/914 jsou to 
i řady 840, 841 a 844 (RegioShark). Jejich nasazení 
je však vázáno na jejich pořízení s přispěním dota-
cí z programů EU na určité regiony. A na ostatních 
tratích? Tam ovšem někdo pořádně zaspal! Bylo 
by čestné přiznat, kdo toto neomluvitelné zaváhání 
způsobil. Řešení „ jak z toho ven“ by se jistě našlo. 
I bez ohledu na stále (pro ČD) těžkopádný zákon 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Nebo 
jde o záměr vytlačit České dráhy z dalších tratí v Ji-
hočeském kraji, kdy v budoucím výběrovém řízení 
nabídne soukromý dopravce bezbariérová vozidla, 
zatímco ČD je nebudou v potřebné kapacitě mít? 

            
Ivo Vlachynský

Po přečtení některých článků o svérázu 
českého návěstění, které vycházejí poměrně 
často v našem časopise, jsem se rozhodl upo-
zornit na některé nesmyslné návěsti, jak se 
s nimi setkávám já a další kolegové strojve-
doucí z našeho regionu.

 Redakci nabízím fotografii, která vznikla 
dne 19. prosince 2016 na „Bludovské spojce“ 
na trati Hanušovice–Zábřeh na Moravě, tedy 
už značně dlouho po tom, co se v tomto místě 
začalo opět jezdit. Který N rychlostník bylo 
možno si z těchto tří vybrat, opravdu netu-
ším, snad aby nám poradil někdo zkušenější 
anebo raději spíše rovnou systémoví specia-
listé ze SŽDC!?

 Tyto rychlostníky byly naštěstí opraveny 
ještě v prosinci, tedy překvapivě rychle po po-
řízení této fotografie, ostatní problémy ale 
bohužel zůstávají. A není jich zrovna málo...

V tomto místě je více takových zálud-
ných návěstidel. Zejména se to týká návěs-
tidla pro elektrický provoz, na které se asi 
zapomnělo (dle SŽDC D1 jsou to články 
3404, 3405 a 3408). 

Ze strany od Hanušovic i od Zábřehu proud 
můžeme vypnout, ale už nevíme, kde jej zno-
vu zapnout. 

Celkově se při této rekonstrukci na někte-
rá návěstidla zapomnělo či na trati zůstala ta, 
která zůstat neměla. K tomu se ale vrátím zase 
někdy jindy, až pořídím nějaké další fotografie 
jako důkazy.

Jiří Bobalík, ZO FS Šumperk

Skladiště? Nikoliv, tak vypadala místnost pro dělenou směnu v žst Návsí

Problémy s místností
na dělenou směnu

Navrhované umístění tabletů na lokomotivních 
řadách ČD Cargo – shora lok. ř. 363.5, 230, 
709 a 130 (foto: David Votroubek)



Dokončení  ze  ZS 
č. 23-24/2016

Na konečné autobu-
su jsem nastoupil zadní-
mi dveřmi, zdroj nelibé 
vůně ukryl pod poslední 
sedadlo, otevřel jsem 
okno i průvanový větrák 

na stropě autobusu a jal se počítat zastávky. Všiml 
jsem si, že boubelatý řidič „padesátky“ se nápadně 
dvakrát ohlédl a cestující v Brně zvyklí na odpudi-
vý exteriér bezdomovců v MHD, obtěžující civili-
zovanou část pasažérů, jako by mě k nim najednou 
přiřadili. Přetrpěl jsem to. Víc a víc mě děsila před-
stava dalšího ranního transportu „tygřího pokladu“ 
do místa určení. Zvolil jsem první ranní integrova-
ný rychlík R5 InterPanter Českých drah Brno–Olo-
mouc s odjezdem z Brna v 6.36 hod.

Než jsem se však dostal na nádraží, čekala 
mě opět velmi komplikovaná cesta, tentokrát už 
zcela zaplněným trolejbusem č. 37 vezoucím lidi 
do práce. Někteří, zřejmě ne zcela dospalí a zvyklí 
dospávat poslední veršík právě cestou do práce, se 
vyzývavě otáčeli a ze spaní toho rána rozhodně 
nebylo nic. I to jsem ustál… a pak další martý-
rium – cesta přeplněnou „jedničkou“ k hlavnímu 
nádraží; šlo sice jen o čtyři zastávky, ale pro mě to 

ZÁJMY STROJVŮDCE

STRANA 3
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Na motorech už tolik srandy nebylo, spíš ná-
běh na průšvih. A pořádný. V mých začátcích 
bylo pravidlem odjezdit prvních pár let na příšer-
ných traktorech T 435.0 a T 458.1. Zvlášť jízda 
na prvním zmíněném typu byla hrůza, člověk 
měl dojem, že jede po zemi, celá mašina se třásla 
jak na posledním tažení, motor řval šíleně a tak 
tuhý a neklidný pojezd jsem už nikdy nezažil. 
Proto šichta na Čmeláku T 669.1 byla pro leťáka 
relax. Ve Vršovicích tehdy jezdil výkon značený 
„T“, říkalo se mu Tygr. Jezdilo se hlavně mezi vr-
šovickým ranžírem a osobním. Dělaly se přetahy, 
postrky, prostě co bylo třeba. 

