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Stojíme před novými výzvami
Jednání Rady předsedů základních organiza-

cí Oblasti FS Olomouc, konané 23. a 24. února 
v Přibyslavi, řídil viceprezident FSČR Jaroslav 
Vincour. Pozornost nejprve patřila Podniko-
vé kolektivní smlouvě ČD na rok 2017 a bylo 
konstatováno, že navýšení tarifního zařazení 
strojvedoucích bylo dosaženo až po velkém 
úsilí naší profesní odborové organizace. Čle-
nové vyjednávacího týmu odpovídali na dotazy 
předsedů ZO. Velká pozornost byla věnována 
i strojmistrům, jejich zařazení a odměňování. 
FSČR se na rozdíl od zaměstnavatele o jejich 
pracovní podmínky a mzdy stále aktivně zajímá 
a vyjednává zlepšení. 

Emotivně se debatovalo o zkušebním provo-
zu vlaků v režimu 0/0-S v režimu A. To je stav, 
kdy strojvedoucí kontroluje jen předplacené 
jízdenky, které by mu cestující měli sami před-
kládat. Ve vlaku ovšem není přítomný vlak-
vedoucí, jehož některé povinnosti tak přebírá 
strojvedoucí, včetně kontroly zavření dveří. 
Jakým způsobem ale zjistíme, že v posledním 
vagónu soupravy nevystupuje někdo, kdo není 
natolik pohyblivý, že ho ve dveřích (zavíraných 
centrálně ze stanoviště strojvedoucího) nepři-
vřeme a neposmýkáme po nástupišti? To je 
velké ohrožení naší profese, jež kolegovi v čele 
vlaku na klidu nepřidá. Je i nebezpečí, že za ne-
přítomnosti vlakového doprovodu se do těchto 
souprav přesunou po bezdomovci a jiné skupi-
ny problémových obyvatel. Nemalým problé-
mem budou i cestující, kteří rychle zjistí, že tě-
mito vlaky se mohou bez postihu vozit zdarma. 

FSČR dlouhodobě upozorňuje na nepoho-
du při výkonu strojvůdcovské služby, která je 
důvodem, proč někteří kolegové dávají výpo-
vědi od ČD a odchází pracovat k soukromým 
dopravcům. Zdůrazňují problémy spojené se 
skladbou směn, dělenými směnami, střídáním 
několika lokomotiv za směnu, ale i uspořádá-
ní turnusů. Soukromý dopravce tak levně při-
jde k hotovému strojvedoucímu a má možnost 
okamžitě přebírat naše dosavadní přepravní 
výkony. S tím souvisí i situace na tratích, kte-
ré Českým drahám ve „výběrových řízeních“ 
přebrala společnost GW Train Regio. Ta bude 
potřebovat kolem třiceti strojvedoucích, jež by 
k ní měli přejít právě od ČD jako členové naší 
profesní odborové organizace. Dopravce se 
údajně nebrání tomu, aby u něho FSČR aktivně 
působila. Stojíme tak před výzvou, abychom 

Mohou strojvedoucí, členové Federace strojvůd-
ců, prezentovat své názory ve veřejných médi-
ích? Diskuze na toto téma se rozvinula na únoro-
vém jednání redakční rady našeho časopisu. A stalo 
se tak nejen v souvislosti s články otištěnými 
v Zájmech strojvůdce č. 3/2017 (na jiném místě je 
v tomto vydání ZS blíže zmiňuje kolega Selucký), 
ale také ve spojitosti s vyjádřeními, která pro Slo-
vácké noviny již na sklonku loňského roku na stej-
né téma poskytli naši kolegové Martin Urbánek 
a Josef Prát. Oběma členům základní organizace 
Federace strojvůdců Veselí nad Moravou bylo poté 
vytknuto, že se neřídili Etickým kodexem společ-
nosti České dráhy, neboť ten nedovoluje zaměst-
nancům ČD vyjádřovat se pro sdělovací prostředky. 
To je výsadou toliko firemního mluvčího...

V souvislosti s touto kauzou neuškodí, když si 
shrneme fakta. Etický kodex jako vnitropodniko-
vá směrnice ČD opravdu existuje a jako takový 
ho proto je třeba respektovat! Na druhé straně je 
ale také nutno vzít v úvahu okolnosti a motivaci, 
jež naše kolegy přivedla k rozhodnutí veřejně se 
kriticky vyjádřit k vážnému problému, jenž trápí 
nejen je, ale v uvedeném regionu i značnou část 
cestujících, kteří jsou jinak jistě velmi váženými 
klienty Českých drah. Pozornému čtenáři neušlo, 
že jejich vyjádření nebyla míněna jako kritika 
ČD, ale naopak myšlena jako pomoc zaměst-
navateli. Cílena byla proti těm, kteří problémy 
s provozem na trati 341 způsobili svým laxním 
přístupem, nezájmem a neschopností dosáhnout 
racionální dohody a přivedly tak ČD a jejich 

provozní zaměstnance do role oběti. Hovoříme 
o představitelích státu, veřejné správy a v ne-
poslední řadě i o vinících z řad managementu 
SŽDC! Neměl by si zaměstnavatel takového 
odpovědného přístupu svých zaměstnanců spíše 
vážit než je kritizovat?!

Vraťme se ale k úvodní otázce. – Ano, své ná-
zory si, vážení kolegové rozhodně nenechávejte 
jen pro sebe. Je velmi důležité, abyste se i v bu-
doucnu nebáli vyjádřit a stát si za svými právy 
a přesvědčením. Jako občané, ale i jako odborá-
ři, členové Federace strojvůdců. Protože ale zá-
roveň bereme na vědomí existenci již několikrát 
zmíněného etického kodexu zaměstnance ČD, 
je třeba se řídit i přesnými pravidly. Abychom 
se vyhnuli jakýmkoliv možným komplikacím či 

pochybnostem, při vyjádřeních pro média (tiště-
ná ale i audio či vizuální) neuvádějte svoje pra-
covní funkce a zařazení u zaměstnavatele, tedy 
například strojvedoucí ČD či ČD Cargo, ale 
velmi důsledně trvejte na uvedení informace, 
že své stanovisko poskytujete jako členové 
Federace strojvůdců! Tedy například – Jan 
Novák, Federace strojvůdců. Takový váš postup 
pak nikdy nemůže být zaměstnavatelem kvali-
fikován jako porušení etického kodexu! A po-
kud budete v této záležitosti potřebovat poradit 
anebo i jinak pomoci ve styku s médii, redakce 
Zájmů strojvůdce a Tiskové středisko FSČR je 
vám samozřejmě plně k dispozici.

Libor Poláček

pro naše kolegy vyjednali přijatelné sociální 
a pracovní podmínky.

Zástupce ředitele odboru kolejových vozidel 
GŘ ČD Tomáš Mohr na RPO zhodnotil situaci 
u ČD. Komplikace pro národního dopravce se 
dají očekávat po r. 2019, neboť končí smlou-
vy uzavřené na provozování krajské dopravy 
a výběrová řízení nebudou jednoduchá. Aby 
ČD obstály, budou nezbytné masivní investice 
do pořízení nových kolejových vozidel. V rám-
ci novely zákona dráhách ČD musí umožnit pří-
stup ke své obslužné infrastruktuře i jiným do-
pravcům. Proto vznikne útvar Zařízení služeb, 
který bude zajišťovat, aby náklady na údržbu 
vozidel „konkurence“ nebyly pro ČD ztráto-
vé. Nezodpovězené ale zůstávají otázky, co se 
stane, když soukromý dopravce bude mít zpož-
dění a jako důvod bude uvádět, že důvodem 
byla např. nedostatečná údržba ze strany našich 
DKV. Přitom už nyní se často „nestíhá“ údržba 
vlastních vozidel ČD či ČD Cargo!

V diskuzi byla připomenuta i probíhající 
„výpomoc“ Praze, kterou trápí nedostatek stroj-
vedoucích pro příměstskou dopravu. Hovoři-
lo se také o dopravní situaci v kraji Vysočina 
a bouřlivě se diskutovalo o vlacích kategorie Rx, 
na nichž kolegové jezdí za nižší mzdový tarif. 
Diskuze se zaměřila i na údržbu hnacích vozidel 
a zazněly dotazy, zda v této oblasti zaměstnavatel 
vůbec má či nemá dlouhodobou koncepci. Náš 
zájem patřil také výběru nových vozidel, jenž je 
ovlivněn zákonem o veřejných zakázkách.

Další část jednání RPO patřila organizačním 
záležitostem týkajícím se blížícího se jednání 
CRP a představení kandidátů Olomoucké ob-
lasti do prezidia FSČR, kandidátů do ústřední 
revizní komise a kandidátů do redakční rady 
Zájmů strojvůdce. Prezident FSČR Jindřich 
Hlas hlavně zhodnotil práci prezidia v uply-
nulém volebním období. Jaroslav Vincour po-
děkoval za mnohaletou práci pro naši profesní 
odborovou organizaci Petru Čechákovi, který 
v dalších volbách již nebude kandidovat a od-
chází do důchodu.

Diskuzi patřil i druhý jednací den RPO. Pozor-
nost jsme mj. věnovali podmínkám našeho pojiště-
ní u Hasičské vzájemné pojišťovny. Kolega David 
Votroubek informoval o svých jednáních se Sdru-
žením železničních nákladních dopravců České 
republiky (ŽESNAD), ale vyjádřil se i k využití 
tabletů při výkonu služby strojvedoucích apod. 

Dále probíhají také dosud neuzavřená jednání 
s vedením společnosti ČD Cargo o flexibilitě při 
využití strojvedoucích. Projednávaly se i moti-
vační složky pro nové strojvedoucí a byli jsme in-
formováni, že již fungují nové karty „In100“ pro 
strojvedoucí ČDC. Debatovalo se také o elektro-
nických výplatních páskách a o mnohém dalším. 
Poděkování patří všem, kteří toto jednání připra-
vili. I zde se jasně projevily klady dvoudenního 
jednání, které bylo rozhodně přínosem.

Evžen Mikolajek, místopředseda RR ZS

Uherský Brod po nedávné nákladné rekonstrukci. V letošním třetím vydání ZS jsme 
psali o tom, jak se provoz v této železniční stanici po dopravní stránce paradoxně jen 
zkomplikoval... (foto Martin Urbánek)

V souvislosti s problémy s jízdním řádem 
platným od 11. prosince 2016 na trati č. 341 
Staré Město u Uherského Hradiště–Vlárský 
průsmyk, Újezdec u Luhačovic–Luhačovice, 
tak jak byly popsány v č. 3/2017 Zájmů stroj-
vůdce v článcích Úmyslná likvidace tratě 341?! 
a ve stanovisku Regionálního obchodního cent-
ra ČD Zlín, je zřejmé, že vinu na tomto neutěše-
ném stavu nese zejména Ministerstvo dopravy 
ČR a také státní organizace Správa železniční 
dopravní cesty, která je tomuto ministerstvu 
přímo podřízena. 