Jednou v létě jsem měl nočního tygra a asi 
v půl páté ráno mně dali dělat nezavěšený po-
strk manipuláku na Dobříš. To se vlak vytlačil 
z Prahy-Vršovic do kilometru směr Krč a jelo se 
zpátky. Do Vršovic se vjíždělo většinou na při-
volávací návěst a tak tomu bylo i v tomhle pří-
padě. Vystrkám vlak na kopec, zastavím, a jedu 
pomalu z kopečka zpátky. Na vjezdu už zdálky 
vidím „Stůj“, a tak si pro sebe říkám, na co ještě 
čekají, přibrzďuji ke klacku a furt nic. Sakra, dě-
lejte, brumlám si... Prásk! A řinkot skla mě pro-
budil. Zastavím a koukám jak trouba, já stojím 
v osobním nádraží Vršovice u druhého perónu 
a jen zářivky svítí a tiše vrčí. „Vítej, spící panno, 
ve Vršovicích,“ směje se kousek od mašiny pe-
rónní výpravčí s vozmistrovským kladívkem 
v ruce. „Ty vole, to byla klika, že nic nejelo. My 
ti ani nestačili stavět veksle, když jsi projel vjezd 
a pomalu se sunul dolů. Tak jsem čapnul kladivo 
a  utíkal  ti  rozbít  okno,  abych  tě  vzbudil,“ hla-
holil a dokonce se přitom smál! „Tak po šichtě 
na Waldesce, budeme tam čekat a vem si s sebou 
dlouhý peníze, už teď máme hroznou žízeň!“ Vy-
půjčil jsem si po směně u kamarádů, co to šlo, 
a vyrazil do hospody kát se za svoji blbost.

Na elektrikách se mi stala věc, na kterou rad-
ši ani nemyslet. Na začátku osmdesátých let byl 
v tehdejším LD Praha-střed zoufalý nedostatek 
lidí. Já tam v té době přišel z Vršovic pouze s mo-
torovou trakcí, a tak jsem tam dělal do zkoušek 
z elektrik hlavně pomocníka strojvedoucího. Byla 
to dobrá zkušenost, člověk tam hlavně odkoukal ty 
finesy starých mazáků a pak se mu začínalo s elek-
trikou snáz. A to dnes, bohužel, naši nástupci už 
neokoukají. A tak je jejich profesní start náročněj-
ší, složitější a je to všechno jen na nich. 

Tehdy jsem jednou dělal pomocníka strojve-
doucího na pátečním rychlíku do Bratislavy. To se 
jelo s bratislavskou lokomotivou ES 499.1 z Prahy 
do Bratislavy a odtamtud režijní jízdnou (rg) zpět. 
Můj strojvedoucí na tu směnu byl známý vtipálek 
a srandista. Vyrazili jsme od strojmistrů na Prahu 
hl. n., kam přijede rychlík, od kterého jsme brali 
mašinu. Fíra před cestou povídá, že ještě musíme 
do šatny pro něco. To „něco“ vážilo strašně moc 
a bylo to v tašce. Já se s tím vlekl až na hlavní 
nádraží a byl jsem strašně napnutý, až mi řekne, 
co to je. Po příjezdu vlaku, od kterého jsme brali 
mašinu, mi až na ní tajnůstkářsky sdělil, že v taš-
ce je kotva! A hned vysvětloval. Před Golčovým 
Jeníkovem má z bývalého hradla chalupu nějaký 
papaláš z Provozního oddílu Praha. A toho on by-
tostně nesnáší, protože s ním chodí do stejné hos-
pody a je to strašně arogantní náfuka. A to mého 
fíru strašně štve, a tak mu to osladí. Až pojedeme 
zpátky rg, tak přiváže kotvu k vagonu a pak ji hodí 

Informujeme, že byl podepsán dodatek 
č. 16 ke Smlouvě o vzájemném uznávání 
jízdních výhod mezi Českými drahami a Že-
lezničnou spoločnosťou Slovensko. Uvedené 
podmínky jsou platné do 31. prosince 2017.

1. Všechny platné železniční průkazky ak-
tivované v čipových kartách vydávaných ČD 
opravňují jejich držitele ve vlacích ZSSK k:

● bezplatnému používání všech vlaků 
osobní dopravy ve vozové třídě vyznačené na 
železniční průkazce,

● použití vlaků IC je možné po uhrazení 
jízdného podle osobního tarifu ZSSK urče-
ného pro vlaky provozované mimo Smlouvu 
o dopravních službách ve veřejném zájmu 
(Prepravný poriadok ZSSK pre IC vlaky),

● použití vlaku SC 240/241 v rámci vnit-
rostátní přepravy ZSSK po zakoupení SC pří-
platku ve výši 5 EUR (TK 98),

● bezplatné přepravě na tratích Tatranské 
elektrické železnice (TEŽ) a Ozubnicové že-
leznice (OZ).

2. Všechny platné železniční  průkazky 
aktivované v čipových kartách vydávaných 
ZSSK  opravňují jejich držitele ve  vlacích 
ČD k:

● použití všech vlaků osobní dopravy 
ve vozové třídě vyznačené na železniční prů-
kazce bez placení jízdného s tím, že při pou-
žití ve vlacích, které nejsou vedeny v závaz-
ku veřejné služby (jsou vedeny na obchodní 

Spíše velmi důmyslnou past na nezvané návštěvníky než funkční rohožku připomíná in-
stalace, jak ji v listopadu vyfotografoval náš trutnovský kolega, strojvedoucí Bohumil Mlej-
nek. Při odchodu z dopravní kanceláře železniční stanice Chlumec nad Cidlinou na ni málem 
doplatil vlakvedoucí J. M. Pravou nohou totiž došlápl na hranu rohožky tak, že si vzápětí 
„ustlal“ rovnou na peróně. Měl ale přitom nakonec velké štěstí, že tento neřízený pád přestál 
bez úhony.

Byť sám autor fotografie již před touto událostí několikrát upozorňoval na hrozící nebezpečí 
úrazu, k nápravě bohužel nedošlo. Že by na SŽDC chyběly profese, jež by takovou „drobnou 
údržbu“ v železničních stanicích zajišťovaly? Anebo se takovými „malichernostmi“ nehodlají 
odpovědní pracovníci zabývat, neboť zelenou mají jen větší investiční akce!?

Libor Poláček

Dne 21. prosince 2016 podepsal generální 
ředitel Správy železniční dopravní cesty, stát-
ní organizace Pavel Surý společně se zástupci 
všech odborových centrál, a tedy i Federace 
strojvůdců ČR, 1. změnu Podnikové kolek-
tivní smlouvy na období 2016–2017, která je 
účinná od 1. ledna 2017. 

Výsledek projednávaných bodů:
1. Příloha č. 2, čl. 33 bod 3. a) – Základní 

sazba výkonové odměny 4,5 %.
2. Příloha č. 2, čl. 33 bod 3. b) – Rozpětí 

sazeb výkonové odměny v případě dohody u 
oblastních ředitelství 3,5 až 17 % tarifní mzdy.

3. Příloha č. 2, čl. 33 bod 4) – Výše objemu 
pro výplatu výkonových odměn v rámci dis-
ponibilních plánovaných (volných) mzdových 
prostředků 4,9 %.

4. Příloha č. 2, čl. 34 bod 3 – Použitel-
né mzdové náklady na mimořádné odměny 
1,0 %.

5. Příloha č. 2, čl. 38 Profesní odměna – 
Sjednána měsíční odměna 250 Kč držitelům 
platné licence strojvedoucího. 

6. Příloha č. 2.1 – Sazby tarifních mezd sa-
zeb A a B zvýšeny o 3,4 %.

7. Příloha č. 2.1, čl. 13 – Sazby odměn pra-
covníka dozoru: A: 71; B: 75; C: 80; D: 85.

8. Příslib vyplacení mimořádné odměny 
2 000 Kč/zaměstnanec v listopadu 2017 v pří-
padě splnění plánovaného hospodářského 
výsledku.

9. Změna Směrnice SŽDC č. 29 – přidání 
zaměstnání kontrolor – defektoskopista, dia-
gnostik do kategorie 3.

U ostatních rozporných bodů bylo dohod-
nuto zachování dosavadního znění.

riziko ČD), si musí držitel železniční průkaz-
ky dopředu zajistit pro každou jízdu zvlášť. 
Evidenční lístek není třeba, pokud má držitel 
železniční průkazky v uvedeném vlaku nebo 
použitém úseku, případně v povinně mís-
tenkovém vlaku, zakoupenou místenku pro 
kategorii železniční průkazka – ostatní. Tuto 
kategorii nahlásí držitel železniční průkazky 
pokladníkovi nebo si ji na eShopu sám zvolí 
při nákupu. Pokud držitel železniční průkaz-
ky ve vlaku předloží místenku bez kódu nebo 
místenku mezinárodní, vystaví průvodčí bez-
platný evidenční lístek; v případě, že předloží 
místenku s kódem pro jinou kategorii, průvod-
čí ho na chybu upozorní, ale žádné další opat-
ření nebude vyvozovat. Pokud držitel želez-
niční průkazky pokračuje v jízdě za původní 
cílovou stanici uvedenou na evidenčním líst-
ku, je považován za cestujícího bez platného 
evidenčního lístku a průvodčí mu vystaví pro 
další cestu evidenční lístek dle čl. 5.

● k přepravě na visuté lanové dráze Libe-
rec-Horní Hanychov–Ještěd a zpět po zapla-
cení povinné místenky,

● použití vlaků SC, business oddílu 1. vo-
zové třídy ve vlacích railjet a povinně místen-
kových vlaků po zakoupení povinné místenky 
za cenu jako cestující s jízdním dokladem dle 
předpisu ČD Ok 9 a ČD Ok 10 pro 1. nebo 
2. vozovou třídu stanovenou pro rok 2017 
v metodickém pokynu k prodloužení platnosti 
zaměstnaneckých jízdních výhod ČD,

● použití přímých vozů ČD v relaci Praha–
Zürich a zpět (vlaky 50466/50467) po uhraze-
ní rezervace s příplatkem (TK 25). Pro každý 
vlak, relaci, den, vozovou třídu a ubytovací 
službu je stanoven omezený počet (kontin-
gent) těchto rezervací s příplatkem.