Připomínáme, že problémy popsané v obou 
příspěvcích do našeho časopisu se dotýkají 
především cestujících – tedy platících zákaz-
níků Českých drah. Prvotní povinností ústřed-
ního orgánu státní správy, kterým ministerstvo 
dopravy nesporně je, a také jeho podřízených 

Nejprve dovolte pár slov z naučného slovní-
ku: „Kverulantství je patologická forma chová-
ní, charakterizovaná opakovaným stěžováním si 
či žalováním, jež je nepřiměřené skutečné situa-
ci.“ Lze tuto definici použít na strojvedoucího, 
který opakovaně poukazuje na zjevně špatný 
turnus? Nebo na případ, kdy strojvedoucí opa-
kovaně a v souladu s vnitřním předpisem ČD 
V25 odmítne z depa převzít hnací vozidlo pro 
závadu, kterou předpis definuje jako v provozu 
nepřípustnou? Dále na případy, kdy strojvedoucí 
opakovaně píše do knihy oprav závady a správ-
kárna znovu a znovu tvrdošíjně konstatuje, že 

organizací, je zajištění základní dopravní ob-
služnosti pro občany tohoto státu. Tedy toho, 
aby občané měli zajištěnu uspokojivou dopravu 
do zaměstnání, nemocnic, škol, státních úřadů, 
ale také pro využití svých oprávněných kultur-
ních a ostatních společenských potřeb. Jinak se 
hovoří také o závazku veřejné služby. 

Jak vyplývá ze zmíněného stanoviska ROC 
ČD Zlín, rozvrat regionální dopravy v části Zlín-
ského kraje způsobilo upřednostnění dálkové 
dopravy, tedy vlaků kategorie „rychlík“ a vyšší, 
které objednává ministerstvo. Ministerstvo do-
pravy uplatnilo hledisko, aby jím objednávaná 
dálková doprava nebyla v konfliktu s komerční 
dopravou. Nic proti komerční dopravě, ta by 
ovšem měla být v zásadě jen doplňkem služeb, 
které poskytuje systém základní dopravní ob-
služnosti. Ne naopak – tedy aby vlaky zahrnuté 

do systému základní dopravní obslužnosti byly 
podřízeny zájmům komerční dopravy. 

Vzhledem k tomu, že vedle cestujících jsou 
obětí těchto zvrácených hledisek při uplatňová-
ní komerčních zájmů také samotné České drá-
hy a samozřejmě jejich zaměstnanci – odboráři, 
Tiskové středisko FSČR a redakce Zájmů stroj-
vůdce se z pověření prezidenta FSČR Jindřicha 
Hlase obrátilo dopisem na místopředsedu Po-
slanecké sněmovny Petra Gazdíka a jeho pro-
střednictvím také na ostatních 11 poslanců PS 
Parlamentu ČR, kteří v tomto zákonodárném 
sboru zastupují občany Zlínského kraje, s žá-
dostí o pomoc při řešení zmíněné problematiky.  
Čtenáři budou o vývoji této kauzy v dalších čís-
lech ZS samozřejmě informováni. 

Libor Poláček

závada se neprojevila. Nebo na případy, kdy 
kritizuje špatné umístění návěstidel nebo pouka-
zuje na návěsti, jejichž používání ohrožuje bez-
pečnost provozu? NAOPAK! Zaměstnavatel by 
si měl velmi vážit strojvedoucích, kteří postupují 
striktně podle předpisů a nenechají se odradit ne-
tečností a lhostejností některých kolegů, ale bo-
hužel – což je nejhorším ze špatného – i svých 
nadřízených, počínaje některými kontrolory 
vozby. I když práce většiny kontrolorů vozby si 
strojvedoucí opravdu váží. 

Přesto se setkáváme s případy, kdy jsou stroj-
vedoucí kverulanty nazýváni. Vždyť jistě znáte 

ten „okřídlený“ výrok některých vedoucích pra-
covníků: Nejsou problémy, jsou jen problémoví 
strojvedoucí. Vzácné nejsou ani případy, kdy si 
odborový funkcionář „dovolí“ kritizovat pomě-
ry na některých tratích, které odrazují cestující 
od používání služeb Českých drah a ze strany 
řídících složek je poukazováno na nutnost dodr-
žování Etického kodexu společnosti – mezi řád-
ky čti: „Drž hubu a krok!“. Zde mám konkrétně 
na mysli stanovisko Regionálního centra obcho-
du ČD ve Zlíně jako reakci na článek Úmyslná 
likvidace tratě 341?! – Oba materiály byly otiš-
těny v č. 3/2017 Zájmů strojvůdce. 

Ostatně, výkon profese strojvedoucího 
i ostatních provozních profesí je svázán celou 
řadou vnitřních předpisů a také zákonem o drá-
hách a navazujícími prováděcími vyhláškami. 
Vydávání různých etických kodexů (na inter-
netu jich najdeme bezpočet) je pak vlastně jen 
svým způsobem mrháním času a haldou zby-
tečně potištěného papíru, který ovšem také není 
zadarmo. Pro všechny občany tohoto státu platí 
v první řadě Ústava ČR a navazující Listina zá-
kladních práv a svobod, jako součást ústavního 
pořádku České republiky. 

A tak na závěr těchto řádků si dovoluji ci-
tovat článek 17 odstavec 2 zmíněné Listiny: 
„Každý má právo vyjadřovat své názory slo-
vem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným 
způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijí-
mat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu 
na hranice státu.“ Jsem přesvědčen, že další 
komentář by byl zcela zbytečný.

Vladimír Selucký

Kolegové kandidující
ve volbách do prezidia FSČR

V tomto vydání Zájmů strojvůdce – na stra-
nách 2 a 3 – zveřejňujeme již všechny zbý-
vající články, v nichž se vám představují 
kandidáti ve volbách členů prezidia Federace 
strojvůdců České republiky, které se uskuteční 
30. března 2017 na celostátní radě předsedů 
našich základních organizací. 

Těmito kandidáty jsou Josef Bock (ZO 
FS Jihlava), Miroslav Burda (ZO Bělá nad 
Radbuzou), Miroslav Dragoun (ZO Cheb), 
Kamil Chaloupka (ZO Blatná), Roman 
Kraus (ZO DKV Praha), Jiří Morčinko (ZO 

Suchdol nad Odrou), Vladimír Skotnica (ZO 
Jindřichův Hradec), Pavel Slánský (ZO Nym-
burk), Jiří Šafařík (ZO Mladá Boleslav), Ivo 
Valášek (ZO Žatec), Jaroslav Vincour (ZO 
Olomouc), Jaroslav Vondrovic (ZO Do-
mažlice), David Votroubek (ZO Pardubice)  
a Radek Wenzl (ZO Praha hlavní). 

Připomínáme, že první pětici článků s vy-
jádřeními našich kandidujících kolegů, kteří 
redakci časopisu odpovídali na soubor celkem 
sedmi otázek, jsme přinesli v minulém vydání 
našeho časopisu.

Své názory prezentujte jako odboráři

O pomoc jsme požádali poslance

Jsou strojvedoucí kverulanti?
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STRANA 2

Základem je týmová práce

Proč kandiduji do prezidia

Stejně jako před minulými volbami do prezi-
dia, také tentokrát využívám nabízené možnosti 
prezentace, nikoliv však odpovídáním na jed-
notlivé otázky, ale spíše jen krátkým souhrnem 
požadovaných údajů, k nimž stručně představím 
své názory na problémy, o nichž často přemýš-
lím. Nejsem si zcela jist, zda některé z kladených 
otázek jsou přesně to, co naše kolegy, členy FS, 
zajímá, nicméně kandiduji na funkci oblastního 
zástupce již počtvrté a strojvůdcovské povolání 
se po celou dobu mého funkčního období snažím 
udržet praxí v obvodu DKV Olomouc.

Hodnotit stávající činnost by měli zejména 
členové FSČR, kteří to mimochodem dělají dost 
často a někdy i dost hlasitě. Bohužel ale ne vždy 
tam, kde je možnost si věci vyříkat, vysvětlit, 
protože ne v každém takovém případě je názor 
na problematiku jednoznačný. A to je jedna 
z věcí, kterou považuji v současném dění Fe-
derace strojvůdců za problém. Obecně to nazý-
váme jako nezájem. Takový nezájem o cokoliv 
však někdy právě zaměstnavatel vnímá jako věc, 
kterou tím pádem ani nemusí řešit. 

Apolitičnost či případná spolupráce s jiný-
mi odborovými svazy? Nikomu přeci nebude 
a ani nemůže vadit, jedná-li jakýkoliv zástupce 
Federace strojvůdců s kýmkoliv, pokud je to 
v zájmu a ku prospěchu našich členů. Problém 
apolitičnosti jsem v minulosti vnímal například 
v okamžiku, kdy jsem měl obavu, že naše od-
borová organizace bude zneužita při volebním 
boji politických stran. Myslím si, že v poslední 
době se nejedná o aktuální téma, ale stejně tak 
i případnou budoucí spolupráci s kýmkoliv vní-
mám velmi obezřetně a rozhodně by neměla být 
individuální akcí jednotlivce, podniknutou bez 
vědomí například prezidia FS.

Liberalizace železnice dle mého názoru přinese 
nutnost jednání s různými subjekty, které se na na-
šem dopravním trhu dnes již zajímají, a i v bu-
doucnu se hodlají zajímat, o provozování želez-
niční dopravy. A jsme tomu už dnes svědky nejen 
v nákladní, ale i osobní dopravě. A byť tyto nové 
subjekty budou možná skrytě, nebo i otevřeně, 
spojeny i s politikou některé politické strany, Fede-
race strojvůdců – a tomu pevně věřím! – bude pod 
záštitou společné organizace všech strojvůdců za-
jišťovat odpovídající pracovní a sociální podmínky 
našich kolegů. A nejen to, bude (a v tom vidím dal-
ší dnešní problém) dohlížet také nad dodržováním 
takto sjednaných podmínek.

Vážení kolegové, dovolte mi, abych stručně 
zdůvodnil svou kandidaturu do prezidia FSČR. 
Členem naší profesní odborové organizace jsem 
od počátku jejího znovuobnovení v roce 1990, 
protože jsem přesvědčen o důležitosti její existen-
ce a zaměření na strojvůdce a příbuzné provozní 
profese. V roce 1994 jsem byl zvolen do funkce 
předsedy ZO, kterou vykonávám dodnes. Za těch-
to několik let dosti náročné práce se naší základ-
ní organizaci povedlo vybudovat velice slušné 
postavení v rámci DKV Praha a následně i v ČD 
Cargo – PJ Praha, kde jsme považováni za solidní 

Jakými argumenty byste jako člen prezidia 
přesvědčoval kolegy strojvedoucí působící 
u soukromých dopravců k vstupu do naší pro-
fesní odborové organizace?

Josef Bock, ZO FS Jihlava: Obecně 
platí, že postavení zaměstnance je lepší tam, 
kde funguje odborová organizace. Proto 
jsou pro získání nových členů, a to i z řad 
kolegů pracujících u soukromých doprav-
ců, nejlepším argumentem výsledky její 
práce. Nemyslím nyní pouze výši mezd, 
i když je to silný argument. Peníze vydě-
lané za 30 hodin přesčasů měsíčně nejsou 
podle mne tou správnou cestou. Musíme být 
schopni přesvědčit tyto kolegy strojvedou-
cí, že FSČR jim pomůže dosáhnout zlepše-
ní jejich pozice, že jim zajistí lepší zastání 
při řešení pracovních problémů a pracovně 
právních vztahů. Podotýkám však, že ne-
znám veškeré podmínky, za jakých pracují 
strojvedoucí u soukromých dopravců.

Miroslav Burda, ZO FS Bělá nad Rad-
buzou: Argumenty jsou přece celkem jasné 
a přesvědčivé. FSČR má již vybudovanou 
takovou pozici, že dokáže zajistit nejen u Čes-
kých drah anebo ČD Cargo, ale i u jiných za-
městnavatelů, kde naši vyjednavači uzavírají 
podnikové kolektivní smlouvy, pro své členy 
skutečně lepší mzdové a pracovní podmínky. 

Miroslav Dragoun, ZO FS Cheb: Za svo-
ji praxi předsedy ZO jsem měl velikou mož-
nost sledovat práci svého kolegy v SRN, 
kde k rozdělení dopravců došlo řádově cca 
již v roce 2000. Jako příklad lze uvést jednu 
z prohraných stávek, kdy strojvedoucí soukro-
mé firmy podpořili svoje kolegy u DB a zasta-
vili práci s ohledem na prosazení zájmů této 
profese. Národní dopravce na podmínky OS 
přistoupil, u soukromé společnosti však k do-
hodě nedošlo. Naopak zde došlo k represím, 

kdy s ohledem na zákony země bylo v soukro-
mě firmě soudně rozhodnuto o zákazu vstupu 
na pracoviště i do vlaků společnosti těm stroj-
vedoucím, kteří předtím podpořili své kolegy 
z DB. A tak tedy došlo k další stávce... Lze 
tohoto dosáhnout i u nás?

Za ideální stav bych samozřejmě považo-
val zastupování všech strojvedoucích naší 
země. Za plné podpory všech členů by zajisté 
nebyl problém prosadit oprávněné požadav-
ky u všech společností, spojené samozřejmě 
s ekonomickými a technickými možnostmi 
dopravce. Prosazování zájmů profese stroj-
vedoucí v malých skupinách je prakticky 
nemožné. A jediné, co takový stav může při-
nést, je další zjednodušení podmínek nábo-
ru do funkce strojvedoucí, kdy pak budeme 
na tratích potkávat nekvalifikované jedince 
schopné způsobit vážnou nehodu z důvodu 
neznalosti, případně nedostatečné praxe. 

Jiří Morčinko, ZO FS Suchdol nad Od-
rou: Myslím, že je potřeba přesvědčit nejen 
kolegy strojvedoucí soukromých dopravců, 
ale i mnohé kolegy působících u ČD a ČD 
Cargo, kdy řada nejen mladých a nově pří-
chozích strojvedoucích nepovažuje odbory 
za potřebnou součást svého profesního života. 
Odbory vše nakonec domlouvají i za „nečle-
ny“, kteří se jen „vezou na vlně“. Nikdo však 
nemůže nikoho nutit. Snad většina strojve-
doucích, jezdících u soukromých dopravců, 
není členy žádné odborové organizace. Za-
tím těží z nedostatku strojvedoucích na trhu 
práce a jsou lákáni vyšší mzdou, měsíčními 
prémiemi v řádech tisíců Kč, třináctým pla-
tem, absencí dělených směn, lepšími turnusy, 
moderními kolejovými vozidly, nebo i tím, že 
pracují jen jako strojvedoucí a nejsou zahlco-
váni kumulací práce za jiné profese. Zatím je 
netíží sociální otázky.

Musíme je tedy přesvědčit nejen slovy, ale 
především činy, a o své práci dát vědět. Kdo 
ze čtenářů ví, že FSČR vyjednává PKS nejen 
u ČD, ČD Cargo, ale i u soukromých doprav-
ců? Vyjednává přijatelné pracovní podmín-
ky strojvedoucích, sociální zázemí, zajišťuje 
právní pomoc, poradenství, sociální podporu 
z fondu Stephenson. Jak se to mají zaměstnanci 
jiných železničních dopravců dozvědět? Tady 
je prostor, který je potřeba využít. Především 
však členové FSČR musí své zastání v odboro-
vé organizaci vidět a cítit. Nesmí se bát ozvat 
a obrátit se na Federaci strojvůdců se svými 
problémy, dotazy, upozorněním na porušení 
PKS, BOZP nebo zákoníku práce. Mávnu-
tím rukou nebo nadáváním „mezi skříňkami“ 
na šatně se nikdy nic nevyřešilo a nevyřeší.

Ze členství v odborové organizaci ovšem 
vyplývají nejen práva, ale i povinnosti. Jed-
nou z nich je nebát se ozvat a jednat. Pokud 
máte za svými zády profesní odborovou or-
ganizaci, máte rozhodně lepší pozici před 
zaměstnavatelem. Nebát se, to je základ. Od-
borová organizace je tak silná, jak silní jsou 
její členové. Buďme rádi, za každého nového 
člena, který vstoupí do FSČR. A každý z vás, 
kolegové, může nového člena získat.

Vladimír Skotnica, ZO FS Jindřichův 
Hradec: Argumentem je srovnání pracovních 
podmínek ve společnostech, kde je uzavřena 
PKS, s podmínkami, které připouští a vymezu-
je zákoník práce. A je patrné, že i v podmínkách 
firmy, která nemá kolektivní smlouvu s odbory, 
je členství ve FS rozhodně smysluplné.

Pavel Slánský, ZO FS Nymburk: Přesvěd-
čovat kolegu strojvedoucího od soukromých 
dopravců je potřeba příkladnou činností. Nabí-
zením jistot pevného zázemí. Máme také mož-
nost připomínat tradice a historii FS, upozor-
nit na povinnosti související se členstvím, ale 

připomenout i výhody. Špatně se přesvědčuje 
někdo, kdo od nás odešel, nebo by přecházel 
od jiného svazu. Ale i to jsme již zažili a kole-
gové jsou u nás, a snad i spokojeni.

David Votroubek, ZO FS Pardubice: Je 
mi jasné, že v prostředí mimo ČD je ke vstupu 
do odborů potřeba vcelku dost osobní stateč-
nosti. Z vlastní zkušenosti totiž vím, že to po-
slední, o co zaměstnavatelé těchto strojvedou-
cích stojí, je aby se jim do řízení firmy pletly 
odbory. Vždy je totiž snazší vést „jednání“ se 
samotným zaměstnancem, než s někým, kdo 
má s jednáním zkušenosti, má určité právní 
povědomí a nejde na něj vyvinout dostatečný 
tlak k prosazení vlastních zájmů. Nejedná se 
vždy jen o to nejviditelnější, tedy o vyjedná-
ní kolektivní smlouvy. Být členem Federace 
strojvůdců totiž znamená i to, že mám neu-
stále možnost konzultovat „problémy“ s ně-
kým, kdo si může dovolit patřičný nadhled 
a většinou už má s danou problematikou zku-
šenosti. Škála těchto problémů pak může být 
velice široká, od mimořádných událostí, přes 
poradenství v pracovně-právních otázkách, 
až po „sociální podmínky“, které jsou v naší 
práci také velice důležité. To všechno by tak 
nejspíš mělo být dostatečnou argumentací 
k tvrzení, že je pro zaměstnance přínosné být 
členem FSČR.

Radek Wenzl, ZO FS Praha hlavní: Čím 
přesvědčit zaměstnance jiných firem ke vstu-
pu do FS? I teď jsme schopni něco nabídnout. 
A to především právní servis a pojištění. Zde 
je však třeba dle mého názoru na tomto tro-
chu zapracovat, abychom toto mohli nabíd-
nout opravdu ve vysoké kvalitě. Je ale taktéž 
potřeba si vůbec ujasnit v dalším směřová-
ní Federace strojvůdců, zda chceme a jsme 
schopni zastupovat různé profese anebo jen 
a jen strojvedoucí.

Kandidáti do prezidia FSČR – zleva Josef Bock (Oblast Plzeň), Miroslav Burda (Oblast Plzeň), Miroslav Dragoun (Oblast Plzeň), Kamil 
Chaloupka (Oblast Plzeň)

Kandidáti do prezidia FSČR – zleva Roman Kraus (Oblast Praha), Jiří Morčinko (Oblast Olomouc), Vladimír Skotnica (Oblast Plzeň), Pavel 
Slánský (Oblast Praha), Jiří Šafařík (Oblast Praha)

Kandidáti do prezidia FSČR – zleva Ivo Valášek (Oblast Praha), Jaroslav Vincour (Oblast Olomouc), Jaroslav Vondrovic (Oblast Plzeň), 
David Votroubek (Oblast Olomouc), Radek Wenzl (Oblast Praha) 

Redakční rada Zájmů strojvůdce vyzvala kandidáty ucházející se 
v následujících volbách o funkce členů prezidia FSČR, aby prostřed-
nictvím našeho periodika prezentovali své představy o činnosti a smě-
řování  FSČR v dalším období v případě, že by byli zvoleni do tohoto 
orgánu. Jelikož otázky předložené redakční radou jsou podobné těm, 
na něž jsem odpovídal před minulými volbami, a mé názory jsou kon-
zistentní, bude obsah mého článku směřovat spíše ke služebně mlad-
ším kolegům. Proto se úvodem krátce představím.  