3. Všechny platné železniční  průkazky 
aktivované v čipových kartách vydávaných 
ČD a ZSSK opravňují jejich držitele v me-
zinárodní přepravě k:

● bezplatné přepravě ve vlacích SC 
240/241 po uhrazení povinné rezervace s pří-
platkem (aufpreis) ve výši 8 EUR (TK 98).

4. Držitele volných přenosných meziná-
rodních jízdenek ČD a ZSSK poskytovaných 
v rámci služebních cest v mezinárodní pře-
pravě k:

● bezplatně ve vlacích SC 240/241 s bez-
platnou povinnou rezervací (aufpreis) ve výši 
0 EUR (TK 99); cestující nemá v tomto přípa-
dě nárok na čerpání bonusových služeb.

5. Držitel platné železniční  průkazky 

aktivované v čipových kartách vydávaných 
ČD a ZSSK v hotovosti zaplatí:

● cenu místenky, místenky SC, místenky 
railjet Business a lůžkového nebo lehátkového 
příplatku platnou pro danou jízdu,

● cenu za přepravu zavazadla i jednorázo-
vé úschovné v Úschově během přepravy (ČD) 
/ pojízdné úschovny zavazadel (ZSSK) dle 
vnitrostátních tarifů obou dopravců,

● jízdné v autobusovém spoji Airport Ex-
press dle tarifu TR 10,

● manipulační poplatek za vystavení bez-
platného evidenčního lístku za úsek, ve kte-
rém není vyjmenovaný vlak veden v závaz-
ku veřejné služby (dle metodického pokynu 
k prodloužení platnosti zaměstnaneckých 
jízdních výhod platného pro r. 2017) s vý-
jimkou vystavení prvního evidenčního lístku 
v dotčeném vlaku po překročení státní hranice 
a při vystavení evidenčního lístku k nespráv-
ně zvolené místence (pouze v těchto dvou 
případech bude vystaven bez manipulačního 
poplatku),

● cenu jednosměrné nebo zpáteční místen-
ky na visuté lanové dráze Liberec-Horní Ha-
nychov–Ještěd a zpět (dle metodického poky-
nu k prodloužení platnosti zaměstnaneckých 
jízdních výhod platného pro rok 2017).

6. Ostatní jízdní doklady
Vzájemně se neuznávají volné jízdenky: 

● zaměstnancům ZSSK v rámci předpisu Ok 
10 a v rámci dalších interních opatření ZSSK; 
●zaměstnancům ČD v rámci předpisu Ok 9 
a v rámci dalších interních opatření ČD.
Před  jízdou  na  Slovensko  doporučujeme 

ověřit na pokladní přepážce ČD s UNIPOK 
nebo na příslušném personálním útvaru, kde je 
držitel In Karty s aplikací železniční průkazka 
v evidenci jízdních výhod, zda po úhradě pro-
longační částky byla In Karta s aplikací že-
lezniční průkazka aktualizována. Aktualizaci 
In Karty stačí provést po úhradě prolongač-
ní částky pouze jednou. Kontrolu aktualizace 
In Karty lze ověřit na internetových stránkách 
http://www.cd.cz. K tomu je nutné požádat 
o bezplatné přidělení hesla na pokladní přepážce 
ČD s UNIPOK nebo na personálním útvaru dle 
evidence držitele. Pro přístup na stránku Moje In 
Karta je nutné uvést číslo In Karty a heslo.

Upozorňujeme všechny držitele In Karty, 
že časový doplatek do 1. třídy vozové zakou-
pený dle tarifu TR 10 neplatí pro přepravu 
v 1. vozové třídě vlaků cizích železničních 
správ, včetně Slovenska.                             -šp-

byla cesta nekonečná – i ta proběhla bez inzultace, 
mnoha zkoumavých pohledů jsem však ušetřen 
nebyl.

V nádražní hale jsem strávil jen nezbytně nut-
nou dobu k zakoupení jízdenky (u okénka poklad-
ny naštěstí fronta nebyla) a kvapil jsem ke druhé-
mu nástupišti. Ani tam jsem zase nebyl ušetřen 
pátravých pohledů lidí na perónu. Na další cestu 
jsem se posilnil tabletkou Neurolu… a od Hodo-
nína už přijížděl modrý, naleštěný vláček „zvláštní 
kvality“ a přede mnou byl předposlední úsek sví-
zelného putování. Kouzelník Zababa, ani nejvyšší 
pan železničář z večerníčkových Pohádek o ma-
šinkách by mě s takovým nákladem do vlaku ur-
čitě nastoupit nenechali. Napůl odhodlaně, napůl 
apaticky jsem vstoupil, příliš otevřený a hezký in-
teriér soupravy mně však příliš nakloněn ke klid-
nému cestování nebyl. Zůstal jsem s tygrem v pro-
storu u prvních nástupních dveří soupravy. 