Narodil jsem se 26. srpna 1963, vystudoval střední průmyslovou ško-
lu dopravní a u ČD pracuji od roku 1982. Jsem ženatý, mám dva syny. 
Do Federace strojvůdců jsem vstoupil po jejím znovuobnovení v roce 
1990 a byl zvolen do výboru základní organizace FSČR Domažlice, kde 
jsem v období let 1992 až 2006 vykonával funkci předsedy. V roce 2006 
jsem kandidoval a byl zvolen do prezidia FSČR, kde jsem se do současné 
doby zabýval především pracovní, sociální a mzdovou tématikou, což vy-
plývá z mé účasti ve vyjednávacím týmu FSČR při kolektivním vyjedná-
vání. Dále se věnuji ve spolupráci s předpisovou komisí připomínkovým 
řízením při změnách předpisů ČD a SŽDC, jakož i poradenství v přípa-
dech ztráty zdravotní způsobilosti některého z našich kolegů. 

Hodnocení výsledků činnosti FSČR náleží především členům naší 
organizace. Přesto bych rád zmínil některá pozitiva, kterých bylo v po-
sledním období dosaženo. U všech společností, kde zastupujeme své 
členy, se podařilo různými formami zajistit lepší mzdové ohodnocení. 
Rovněž se podařilo změnit po dlouhá léta praktikované postupy zaměst-
navatele v sankcionování strojvedoucích po zavinění mimořádné udá-
losti a v provádění periodického ověření znalostí strojvedoucích pracu-
jících v režimu 0/0-S. Za úspěch lze považovat i prosazení výplaty vý-
konové odměny v profesi strojvedoucí v plné výši stanovené PKS ČD.

Zmíním ale ještě jeden podle mne podstatný 
problém. Je to postoj některých vedoucích pracov-
níků a manažerů (a to nejen u ČD či ČDC) obecně 
k zaměstnanci, a tedy i odboráři. Vnímám, že slovo 
odborář je dnes mnohými z nich bráno skoro jako 
nadávka, výraz pohrdání, následně i s projevy silné 
arogance. Je mi jasné, že v některých případech je 
to i výsledek špatné práce odborů. Já sám se ale 
setkávám v různých stupních úrovně řízení pod-
niku ČD s tímto arogantním postojem úředníků či 
úředníčků, kteří si podle mne vůbec neuvědomují, 
že jejich veškerá práce je v podstatě jen servisem 
pro provozní zaměstnance, kteří pak jako jediní 
nakonec opravdu zajišťují provoz a tím i hlavní vý-
dělečnou činnost například u ČD či ČDC!

A najednou zjišťujeme, že tu ne jeden či dva, 
ale leckde hned několik, možná dnes již desítek 
kolegů strojvůdců odchází v produktivním věku 
k jiným dopravcům. Myslíte si, že někoho z těch 
arogantních úředníků zajímá, proč tito mnohdy 
i perfektně vyškolení kolegové dávají přednost 
té samé práci někde jinde? A myslíte si, že tyto 
odchody jsou třeba i spojovány s tím, co jsem po-
psal v předchozích větách!? Osobně si myslím, že 
právě ona arogance je jedním z hlavních důvodů, 
byť to samozřejmě nelze vnímat obecně.

Snahu o nalezení a hlavně řešení příčin tohoto 
problému zejména u ČD jsem prozatím nezazna-
menal. Proto tyto informace sbíráme my, a po-
kud na důvody uváděné odcházejícími kolegy, 
které se dost často shodují, zaměstnavatel nebude 
v budoucnu energicky reagovat, pak se nezmění 
ani onen často až nenávistný postoj k naší profe-
si u některých železničních „expertů“. Za těchto 
okolností pak odchody budou, a tím mám na mysli 
zejména strojvedoucích ČD, dále pokračovat.

Možná jsem tímto neodpověděl přímo na po-
ložené otázky, možná jsem ani neuvařil ten správ-
ný „předvolební guláš“ a nevyužil tak možnost 
oslovit potenciální voliče, považoval jsem ale 
za nutnější před volbami do prezidia zdůraznit to, 
co je podle mne tím nejzávažnějším problémem 
a co by se tedy podle mého názoru mělo řešit.

Celostátní radě předsedů přeji úspěšnou vol-
bu všech členů nového prezidia, tedy výkonného 
řídicího orgánu, který by podle mne měl fungo-
vat hlavně jako sehraný tým. A tento tým jede 
na svého lídra (tak jak jsem se to kdysi hodně 
dávno učil aktivně v cyklistice), ale hlavně šlape 
ku prospěchu všech členů FSČR.

Jaroslav Vincour, ZO FS Olomouc

partnery při různých jednáních a naše připomínky, 
názory a návrhy jsou respektovány a diskutovány. 
Vždy se nám tak podaří dohodnout se minimálně 
na kompromisním řešení, které vyhovuje oběma 
stranám. Takto jsme jednali mj. také s minulým 
vrchním přednostou DKV Miroslavem Kupcem, 
který je v současnosti členem představenstva ČD. 
I když byl v našem DKV poměrně krátce, podařilo 
se nám s ním navázat dobrou spolupráci. Nikdy 
nás neodmítl, udělal si čas a danou situaci nebo 
problém se pokaždé snažil vyřešit. Vedle pravidel-
ných setkání jsme na konci roku společně rekapi-
tulovali nejen věci, které se povedly, ale také to, co 
je potřeba zlepšit nebo změnit. 

Díky tomu, že v DKV Praha je provozována 
doprava na všech úrovních, od dálkové vozby až 
po vozbu vlaků 0/0-S a na tratích D3, a i vozový 
park je značně rozmanitý, je vždy co zlepšovat 
a čím se zabývat, aby se zvýšila bezpečnost prá-
ce, řešily se problémové směny apod., zkrátka aby 
měli naši členové co nejlepší pracovní podmínky. 
Ne vždy se vše podaří vyřešit ihned, ale pokud to 
v rámci kompetencí nelze řešit v DKV, pak pro mě 
nikdy nebyl problém sjednat si schůzku s kompe-
tentními zaměstnanci GŘ, například na Odboru 12, 
Personálním odboru apod. Nestalo se, že by mě 
někdo odmítl přijmout a vyslechnout. Problém byl 
pak většinou velice rychle a úspěšně vyřešen.

Na poslední RPO Praha jsem sice po slovech 
prezidenta FSČR Jindřicha Hlase řekl, že pokud 
bych byl zvolen do prezidia a po čase zjistil, že 
práci v tomto orgánu nezvládám, že jsem ochoten 
z této funkce odstoupit. To ale rozhodně nezna-
mená, že mám z této práce obavy anebo že se 
něčeho bojím! Jen nechci být jako někteří naši 
politici, kteří svou práci nezvládají nebo neu-
mí a jen se vezou, protože svým odchodem by 
o něco přišli. Tak to rozhodně ne! 

Rád bych pokračoval v práci předchozích členů 
prezidia a přispěl tak k celkovému zlepšování po-
stavení a pracovních podmínek strojvedoucích, kte-
ří jsou členy FSČR, ale i k dalšímu zvýšení prestiže 
naší samostatné profesní odborové organizace. Od-
povědnosti se nebojím. Pokud k tomu dostanu vaši 
důvěru, je mi více jasné, že se nemohu řídit jen svou 
předchozí činností, kdy jsem zastupoval pouze své 
kolegy v Praze, ale že musím pohlížet na každou 
věc objektivně v rámci celé Federace strojvůdců 
a všech jejích členů. Věřím ale, že i při jednáních 
s nejvyššími představiteli vrcholového manage-
mentu lze slušností, solidním vystupováním a pře-
svědčivou argumentací dosáhnout mnohého. 

Zda mi to umožníte a budu pro vás volitelným 
kandidátem, to již nechám na vás samotných.

Roman Kraus, ZO FS DKV Praha

Vydáváme se na složitou, ale možnou cestu

Přesvědčujme i kolegy u soukromých dopravců

Výsledky práce prezidia FSČR jsou však vždy jen dílčími kroky. 
V příštím období bude potřeba zaměřit se zvláště na zlepšení pracov-
ních a sociálních podmínek zaměstnanců. Snaha dopravců vyhovět 
někdy i nereálným požadavkům objednavatelů dopravy, zapříčiněná 
především narůstající konkurencí na dopravním trhu, vede ve svém 
důsledku ke zhoršování skladby jednotlivých směn i celých turnusů 
a dále pak také k úporné snaze zaměstnavatelů o snižování provozních 
nákladů, bohužel zpravidla na těch nejméně vhodných místech. 

Situace je o to horší, že představitelé moci výkonné i zákonodárné 
se chovají macešsky nejen k národnímu dopravci, ale i k drážní do-
pravě jako celku. Novelizace zákona o dráhách je toho zářným příkla-
dem. Proto bude nutné, aby zástupci FSČR nadále vyvíjeli potřebné 
aktivity rovněž na úrovni vlády, ministerstev i parlamentních stran. 
V případech, kdy nás pojí společné zájmy, i ve spolupráci s ostatními 
odborovými svazy.

V souvislosti s účinností novelizovaného zákona o dráhách lze oče-
kávat rozvoj soukromých subjektů provozujících drážní dopravu. Aby si 
FSČR zachovala i do budoucna statut organizace zastupující výraznou 
většinu strojvedoucích v České republice a mohla tak účinně hájit jejich 
zájmy, bude třeba vstoupit do jednání i s managementem těchto firem. 
Bez toho, aby i zde vznikly základní organizace, to s největší pravděpo-
dobností nepůjde. V tom by měli sehrát významnou roli především kole-
gové, kteří tam přecházejí z Českých drah a mají již s odborářskou prací 
zkušenosti. Je to složitá, ale možná cesta pro to, aby Federace strojvůd-
ců obstála v podmínkách liberalizované železnice a nestala se pouze 
provinční organizací působící jen ve strukturách národních dopravců.

Jaroslav Vondrovic, ZO FS Domažlice

V minulém vydání ZS 
odpovídal na otázky i kolega 
Ladislav Červenka ze ZO 
Děčín, kandidující ve vol-
bách do prezidia Federace 
strojvůdců ČR za Oblast Pra-
ha. Šestého března ale ozná-
mil, že od své kandidatury 
na člena prezidia odstupuje.

Odstoupení kandidáta



Protože jsem se narodil v roce 1977, 
po ukončení studia v oboru Elektrická trakce 
v dopravě na SPŠD Plzeň jsem v roce 1995 
spadl rovnýma nohama do rozvíjejícího se ka-
pitalismu. O strojvedoucí nebyl v té době zá-
jem (jaký to rozdíl oproti dnešku!), a tak jsem 
zakotvil u DKV České Budějovice. Po šestile-
té dílenské anabázi jsem v roce 2000 vykonal 
zákonité zkoušky a po dalším ročním čekání 
jsem konečně nastoupil jako strojvedoucí. 
Od té doby jsem i členem FS. Jako strojvůd-
covská pára jsem vystřídal několik provozních 
pracovišť, až jsem natrvalo zůstal v PP Blatná. 
Tam jsem se v roce 2007 stal předsedou místní 
ZO FS a jsem jím doposud. 

Mám-li shrnout v krátkosti byť i nedávnou, 
tedy relativně nedávnou, minulost Federa-
ce strojvůdců, není to právě lehké. Prošla si 
především těžkým obdobím restrukturalizace 
Českých drah, při rozdělení na společnosti ČD 
a ČD Cargo. Mnozí z vás mají ještě v paměti 
sezení v hotelu Olšanka, kde nám byly před-
kládány jen světlé zítřky. Následující roky 
ale ukázaly, že slibům se nedá vždycky věřit, 
a zvláště v té době se ukázala opodstatněnost 
silné odborové organizace, jakou právě naše 
Federace je. Dokázala zajistit svým členům 
základní sociální a pracovní jistoty, a to platí 
rovným dílem pro obě organizace, kde pracuje 
většina našich kolegů. Toto období bylo podle 
mě rozhodující v celé dosavadní historii naší 
odborové organizace. Ukázalo se, že její exi-
stence má opodstatnění. V jednání s vedením 
obou společností FS ukázala svoji sílu, a byť 
ne vše se povedlo na sto procent, podmínky 
u obou společností se podařilo z pohledu stroj-
vedoucích určitě vylepšit.

Nicméně je naprosto zřejmé, že nelze usnout 
na vavřínech a plácat se jen spokojeně po ra-
menou. Práce, která zvláště nyní čeká profesní 
odborovou organizaci strojvůdců, bude velice 
náročná. Jednání v obou již zmíněných spo-
lečnostech budou obtížná, protože záležitostí, 
které nás strojvedoucí tíží a je třeba je vyřešit, 
zlepšit či rovnou změnit, je ještě mnoho. I přes 
aktuální změnu zařazení strojvedoucích v ka-
talogu prací, tedy navýšení tarifního stupně, 
za což je opravdu nutné poděkovat, zde stále 
zůstává veliké množství témat a s nimi i nároč-
ná práce, jež bude spojena s dalšími změnami, 
na které stále čekáme. Pracovní doba je jedním 
z takových témat, nikdo z nás, a myslím, že 
mluvím za většinu kolegů, nechce trávit vše-
chen svůj čas v zaměstnání. 

Ano, mluvím o dělených směnách, neboť 
jejich fenomén je bohužel rok od roku větší. 
Stačí se podívat na dobu před jejich zavede-
ním. Každá hodina dělené směny ukrajuje 
dobu našeho volna a tím i odpočinku. I když 
chápu, že o peníze jde až v první řadě, budu 
oponovat a tvrdím, že nejdůležitější je zdra-
ví a to si za peníze nekoupím. Byl bych proto 
také rád, pokud by se v nejbližší době podařilo 

Na otázky, které pro kandidáty ve volbách 
do prezidia Federace strojvůdců připravila re-
dakční rada Zájmů strojvůdce, bych rád odpo-
věděl alespoň v krátkém článku. Omlouvám 
se čtenářům tohoto časopisu, pokud se budu 
v některých pasážích tak trochu opakovat, ale 
do funkce oblastního zástupce a tím člena pre-
zidia nekandiduji poprvé a podobně jsem se 
zde tedy prezentoval již také v minulosti.

Do Federace strojvůdců jsem vstoupil ihned 
po jejím obnovení v roce 1990 v Brně. Po pře-
stěhování do Mladé Boleslavi v roce 1991 jsem 
se podílel na založení tamní základní organiza-
ce, kde jsem pak vykonával funkci předsedy až 
do roku 2009, kdy jsem byl zvolen do prezidia 
FSČR za Pražskou oblast.

Stále není pochyb o tom, že obnovení 
činnosti Federace strojvůdců po roce 1989 

Má FSČR budoucnost i v podmínkách libera-
lizované železnice? 

Josef Bock, ZO FS Jihlava: Nepochybně. 
Obávám se však, že než to mnozí pochopí, bude 
pozdě. Kardinální chybou by bylo další rozště-
pení FSČR. Určité náznaky takových snah ov-
šem registruji. Doufám ale, že k ničemu tako-
vému nedojde.

Miroslav Burda, ZO FS Bělá nad Radbu-
zou: Jsem přesvědčen o tom, že Federace stroj-
vůdců má svoji budoucnost i v podmínkách libe-
ralizované železnice, protože dokud strojvedou-
cí bude mít statut zaměstnance, bude své odbory 
potřebovat k dosažení co nejlepších mzdových 
a pracovních podmínek.

Miroslav Dragoun, ZO FS Cheb: Činnost na-
šeho odborového svazu v podmínkách liberalizo-
vané železnice nejenže má budoucnost, ale osobně 
ji vnímám jako nutnost. Jako příklad, kam bychom 
neměli dospět, lze uvést současnou situaci řidičů 
autobusů, kdy nyní vykonávají práci za plat blížící 
se minimální mzdě. Odpověď na tuto situaci lze 
ale hledat i v letech minulých, kdy při vyhlášení 
stávky na železnici je jejich odmítání odborové 
solidarity vlastně přivedlo do této situace. Bu-
doucnost naší profesní odborové organizace závisí 
ale samozřejmě na členské základně. I někteří naši 
„kolegové“ bohužel stále ještě rádi využívají mož-
ností nabídek jiného odborového svazu pořádající-
ho různé zájezdy, jsou vděčni za vánoční kolekci 
anebo za jiný osobní prospěch. Vítají i možnou 
přesčasovou práci, zatímco naši členové ji v mi-
nulém roce na základě doporučení z velké většiny 
nevykonávali. Přesto i tito nesolidární „kolegové“ 
pak v klidu přijmou navýšení platové třídy, které-
ho dosáhla Federace strojvůdců.

Jiří Morčinko, ZO FS Suchdol nad Odrou: 
No to je těžká otázka a odpověď je věštěním 
z křišťálové koule. Britská premiérka Margaret 
Thatcherová říkala, že když rozbije průmysl 
na jednotlivé části, rozbije i odbory. Pak si se za-
městnanci může dělat, co chce. Podařilo se jí to 
zejména v hutním a těžebním průmyslu a mnoho 
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Nejprve několik osobních údajů. K železni-
ci jsem nastoupil vlastně už v r. 1978 z osmé 
třídy ZŠ, neboť jsem zahájil studium na SOUŽ 
Nymburk. V r. 1982 jsem zde maturoval z obo-
ru fyzika a elektrotechnologie. Poté jsem pra-
coval v LD Chomutov jako elektromechanik 
na motorových lokomotivách a od r. 1983 jako 
pomocník strojvedoucího. V roce 1984 se mi 
splnil můj sen pracovat jako strojvedoucí. V le-
tech 1985 a 1986 jsem ovšem jako politicky 
nespolehlivý strávil vojenskou službu u pra-
covních útvarů. Od r. 1988 jsem působil jako 
strojvůdce ve vozební stanici Žatec a od r. 1990 
jsem způsobilý pro elektrickou trakci.

Do Federace strojvůdců jsem vstoupil ihned 
po jejím vzniku. Při problémech s úředníky 
LD Louny jsem neváhal vážit cestu rovnou 
na GŘ ČSD, abych záležitost řešil přímo tam. 
Tím jsem se stal zajímavým pro ZO FS a byl 
jsem zvolen členem výboru. V době přebytku 
strojvůdců jsem byl ochoten přejít i do jiných 
jednotek, a tak jsem prošel zpět Chomutov - 
Kladno - Žatec / Louny - Kladno - Praha Vr-
šovice - Kladno - Praha Vršovice - Praha hl. 
a střídal jsem směny i v Kralupech nad Vltavou 
a ve Straškově. Momentálně jezdím v turnusu 
na SC Pendolino. Po určitém útlumu činnosti 
žatecké základní organizace FS jsem se jako 
patriot ujal místní ZO, kde jsem předsedou. 
Parta je zde výborná a naše ZO skvěle fungu-
je. Byl jsem i členem městského zastupitelstva 
a městské rady. Jsem členem bytové komise 
MěÚ a osm let jejím předsedou. Působím také 
v aktivních vojenských zálohách armády ČR 
ve funkci velitel družstva oprav. Jsem věřící – 
kurátor sboru Českobratrské církve evangelic-
ké. Nikdy jsem nebyl členem a ani kandidátem 
KSČ, natož spolupracovníkem StB.

Bez Federace strojvůdců si činnost od-
borů na železnici ani nedovedu představit. 

zlepšit pracovní podmínky každého z nás, po-
čínaje zázemím v provozních pracovištích, 
přes hnací vozidla až po místnosti pro odpo-
činek. To vše samozřejmě při odpovídajícím 
finančním ohodnocení.  Bude záležet na kaž-
dém z nás, co se nám povede.

Co se týká proklamované apolitičnosti FS? – 
Dle mého názoru je nezbytně nutná, nelze si ani 
jen představit otevřenou spolupráci či i jen pod-
poru jakékoliv politické strany! V dnešní době, 
kdy politické zemětřesení je skoro na denním 
pořádku, je potřeba zůstat nohama na zemi a být 

přineslo pro profesi strojvedoucí velké klady 
a bylo a je jednoznačným přínosem, neboť 
jsme se stali organizací viditelnou a činoro-
dou. A je tomu tak i přesto, že se najde stále 
ještě i mnoho kolegů strojvedoucích, kteří si 
to nemyslí, mají své pochybnosti, přitom ale 
veškeré pozitivní výsledky práce FSČR pro 
sebe berou a využívají jako samozřejmost. 

Z mého pohledu hodnotím činnost naší 
samostatné profesní odborové organizace 
jako dobrou, a to zvláště vzhledem k mnohdy 
komplikované situaci, která existuje ve fir-
mách, ve kterých zastupujeme naše členy. Sa-
mozřejmě, že přitom také jsou a vždy budou 
oblasti, ve kterých je stále co zlepšovat. Jak 
jsem ale poznal za dobu svého působení v pre-
zidiu, prosadit zvláště některé naše požadavky 
ze dne na den opravdu nelze, jak si někteří 

zaměstnanců díky tomu skončilo bez práce nebo 
v horších pracovních podmínkách. Něco podob-
ného probíhá úspěšně od roku 1990 i v naší zemi 
a nejen u ČSD a později rozdělením ČD a ČD 
Cargo. Možná si vzpomenete na prohlášení Vác-
lava Klause a tehdejšího ministra dopravy Strás-
kého během stávky na železnici.