Vlak se rozjel na minutu přesně a mně se zdá-
lo, snad po vlivem zmíněného Neurolu, jako by se 
„tygr“ umoudřil. U Hrušovan to s trochou nadsáz-
ky vypadalo, že kyblík s nápisem Lanza je oprav-
du Lanzou – to však trvalo jen chvíli a odér z tygra 
snad otevíral i dveře „Automatic“. Já sledoval ne-
jen ubíhající podpálavskou krajinu, ale tlačil jsem 
očima především rychloměr a jásal, když tam byla 
„stošedesátka“, že už konečně budou Šakvice.

Pak jsem ještě přetrpěl cestu lokálkou do ne-
dalekých Hustopečí, ale absolvovat zbytek cesty 
do místa naší chalupy autobusem už jsem si ne-
troufl, zrovna jako ani ne stopem – ani kdyby snad 
mně chtěl zastavit žebřiňák. Poslední kilometry 
jsem s tygříkem šel pěšky a tiráci vyhýbající se 
mýtnému na dálnici D2 svištící po staré E15 mně 
na klidu nepřidali – i to jsem přečkal a oddechl 
jsem si až na dvoře. 

Zbývalo už jen ostře páchnoucí poklad rozpor-
covat a na plastových talířcích uložit na inkrimi-
novaná místa; málem přiotrávený jsem se vypotá-
cel z půdy. I já jsem byl štědrý a přející a obdaro-
val jsem preventivně také sousedy – tygrem bylo 
v té chvíli a dlouho ještě potom cítit celé okolí. 

Dnes už jsou na půdě jen zaschlé, neidentifi-
kovatelné hromádky čehosi, co byl předtím „tygr 
sumaterský“. Stoprocentní efekt působení tygří-
ho trusu není samozřejmě exaktně prokázán, je 
to pouhá empirie – nám, a nejen nám, posloužil. 
Takže, doporučuji!

Na závěr mě napadla historka z konce 19. sto-
letí, kdy se přední čeští básníci přeli, kdo z nich 
napíše nejkratší báseň; nikdo z nich nedoufal, že 
to dokáže jedna z největších osobností naší poe-
zie, představitel lumírovců, autor rozsáhlého díla 
a rozevlátých veršů Jaroslav Vrchlický. A právě 
on to dokázal: Hovno smrdí vždycky. 

A já k tomu dodávám: A to tygří tuplem!
                                                                                         

PhDr. Ladislav Valihrach

do tyčkového plotu, kterým je oplocená zahrada. 
Jak vlak potáhne kotvu, celý plot to zbourá a pa-
papláš bude z toho na infarkt! Já to ani nijak neko-
mentoval, jako sranda mi to moc nepřišlo.  

No nic, dojeli jsme do Bratislavy, sedli na vlak 
zpátky a vyrazili. Šli jsme do posledního vagónu 
vlaku a dolaďovali detaily akce. Zastavili jsme 
ve Světlé nad Sázavou a já dostal za úkol vysko-
čit z vlaku a postavit se u konce vlaku ke kohoutu 
průběžného potrubí, to kdyby se vlak chtěl rozjet 
dřív, než on tu kotvu přiváže k madlu u dveří. 
Kdyby to nestihl, tak jednoduše otevřu kohout, 
aby se vlak nerozjel. Fíra taky hned seskočil, 
uvázal kotvu k madlu a položil ji na schůdky, pak 
přiběhl ke mně a oba jsme vlezli zpátky do vozu. 
A noční rychlík se rozjel. 

Postavil jsem se k otevřenému oknu asi v půli 
vagonu a vyhlížím chatu. Když jsem zahlédl 
ve světle vlaku začátek plotu u chaty, křikl jsem 
na něj, že už jsme tam. On hned otevřel dveře, sáhl 
ven po kotvě, ale v ten moment skončila veškerá 
sranda. Jak dveře otevřel, tak je okamžitě nějaká 
brutální síla zabouchla, jeho dveře trefily do hlavy, 
až přeletěl přes celou šířku vozu a rozplácl se na ty 
protější. Letím k němu, on měl štítek služební čepi-
ce v půli prasklý, nad pravým okem příšerná boule, 
ale hlavně, mumlal něco úplně z cesty a to byl ten 
největší malér. Tak jsme ho v Čáslavi nechali od-
vézt do nemocnice s otřesem mozku. A proč se to 
stalo? On položil, po uvázání lana asi doprostřed 
madla, kotvu na schůdek před dveře a šel do vla-
ku druhou stranou se mnou. Jak pak dveře otevřel, 
tak jimi shodil kotvu dolů, ta se chytla asi za pražec 
a napnula provaz, který potom prudce zabouchl 
dveře, přes které se tím pádem napnul. 

Kolega si v nemocnici nějaký čas poležel 
s tvrzením, že ho něco praštilo, když vykou-
kl z okna. Po nějakém čase jsem znova vyrazil 
do Bratislavy a jen tak mrkl na dotyčnou chatku, 
když jsme jeli okolo. Až jsem z překvapení nevě-
řil svým očím – na vrcholku skalky na zahradě 
trůnila naše kotva! 

To je jen tak trochu ze vzpomínek. Při ještě po-
drobnějším prozkoumání mé mysli mám dojem, že 
těch poučných listů, které jsem uvedl i do titulku 
dvojice svých článků, by bylo na celý šanon.