Liberalizace železnice, zejména osobní ve-
řejné železniční dopravy je, podle mého názo-
ru, nesprávný krok, který nese řadu složitých 
a často neřešitelných problémů, na které pánové 
v Bruselu ani nepomysleli. Ale zpět k otázce. 
Pokud se rozdělí dopravní trh, je potřeba aby 
odborové organizace zastupovaly své členy na-
příč jednotlivými společnostmi. Je potřeba, aby 
si tohle uvědomili jak jednotliví zaměstnanci 
železničních dopravců, tak členové odborových 
organizací a jejich předáci. Pokud se tak nesta-
ne, nebudou mít zaměstnanci těchto společností 
před svým zaměstnavatelem zastání a zaměstna-
vatel s nimi slitování.

Vladimír Skotnica, ZO FS Jindřichův 
Hradec: Zcela jednoznačně, ano. Věřím, že 

V roce 2016 se na železničních přejezdech 
událo celkem 175 střetnutí, při kterých zemřelo 
45 osob. Počet střetnutí na železničních přejez-
dech v loňském roce v porovnání s rokem 2015 
se zvýšil o 6 %, nicméně počet usmrcených při 
těchto mimořádných událostech vzrostl o více 
než 40 procent. Nárůst počtu tragických nehod 
evidovala Drážní inspekce hned od začátku 
roku – již v březnu zemřelo na přejezdech 
9 osob. Tragickou bilanci loňského roku pak 
uzavřela nehoda u Třeboně, kde se odpoledne 
31. prosince na železničním přejezdu zabezpe-
čeném světelnou výstražnou signalizací bez zá-
vor střetl osobní vlak s osobním automobilem. 
Při této nehodě zemřeli dva lidé. 

V loňském roce docházelo dle statistických 
výpočtů Drážní inspekce k úmrtí při každém 
čtvrtém střetnutí. V roce 2015 umírali lidé při 
střetnutí na přejezdu při každé páté a v roce 
2013 dokonce až při každé osmé nehodě.

připraven jednat s kýmkoliv, kdo bude dosazen 
na místo, jež ovlivňuje podmínky práce stroj-
vedoucích. Všichni přece dobře víme, že u ČD 
i ČD Cargo jsou vrcholové pozice obsazovány 
na objednávku, o čemž jsme se již několikrát 
měli možnost přesvědčit. A vyspělost a snad i lo-
gické uvažování se projeví právě ve schopnosti 
jednat a domluvit se s každým, kdo má ve svých 
rukou dobro naší profese.

Je zřejmé, že naši organizaci čeká v blízké 
budoucnosti těžké a náročné období, a to ne-
jen z hlediska jednání se zaměstnavatelem, ale 

i vlastní životaschopnosti. Souvisí to s pokra-
čující liberalizací dopravního trhu a expanzí 
soukromých dopravců nejen v nákladní dopra-
vě, kde nám ujíždí onen pověstný vlak, ale teď 
už ve více než zvýšené míře i v osobní dopravě. 
A tak nastává otázka, jaká bude Federace za pět 
deset let? Nemám křišťálovou kouli, nicméně 
jsem přesvědčen, že jako profesní odborová 
organizace máme stále všem strojvůdcům co 
nabídnout. Ať je to u dosavadních společností, 
jež označujeme jako národního dopravce, nebo 
u soukromých dopravců, jež budou strojve-
doucí rovněž zaměstnávat. A bude záležet jen 
na nás všech, aby tomu tak bylo třeba i za dal-
ších dvacet či třicet let. 

Kamil Chaloupka, ZO FS Blatná

kolegové představují. Tento proces se může 
protáhnout na několik měsíců a dokonce i let. 
A bohužel, ne vše se vždy podaří dotáhnout 
do konce k naší úplné spokojenosti.

Pokud bych se měl zmínit o často diskuto-
vané otázce, co Federace strojvůdců a politi-
ka, tak stále zastávám názor, že FSČR by měla 
být i nadále apolitická. Jsme profesní odbo-
rová organizace na železnici, a proto bychom 
se měli zabývat především problémy kolem 
železnice, naší profese a především opráv-
něnými zájmy našich členů. Byť je zároveň 
samozřejmé, že řešení některých záležitostí 
nás k politikům často přivádí a vybízí ke ko-
munikaci. Takovým příkladem je i situace ko-
lem otvírání trhu pro další nové dopravce a již 
aktuální problém, který nastal kolem šumav-
ských lokálek. Nemohu ale opomenout ani ne-
utuchající snahu o změnu zákona v paragrafu 
24 zákoníku práce, týkající se ohrožení posta-
vení a omezení pravomocí zejména menších 
anebo profesních odborových organizacích, 
a mnoho dalších problémů.

Je velmi důležité, aby si v budoucnu Fede-
race strojvůdců zachovala svůj kredit a posta-
vení i v podmínkách liberalizované železnice. 
Dopravců na železnici stále přibývá a pod-
mínky pro práci strojvůdců, sociální oblast 
i mzdy jsou v jednotlivých firmách často 
velmi rozdílné.  Myslím si, že je potřeba tyto 
podmínky k sobě co nejvíce přibližovat. To 
by ovšem znamenalo sdružit strojvůdce všech 
dopravců a firem nejlépe do jedné, silné pro-
fesní organizace.

Také v tom vidím cíl naší činnosti a bu-
doucnost Federace strojvůdců. Příští a potom 
i další nově zvolené prezidium v budoucnu 
zcela jistě čeká nelehká práce. A tak všem 
zvoleným kolegům, kteří budou hájit zájmy 
strojvůdcovské profese, popřejme mnoho elá-
nu a úspěchů. 

Jiří Šafařík, ZO FS Mladá Boleslav

kolegové, kteří budou u dopravních společností 
v podmínkách liberalizované železnice zaměst-
náni, pochopí, že FS je jediný subjekt, který se 
za jejich požadavky bude brát. Zvláště u soukro-
mých společností často platí, že jediný člověk, 
na kterého se můžete obrátit, chcete-li si stěžovat 
na šéfa, nejste-li odborově organizováni, je šéf 
samotný… I když pak nedojde k dohodě se za-
městnavatelem a kolektivní smlouva nevznikne, 
pak FS může poskytnout minimálně kvalifiko-
vanou právní radu. A to nemluvím o pomoci při 
opravdu vážných situacích, jakými jsou např. 
nehoda či delší nemoc.

Pavel Slánský, ZO FS Nymburk: Jistěže 
má, pokud všichni členové FS budou příkladem 
profesionálního strojvedoucího, tak i strojve-
doucí od jiných zaměstnavatelů pochopí, jak 
je důležité mít organizaci, která je zastoupí 
a ochrání. A že tou organizací je právě FSČR.

David Votroubek, ZO FS Pardubice: To, 
co proběhlo v ČR, nebyla liberalizace želez-
ničního trhu. Nicméně i v tomto prostředí má 
určitě FSČR své místo. Dokazuje to i tím, že 

v současné době Federace strojvůdců zastupuje 
mnoho kolegů mimo ČD a ČD Cargo a v ně-
kterých společnostech se i účastní kolektivního 
vyjednávání. Pokud se tedy kolegové u soukro-
mých dopravců rozhodnou, že by chtěli být za-
stupováni nějakou odborovou organizací, měli 
bychom se snažit, aby pro ně FSČR byla jednou 
ze zvažovaných možností.

Radek Wenzl, ZO FS Praha hlavní: Určitě 
má, ovšem je třeba se oprostit od stávajícího po-
jetí a struktury samotné FS neboť v současných 
podmínkách stále mnoho lidí vnímá FS jako 
federaci strojvůdců ČD (ČDC), což je špatně, 
neboť při pokračující liberalizaci železnice bude 
nadále docházet k „drobení“ ČD a my musíme 
podchytit zaměstnance jiných (soukromých) 
subjektů působících na železnici. Zde se neu-
bráním kritice samotného prezidia FS, neboť 
se domnívám, že v tomto má za uplynulá léta 
velký dluh. Je třeba nějakým subjektem zastřešit 
zaměstnance různých dopravců, neboť když nás 
bude časem méně a méně, může se také stát, že 
nás už nikdo nebude brát vážně.

Profesní odborová organizace má stále
všem strojvůdcům co nabídnout

Svůj kredit a postavení si zachovejme
i v nových podmínkách

Strojvůdcovské odbory a liberalizované
železnice

Loni na přejezdech zemřelo o 40 procent více lidí

Bez Federace strojvůdců si odbory na železnici nedovedu představit
Strojvedoucí by to opět poslalo do role děl-
níků. Dělníků si vážím, ale práce strojvůdce 
je jinde. Je zde však problém, naše profesní 
odborová organizace mi přijde někdy těžko-
pádná a málo akceschopná, ostatně vlastně 
jako všechny odbory v ČR. FSČR by se jako 
člen evropského sdružení strojvedoucích ALE 
měla v době stávek německých strojvůdců jet 
přímo na místo učit nátlakovým akcím. Základ 
je tlačit na mzdy a na příspěvek na penzijní 
připojištění. To dnes může činit i 4 000 Kč 
a toho jsme zatím nevyužili. Peníze v želez-
nici chyběly a chybět budou i na Západě, ale 
tam si je strojvůdci vystávkují. A společnost 
to tam chápe i u popelářů. V ČR je ale stá-
le už předem až úzkostlivá obava z možných 
následků. Musíme být tvrdší. Srovnám-li zá-
zemí a výstroj strojvůdců se zaměstnanci Do-
pravních podniků, jsme jako popelky. Většina 
strojvůdců také nejen komplikovaně dojíždí 
na divoce stanovené nástupy do služby, ale 
mezi směnami navíc mají i zoufalé podmínky 
na odpočinek. Mnohdy si říkám, že by se tak 
hodily snad jen pro bezdomovce.

FS musí být apolitická, ale to neznamená, 
že nemůžeme jednat s demokratickými stra-
nami, samozřejmě s výjimkou KSČM, jež naši 
odborovou organizaci už dvakrát zakázala. 
Předpokládám, že žádný z členů prezidia ane-
bo kandidátů do tohoto orgánu neměl s touto 
totalitní stranou nic společného. Osobně jsem 
před lety zařídil schůzku se senátorem a další 
jednání s vyššími politiky mohu zařídit a tako-
vá jednání tedy nevylučuji. Naopak je považuji 
za přínosná. Nesmíme se ale otevřeně ani skry-
tě přihlásit k žádné politické straně. Já sám se 
vnitřním přesvědčením hlásím k pravicové po-
litice. Byť zde po roce 1989 nikdy nebyla, jsem 
přesvědčen, že by znamenala snížení daní, ale 
i zvýšení prestiže profesí, jako je ta naše.

Federace strojvůdců má přímo povinnost 
angažovat se i v rámci liberalizované želez-
nice. Právě strojvůdce musí u všech zaměst-
navatelů působit jako hlavní profese (orgán) 
v provozu. O naší technické erudovanosti ne-
třeba psát. Strojvůdci na všech postech by ale 
měli také absolvovat základní kurzy anglic-
kého a německého jazyka, ostatně i cestující 
u nás předpokládají znalosti alespoň základ-
ních cizojazyčných frází. 

S jinými odborovými svazy je dobré spo-
lupracovat, dnes samozřejmě hlavně s těmi 
dopravními. A nebuďme ustrašení! V celé 
ČR je uměle držena nízká mzda. Teď je nutné 

zabojovat. To není žádné levičáctví, to je pro-
stě nutnost. Vzhledem k tomu, že jsem jezdil 
po celé síti ČD od severu na jih, od západu 
na východ, potkával jsem se se strojvůdci ze 
všech oblastí a znám jejich názory na fungo-
vání nejen naší odborové organizace, ale i ČD. 
Také strojvůdce u soukromých dopravců je 
potřeba přesvědčit, aby svou práci nedávali 
lacino. U některých firem je to například jen 
28 tisíc Kč hrubého a to je pro tak kvalifikova-
nou práci strojvůdce potupné. Divím se, proč 
mladí chlapci za tuto cenu jezdí. 

Závěrem chci říci, že současná FS je příliš 
benevolentní k vedení ČD i k vládě. Je třeba 

razantních kroků. Jak už jsem uvedl, peníze 
na železnici nejsou a nikdy nebudou, ale po-
kud stát chce železnici, musí ji dobře zaplatit. 
A za to chci bojovat.

Ivo Valášek, ZO FS Žatec

P.S.: V roce 1995 jsem byl označen jako 
viník nehody. Soudní spor trval 15 let. Nako-
nec jsem vyhrál. Chci být nápomocen všem 
strojvůdcům v nouzi, jezdit přímo za nimi a se 
vším jim poradit. A pomoci v případě nehody 
nebo pracovních sporů tak, jako jsem pomohl 
sám sobě... 
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Společenská rubrika

Poslední rozloučení
Hluboce zarmouceni oznamujeme všem 

přátelům a známým smutnou zprávu, že 
nás navždy opustil kolega Oldřich Hůlka. 
Zemřel náhle dne 21. února 2017 ve věku 
69 let. Věnujme mu tichou vzpomínku. 

Děkují výbor a členové ZO FS Nymburk.

Dne 22. března oslaví své 50. narozeniny 
náš kolega Radislav Kristek, strojvedoucí 
a dlouholetý člen a funkcionář základní or-
ganizace Lipová Lázně Cargo. Výbor a čle-
nové této ZO mu přejí do celé druhé pade-
sátky jen to nejlepší, osobní spokojenost, 
pohodu a především pevné zdraví.

***

Na konci měsíce dubna odchází do důcho-
du náš kolega Bedřich Smetana z PP Brno 
hlavní nádraží. Výbor a členové základní or-
ganizace FS Brno dolní mu děkují za práci 
vykonanou na železnici a na zaslouženém 
odpočinku mu přejí jen to nejlepší, spokoje-
nost a hlavně pevné zdraví.

***

Dne 8. března oslavil své 60. narozeniny 
náš kolega, strojvedoucí Miroslav Soukup 
(DPOV Přerov). Mnoho štěstí, zdraví a osob-
ní pohody do dalších let mu přejí výbor, ka-
marádi a ostatní členové přerovské základní 
organizace Federace strojvůdců. 

***

Druhého února tohoto roku ukončil svou 
profesní činnost jako strojvedoucí ČD a ode-
šel do důchodu náš chomutovský kolega, 
člen naší základní organizace, pan Jaroslav 
Kilbergr. Za odvedenou práci tímto chceme 
Jardovi poděkovat a do dalších let na zaslou-
ženém odpočinku mu popřát hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti v osobním životě. To 
vše mu přejí všichni ze ZO Federace stroj-
vůdců Chomutov.

***

Svá životní jubilea oslavili tito naši kole-
gové z chebské základní organizace: osm-
desát let Karel Rossmüller; sedmdesát let 
František Havlíček a Jan Kubík; šede-
sát pět let Josef Vojta; šedesát let Oldřich  
Matečka, Milan Mikeš, Vladislav Schober  
a Pavel Uhlík; padesát pět let Jindřich  
Čurda. Výbor a všichni členové základní 
organizace FS Cheb těmto jubilantům srdeč-
ně blahopřejí a do dalších let jim přejí hodně 
zdraví, dobré pohody a spokojenosti v rodin-
ném životě.

***

V měsíci březnu má ZO Federace stroj-
vůdců Trutnov tyto jubilanty. – 12. 3. osla-
vil sedmdesátku kolega Jiří Ruffer. Mnoho 
štěstí, zdraví a spoustu kilometrů na cyk-
lotoulkách a co nejvíce sražených kuželek 
na bowlingu mu přejí kolegové. Dalším jubi-
lantem je Petr Kleprlík, který 18. 3. oslaví 
65 let. I jemu přejeme jen to nej, nej a pevné 
zdraví do dalších úspěšných let. Výbor a čle-
nové trutnovské základní organizace FS

***

Významné životní jubileum šedesáti let 
oslavili 16. února kolega Lumír Lechner 
a 8. března kolega Jiří Votoček, oba stroj-
vedoucí ČD PP Tanvald. Výbor a členové 
základní organizace FS Tanvald  jim bla-
hopřejí, děkují za odvedenou práci a přejí 
do mnoha dalších let pevné zdraví, štěstí 
a hodně životního elánu.

***

V únoru oslavil své životní jubileum 
60 let Josef Pobořil a v březnu osla-
ví rovněž šedesátku Václav Hambálek, 
oba strojvedoucí ČD Cargo, PP Valašské 
Meziříčí. Výbor a ostatní členové jejich 
základní organizace FS přejí těmto svým 
kolegům ještě hodně elánu do dalších let, 
pevné zdraví a osobní pohodu.

***

Dne 24. března oslaví své 70. naroze-
niny strojvedoucí ve výslužbě a člen cho-
mutovské základní organizace FS, pan Jan 
Coufal. K tomuto životnímu jubileu mu 
přejí kamarádi a všichni členové ZO Fede-
race strojvůdců Chomutov mnoho zdraví, 
štěstí a spokojenosti do dalších let na za-
slouženém odpočinku.

Ta lokomotiva snad neměla olovníky

Ujednání mezi Koleje 
Dolnośląskie S.A. a ČD

 

Pozvánka
Prezidium FSČR pořádá 

pro všechny zaměstnance a důchodce
společností ČD, ČD Cargo a SŽDC

16. ročník
kuželkářského turnaje
na 80 hodů sdružených

ŽELEZNÝ 
DĚDEK

který se koná 
v pátek 21. dubna 2017 od 8.00 hod

na kuželně SKK Jičín
prezentace při příchodu

občerstvení zajištěno
předpokládaný konec 18.00 hod.

Informace – přednostní prezentace
Vladislav Záveský

tel. 725 750 004        mobil: 739 011 688

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

Bylo to v letních měsících roku 1965. Službu 
strojvedoucího jsem v té době vykonával v loko-
motivním depu Hradec Králové. Pravděpodobně 
to byla 534.0444. S topičem jsme vezli manipulák 
(šoupák) do Jaroměře. Byla to taková obyčejná 
krátká šichta, na kterou ale nemohu zapomenout. 
V Předměřicích a Smiřicích jsme trochu posuno-
vali. Nevím už přesně, kde se to stalo. Vezli jsme 
tam ale do cukrovaru cca 10 vozů. Když jsem 
chtěl zastavit, nestačil jsem posunující díl zabrz-
dit a projel jsem vraty. Bylo to pěkně komické, 
protože část vrat zůstala viset na komíně. Nevěděl 
jsem, že posunovači odpojili vozy z průběžného 
brzdění. Asi jsem ani neslyšel, jak odpouštějí 
vzduch. Dalo se to ubrzdit lokomotivou, ale na to 
už jsem neměl čas. Potom jsme pokračovali jíz-
dou do Jaroměře. Celou dobu jsme se potýkali 
se špatnou funkcí napáječů. Pravý napáječ silně 
trousil a dával málo vody. Levý šel, ale jen na os-
trou páru, tedy při zavřeném regulátoru. Zátěž 
jsme měli něco málo nad normu a do Jaroměře to 
je do stoupání.  

Podotýkám, že napáječ na výfukovou páru 
včetně přepínače je jedno ze složitějších zařízení 
na parní lokomotivě. Původně jsem chtěl v ka-
bině na přepínači pro napáječ podložit záklopku 
na výfukovou páru starým hliníkovým pětadva-
cetníkem, ten tam pasoval, a napáječ by potom 
pracoval i při otevřeném regulátoru na ostrou 
páru. Byla to celkem běžná praxe. Tím bych 
vyřešil jeho nečinnost při jízdě s otevřeným re-
gulátorem. Nebylo mně to ale nic platné, protože 
na lokomotivě nebyl potřebný klíč na povolení 
matky, pod kterou byla ta záklopka. 

Do Jaroměře to není tak dlouhý úsek, a tak 
jsem se domníval, že to s tou vodou nějak do-
padne a rozhodl jsem se tedy, že to odjedeme. 
Ze Smiřic jsme odjeli s co možná s nejvyšším 
stavem vody v kotli. Pro kremáka to ale nebylo 
nejlepší řešení, protože při vyšším stavu vody 
v kotli byl náchylný ke strhávání vody do válců, 
zvláště při plném výkonu. A to jsem při rozjezdu 

Na ilustrační fotografii Jiřího Adolfa je kremák 534.0432

 Doba už je taková, že stále novějšími tech-
nickými vymoženostmi vytláčí staré zažité zvy-
ky. Však už Jules Verne to věděl a předvídal. 
Chceme-li přežít, musíme se naučit komunikovat 
s vědou. Jenomže v těsné součinnosti se svými 
vrstevníky v důchodovém věku století páry a při 
řešení svých vlastních problémů nám stále něco 
uniká. Někdo se nám za zády pochechtává! Snad 
tím, že stále něco odkládáme, že ustupujeme před 
ním, protože ho neuctíme trochou pozornosti, tak 
nás klame. Ano, vysmívá se nám čas, který jsme 
prošvihli. Pak posléze nad vybledlou maturitní 
fotkou pěti maturantů zjistíme, že tři z nich už 
dávno vymazal. Zjistíme, že jsme málo tlačili 
na kolegu, který nám slíbil digitalizovat kousek 
filmu, až teprve tehdy, když se s ním v kostele 
loučíme. Další parte nám připomene kolegu, 
s kterým jsme se v depu při převlékání u skříňky 
dělili o místo. A zubatá zas mířila těsně vedle; či 
slýcháváme, že se kácí už i v našem lese. Sakra, 
musíme něco dělat proti tomu času! 