Jaroslav Bartoš, DKV Praha

Cestování držitelů In Karet s aplikací
železniční průkazka na Slovensko

Anabáze s tygřím lejnem,
nejen v InterPanteru

Není rohožka jako rohožka

K podnikové kolektivní
smlouvě SŽDC

Poučné listy aneb 
Průšvihy všeho druhu

Tragický střet u Třeboně
Motorový vůz 842 034-1 po střetu na železničním přejezdu u Tře-

boně v poslední den loňského roku.
„Řidič  osobního  motorového  vozidla  značky  Honda  pravděpo-

dobně  nerespektoval  výstražné  světelné  a  zvukové  znamení  a  vjel 
na přejezd přímo před osobní  vlak. Vlak před  sebou vozidlo  tlačil 
několik  set metrů. Posádku vozidla  tvořili  dva muži,  ani  jeden ne-
hodu nepřežil. Obě  těla museli  z  vraku vyprostit hasiči.“  (Zásahy/
Jihočeský kraj, 31. 12. 2016). 

Kdy již řidiči konečně pochopí, že proti několik desítek tun vážící 
vlakové soupravě jedoucí stovkou nemají šanci!? 

Prožité trauma si tak náš kolega ponese ještě mnoho Silvestrů... 
Text a foto: Ivo Vlachynský
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Společenská rubrika

Poslední rozloučení
Všem přátelům, kamarádům a známým 

oznamujeme, že nás dne 10. prosince 2016 
navždy opustil pan Jaroslav  Stejskal, 
strojvedoucí a člen základní organizace FS 
Hradec Králové. Působil v depech Plzeň 
a Hradec Králové.
Za  tichou  vzpomínku  děkují  manželka 

a syn.

V měsíci lednu má základní organiza-
ce FS Trutnov tyto jubilanty – třetího ledna 
oslavil své šedesátiny kolega Petr Medlík,  
27. 1. bude slavit svých šedesát pět let Pavel 
Stehlík  a o den později sedmdesát let kolega 
Bohuslav Gnol. Všem přejeme do dalších let 
pevné zdraví, štěstí a spokojenost. Výbor a ostat-
ní členové trutnovské ZO Federace strojvůdců

***

Svá životní jubilea oslavili anebo ještě 
oslaví v měsíci lednu tito naši kolegové, stroj-
vůdci ve výslužbě – 70. narozeniny 12. led-
na pan Vladimír Klement a 20. ledna pan 
Josef  Novák. 65. narozeniny 31. ledna pan  
Antonín Neubauer. Všem oslavencům přejí 
vše nejlepší, pevné zdraví a pohodu do dalších 
let havlíčkobrodští kolegové.

Dne 13. ledna oslavil své 60. narozeniny náš 
kolega a člen ZO FS Chomutov, strojvedoucí 
ČD, pan Karel  Brynda. Dalším jubilantem 
v tomto měsíci je strojvedoucí ve výslužbě 
a taktéž člen chomutovské základní organizace, 
pan František Zich, který 25. ledna oslaví své 
75. narozeniny. Oběma jubilantům srdečně gra-
tulujeme a přejeme do dalších let mnoho štěstí, 
zdraví a spokojenosti. Kolegové a kamarádi 
z chomutovské ZO Federace strojvůdců

***

Dne 27. prosince 2016 oslavil šedesáté na-
rozeniny kolega, kamarád, strojmistr provozní 
jednotky Liberec a člen základní organizace 
FS Turnov, pan Milan Hlůže. K tomuto život-
nímu jubileu mu srdečně blahopřejí a do dal-
ších let pevné zdraví a pohodu přejí členové 
a výbor turnovské ZO Federace strojvůdců.

***

Dne 10. ledna 2017 oslavil své 60. narozeni-
ny náš kolega, strojvedoucí ČD Aleš Kučera. 
Mnoho štěstí, zdraví, osobní pohody do dalších 
let mu přejí výbor, kamarádi a ostatní členové 
přerovské základní organizace FS.

***

V lednu slaví svoji sedmdesátku strojve-
doucí v.v., kolega Jindřich Bouřil. Členové 
Klubu odložených strojvůdců Lysá nad La-
bem mu blahopřejí k významnému jubileu 
a do dalších let přejí mnoho zdraví, spokoje-
nosti a životního optimismu.

***

Prvního ledna oslavil kulaté 60. narozeniny 
náš kolega, strojvedoucí ČD Cargo, pan Jiří 
Benda a 8. ledna slavil své 55. narozeniny pan 
Jiří Havelka, strojvedoucí ČD. Všechno nej-
lepší, hodně zdraví a životního elánu do příš-
tích let přejí kolegové z Havlíčkova Brodu.

***

V příštích dnech budou slavit svá životní 
jubilea 70 let hned dva naši kolegové ze zá-
kladní organizace FS Letohrad – Jiří Mikyska 
25. ledna a 29. ledna rovněž Josef Matyáš. Vý-
bor a ostatní členové letohradské ZO Federace 
strojvůdců oběma svým jubilantům blahopřejí 
a ještě do mnoha dalších let spokojeného života 
přejí především pevné zdraví.

***

Mezi našimi jubilanty jsou i dva kolegové ze 
základní organizace FS Hradec Králové. Kole-
ga Pavel Kejzlar se dožívá 23. ledna 60 let 
a své pětapadesátiny oslavil již 4. prosince loň-
ského roku Míra Březina. Celý výbor a ostatní 
členové královehradecké ZO Federace stroj-
vůdců jim srdečně blahopřejí a ještě do mnoha 
dalších let přejí všechno nejlepší, hodně zdraví, 
štěstí a životní spokojenosti.

***

V měsících lednu a únoru oslavili či osla-
ví svá životní jubilea tito naši kolegové z li-
berecké základní organizace: Šedesát let  
3. 1. Zdeněk Černý a dále členové ze Seni-
orklubu – 70 let 25. 2. Miloslav Dolejší a krás-
ných osmdesát let 7. 1. Josef Kaněra. Výbor, 
členové základní organizace a kolegové ze 
Seniorklubu děkují všem za odvedenou práci 
a do dalšího života přejí hodně štěstí, pohody, 
pevné zdraví a spokojenost v rodinném životě.

***

Dne 19. ledna slaví rovnou šedesátku náš 
kolega, strojvedoucí a člen klatovské ZO Fe-
derace strojvůdců, pan Vlastimil Bouřil. Vý-
bor a ostatní členové základní organizace FS 
Klatovy mu přejí do dalších let pevné zdraví, 
spokojenost a hodně úspěchů.

***

Odchodem do důchodu ukončil v závěru 
loňského roku své dlouholeté působení na že-
leznici ve strojvůdcovské profesi náš kolega 
z chomutovské ZO Federace strojvůdců, pan 
Jiří Kabeláč. Děkujeme Ti, Jirko, za odvede-
nou práci strojvedoucího a přejeme do dalších 
let na zaslouženém odpočinku mnoho zdraví, 
štěstí a spokojenosti v osobním životě. Všich-
ni kolegové a kamarádi ze základní organiza-
ce FS Chomutov

S kolegou Josefem Novákem 
do Elektrárny Mělník

Čtyři desetiletí M 152.0 v Čerčanech

V Trutnově se bylo na co dívat

L i t e rát i 
na trati IV
aneb Kola
se točí dál
Motto:  Vítejte  v  dobře  rozjetém mezinárod-

ním vlaku!
Literární skupina Českého zemského svazu 

(ČZS) FISAIC vyhlašuje již čtvrtý ročník železniční 
knižní antologie Literáti na trati, která je příležitostí 
pro všechny autory, kterým je námětem, múzou či 
inspirací prostředí kolejí, vlaků a cestování.

Stejně jako vloni bude vaším úkolem dodání 
daného počtu stran textu, který se dotýká železnice, 
a odkoupení alespoň jednoho výtisku knihy. Uvítá-
me ukázky z knih, články, poezii i prózu, pohádky, 
povídky, kresby či fotografie. Přidat se může každý! 
Jedinou podmínkou je naplnění názvu knihy – jsme 
„Literáti na trati“. Ať už profesí či láskou k železnici.

Je jedno, zda jste ostřílený autor nebo si píšete 
jen tak pro radost. Podělte se o svoje dílo s ostatní-
mi. Staňte se součástí dnes již padesátičlenné party 
a vytvořme společně další díl antologie známých 
i neznámých autorů, které spojuje souprava dobře 
rozjetého mezinárodního vlaku! Seberte tedy odva-
hu a pojďme do toho! Stojí to za to!

Další informace získáte na webu http://fisaic-l. 
blog.cz/, e-mailové adrese: frantisek.tylsar@seznam.cz 
nebo na tel. čísle +420 776 58 2331.

Fanda ☺ Tylšar
vedoucí skupiny a tvůrce knihy

Jako každoročně, také loni proběhla v Trutnově 
na sklonku října výstava modelů, zejména želez-
ničních. Pořadatelem byl klub železničních mode-
lářů a výstava se uskutečnila ve středisku volného 
času, v hale základní školy Rudolfa Frimla.

Jako vždy zde bylo mnoho k vidění. Z modelo-
vých kolejišť expozici vévodilo kolejiště TT míst-
ního klubu, jehož hlavním motivem je železniční 
stanice Trutnov. Dále zde byla kolejiště modelářů 
z Jičína, z německé Gothy, zimní kolejiště a dvě 
další z Lipska, ale také propagační kolejiště TT 
firmy Tillig-bahn. Pozornost návštěvníků ovšem 
přitahovala i kolejiště z polské Świdnice, Hradce 
Králové a z modelářského centra v České Skalici. 
Ukázka největšího rozchodu byla z Bernantické 

zahradní železnice. Firma z Police nad Metují 
představila své modely Merkur a pro děti zde byl 
workshop. Mohly si tedy postavit svůj model. Nej-
menší děti si pak pohrály v ohradě s dřevenými 
vláčky.

Modely výrobců byly vystaveny ve vitrínách 
a zde jim vévodila dvacetiletá česká firma LOCO, 
prezentovala se však i německá AK TT a mnoho 
zajímavého ukázali i další soukromí vystavovatelé. 
V prodejních stáncích bylo možno zakoupit mode-
ly i modelářské potřeby. Firma Uher představila 
modely vojenské techniky. Rozhodně bylo na co se 
dívat, výstava se vydařila, a tak patří trutnovským 
modelářům velký dík. Tak za rok zase na viděnou.

Text a foto: Jiří Adolf

Dne 23. listopadu 2016 upořádala základní 
organizace Federace strojvůdců Čerčany spo-
lu s OSŽ DKV Praha DV Čerčany vzpomín-
kovou akci k příležitosti již čtyřicátého výročí 
dodání motorových vozů řady M 152.0 (dnes 
ř. 810) do depa Čerčany, které je jedno z po-
sledních, jež tyto vozidla provozují.

Akce se těšila hojné účasti, neboť na tuto 
řadu přišli nejen zavzpomínat už tři genera-
ce strojvedoucích, ale i ostatní, co s těmito 
motorovými vozy přišli jakkoli do styku. 
Celkem 86 přítomných bylo přepraveno ze 
stanice do depa motorovým vozem, kde pak 
proběhlo otočení důchodců. Poté následovala 
jízda zpět a kulturní program v restauraci Čer-
čanská beseda, kde účastníci dostali pamětní 
CD, na kterém se mapuje provoz těchto vozů 
nejen na Posázavském pacifiku, ale i na tra-
tích Benešov u Prahy–Trhový Štěpánov 
a Olbramovice–Sedlčany.

Na závěr mi dovolte za všechny účastní-
ky velké poděkování organizátorům akce, že 

jsme se mohli v tak hojném počtu sejít a spo-
lečně zavzpomínat!

Text a foto: Pavel Mlejnek

CK SUSANNA VIAGGI
JIŽNÍ ITÁLIE – Marina di Camerota

zděné a dřevěné bungalovy, apartmány 
přímo u soukromé pláže,

vlakové spojení až do místa
www.susanna-viaggi.cz

tel.: 607 101 707

www.svetem.eu
nabízí ubytování v chatách a studiích 
v Černé Hoře (lehátka i z Budapešti) 

nebo v levných apartmánech  
v Kalábrii (leťte do Říma nebo 

Neapole a dále vlakem), 
tel. 604 953 467

Využijte výhodných nabídek pobytů 
penzionu Real v Bedřichově 

v Jizerských horách!
Nabízíme ubytování v osmi pokojích 

o 2 až 4 lůžkách (celkem 26 míst 
a 5 přistýlek), které mají vlastní sociální 
výbavu (WC, sprchový kout, umyvadlo), 

televize na pokojích, možnost  
připojení na Wi-Fi. 

Více informaci najdete  
na www.penzionreal.cz nebo volejte 
na telefonní číslo +420 777 272 279. 

Aktuální nabídku rekreačního střediska 
najdete také na Facebooku: 

www.facebook.com/penzionrealbedrichov

Nabídka
penzionu

Real

Po pětačtyřiceti letech poctivě odváděné práce na české železnici 
v prosinci loňského roku odvezl své poslední vlaky u společnosti ČD 
Cargo náš kolega, strojvedoucí Josef Novák.

Tento člen naší profesní odborové organizace se nejprve vyučil 
v železničním učilišti Sobědruhy jako elektromechanik. Do lokomo-
tivního depa ČSD Ústí nad Labem nastoupil 1. července 1971, aby zde 
pak jako strojvedoucí pracoval od roku 1975.

V  loňském roce ukončila aktivní  službu  strojvůdce u ČD Cargo rovněž dvojice našich 
pardubických  kolegů. Na  snímku  z  říjnové  rozlučky  na  točně  pardubického  depa  jsou 
první  zprava dole Ladislav Skřek a vedle něj  Jiří Slavík. Do dalších  let hlavně pevné 
zdraví a pohodu v osobním životě jim přejí kolegové ze základní organizace Federace 
strojvůdců Pardubice.

Na jeho předposlední pracovní směně šestého prosince ho provázel 
kolega Alois Sedlařík, který dvojici zde otištěných snímků pořídil na 
stanovišti elektrické lokomotivy ČD Cargo 122 036-7 a po dojezdu 
vlaku na vlečku Hněvice – ČEZ, Elektrárny Mělník. Následujícího 
dne večer pak už do výslužby odcházející kolega vykonal opravdu jen 
svoji poslední jízdu do Března u Chomutova a do Ústí nad Labem.

Kolegovi Novákovi děkujeme za dlouholetou práci na dráze a ještě 
do mnoha let na zaslouženém odpočinku mu přejeme jen to nejlepší, 
spokojenost, pohodu a především pevné zdraví.

Kolegové ze základní organizace Federace strojvůdců 
a ostatní spolupracovníci

Na snímku sedící je dlouholetý modelář Jirka Beran (nyní ve výslužbě) s manžely Danou a Ladislavem Hovorkovými (česká firma vyrábějící 
železniční modely LOCO) a s členem redakční rady ZS Jirkou Adolfem (úplně vlevo). Děti si na trutnovské výstavě hrály i s dřevěnými modely