Co to ale znamená a jak se proti němu bránit, 
to už nikdo neporadí. Naše tělesná schránka mu 
podléhá, ať chceme nebo ne. Různá hesla radí 
sportem ke zdraví, pěstuj si kondičku a podobně. 
Hlavní je, abychom si to v hlavě správně srovnali 
a přebrali, aby ta naše strojovna správně fungo-
vala a zásobovala nás prací a koníčky, z kterých 
budeme mít radost. V kolektivu je síla, to je také 
rada nad zlato! Vyzrát nad tou samotou, která nás 
obtěžuje nevhodnými myšlenkami. Opevnit se 
Žižkovou vozovou hradbou proti všem nevhod-
ným vlivům, které říkají: „Člověče, co tady ješ-
tě děláš, když ničemu nerozumíš!“ Ale pravdou 
je, že náš věk se prodlužuje právě kvůli tomu, 

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

za něj musel pořádně vzít, abych to trochu před 
kopcem rozjel. A ještě když měl giesel, dost špat-
ně se poznalo, zda strhává vodu. Když se to stalo 
a kremák chytil vodu do parních válců a včas se 
neodvodnily válce a praskla pojistná destička 
na parním stroji, tak se to většinou za velkého 
rachotu unikající páry z parního stroje dalo dojet 
do nejbližší stanice a potom cca za 15 min des-
tičku vyměnit. Co jsme na těchto lokomotivách 
jezdili, měli jsme tyto destičky v brašně. 

Po celou dobu jízdy jsme táhli vodu pouze pra-
vým, silně trousícím napáječem. Voda ve skle ale 
pomalu ubývala. Nejhorší to bylo tak cca 100 m 
před horizontem a potom dalších cca 200 m, než 
se vlak dostal do spádu. Voda ve skle nebyla té-
měř vidět. Když vlak zastavím a dotáhnu vodu, 
tak se s tou zátěží proti kopci určitě nerozjedu, ale 
olovníky nevytavím. Když ale olovníky vytavím, 
tak z toho může být také prokurátor a strašná ostu-
da. Byly to do zavření regulátoru pro mě příšerné 
chvíle. Proč jsem volil tu horší variantu?

Když už jsem konečně zavřel regulátor, cca 
200 m za horizontem, to už jsem věděl, že vlak 

abychom se s tím pokrokem spřátelili a pochopili 
ho. Třikrát učit se vykřikoval dávný vědátor. Tam 
bude asi ta pravda. 

Pravda okolo seniorského Klubu důchodců 
Maloměřice a spol. říká, že stále žije. Stále buší 
jeho srdce, kde sice v jeho výkonných tepnách 
došlo k provozní výměně, přesto jeho činnost ne-
usíná na vavřínech. Nová košťata dobře metou, 
dalo by se říci. Připravují a vymýšlejí v kolekti-
vu nové zájezdy po nezmapovaných místech, ale 
také se drží stále těch stěžejních setkání na pod-
zim u burčáku a posezení v brněnské menze s tan-
cem a dalšími již zažitými body programu. Tam 
je třeba ještě více přitáhnout pomyslné šrouby, 
protože se důchodci neukládají k zimnímu spán-

ku ani k pomyslné hibernaci, ale tento nevlídný 
tmavý čas bez světla sněhu musí přežít do jara 
dalším sbližováním navázaných přátelství. 

Únorová schůze znovu prověří sebevědomí 
organizátorů, ale právě připomene jména těch, 
kteří nás letos opustili. Dovolte, abych bez udání 
příslušnosti k organizaci připomenul jejich jmé-
na: Zdeněk Veselý (nedožil 51), Tomáš Kamenic-
ký (78), Radoslav Jakš (80), František Vojta (65), 
Vladimír Schildberger (78), Miroslav Schoř (71), 
Petr Frána (61), Milan Milošič (69), Josef Pospí-
šil (68), Vladimír Krejčí (65), Bohumil Košťál 
(72), Miloš Ponížil (72), František Žďánský (73), 
Jiří Burián (65), Petr Bukal (73), Eduard Minařík 
(85), Ludvík Hanák (73), Stanislav Plajner (71)  
a Milan Kazimír (53). Vyhasla málem dvacítka 

rozjedu, tak topič okamžitě spustil napáječ a já 
jsem ihned otevřel dvířka do topeniště a poslou-
chal, zda někde něco nesyčí nebo neteče. Trvalo 
to možná tři minuty, než se ukázala voda. To byla 
úleva! Okamžitě, jak se ve skle objevila voda, 
vlak jsme s kopce rozjeli a dojeli do Jaroměře. 

Nebylo to poprvé, kdy jsem se trápil s tímto 
zařízením. Po této zkušenosti bych takovou bl-
bovinu už nikdy nezopakoval. V Ostravě jsem 
nějaký čas jezdil pravděpodobně s 555.216. 
Byla to Němka z Ruska, asi někde ze Sibiře. 
V kabině byly dva napáječe. Důvodem byla 
skutečnost, že v kabině je teplo, a tím se vy-
loučila možnost jejich zamrznutí. Tyto napáje-
če dávaly hodně vody a i při velkém výkonu 
lokomotivy se musely vypínat. Hlavně v létě 
se špatně spouštěly a i na této lokomotivě 
jsem uvažoval o shození ohně do popelníku, 
když neposlušný napáječ nešel spustit. Byly to 
vždycky nervy. Problémy s napáječi byly jed-
nou z nejhorších závad.

Zdeněk Kostelecký

Od 1. 3. 2017 vešlo v platnost Ujednání 
mezi Koleje Dolnośląskie S.A. (KD) a Čes-
kými drahami, a.s. (ČD). Jízdní doklady FIP 
budou poskytovány držitelům zahraničních 
jízdních výhod v tomto rozsahu: 

Zaměstnanec – 2 jízdenky, mezinárodní 
průkazka na slevu jízdného 50 %; rodinný 
příslušník zaměstnance – 1 jízdenka, mezi-
národní průkazka na slevu jízdného 50 %; 

Důchodce – 1 jízdenka po dobu 45 mě-
síců následujících po odchodu do důchodu 

dotyčného zaměstnance – důchodce (pokud 
tito mohli využívat volné jízdenky během 
své aktivní služby), mezinárodní průkazka 
na slevu jízdného 50 %; rodinný příslušník 
důchodce – mezinárodní průkazka na slevu 
jízdného 50 % (pokud tito mohli využívat vol-
né jízdenky během aktivní služby důchodce); 

Pozůstalí – mezinárodní průkazka na slevu 
jízdného 50 % (pokud tito mohli využívat vol-
né jízdenky během aktivní služby zaměstnan-
ce či důchodce).

životů a mezi nimi i mnozí, kteří se nějakým způ-
sobem zapsali do našich vědomí. 

Ačkoliv Egon Erwin Kisch byl propagátorem 
socialistické reportáže a její marxistické teorie, 
byl tento zuřivý reportér poplatný své době. My 
stavíme zase své dějiny a po nás přijdou opět jiní, 
kteří se k nim kriticky ze svého nového pohledu 
vyjádří. Nikdy jsem neusiloval o to, abych byl 
staven do pozice věčného zapisovatele, jen jsem 
se s mlčenlivostí sobě vlastní dokázal kolem sebe 
dívat. Určitě jsem nemiloval povinné školní zápi-
sy z exkurzí různého druhu. Rozhledy se teď jaksi 
zdvojkolejnily v Seniorském klubu domovského 
města a spolu s banalizovanou kolejí LNT (Lite-
ráti na trati), vytvořily tlak, abych se znovu po-

týkal se slovy „co dřív“a věděl dopředu, že nikdy 
již nemohu nic dotáhnout do konce. Nyní, když 
máme všichni šanci vyjádřit svůj názor a vlastně 
už vyzrálé přesvědčení, dostal jsem znovu po pa-
puli a přesvědčil se, že cenzura stále existuje a ve-
dou ji právě ta nedochůdčata, která se buď bojí 
o svoje místa, nebo na nich podle mého názoru 
skutečně nemají co dělat. Nikdo mi nevymluví, že 
je to stále stejné jako v sedmdesátých letech mi-
nulého století, kdy se brojilo za integraci do jed-
notné Pionýrské organizace SSM, kde loajálnost 
byla programem – pro někoho prostředek k osobní 
záchraně k udržení jakési organizace – pro jiného 
nepřijatelnost. A proto, když mi někdo řekne: „na-
piš to, však to umíš, nikoho jiného tu nemáme,“ 
rád se k tomu zase propůjčím. 

Z akcí KD Brno, které jsem ještě nejmenoval, 
jsou každoročně pořádány zájezdy po nejbližších 
výstavách a prodejnách květin a zahrádkářských 
potřeb do Věžek, Kroměříže i Olomouce. Hodně 
často se jezdilo na Slovensko do termálních lázní 
Dunajská Streda. 

Čtvrtého května u příležitosti loňského sed-
mistého výročí od narození Karla IV. se devade-
sátka zájemců rozjela vlakem do Karlštejna. Leč 
počasí jim nepřálo, když pod deštníky stoupali 
k hradu a následně zimomřivě postávali ve sku-
pinkách na jeho nádvoří, čekajíce na svou hodinu 
prohlídkové trasy. Organizátoři poučeni právě 
tím velkým zájmem, rozdělili podzimní zájezd 
do Kutné Hory do dvou dnů (12. a 13. října). 
Prohlídka Vlašského dvora a chrámu svaté Bar-
bory se všem zamlouvala. Zúčastnili jsme se také 
13. září zájezdu do Letohradu, kde bylo k vidě-
ní muzeum uměleckých řemesel. Tam jsme se 
v reálu přenesli do dob našich otců a dědů a ně-
kdy ještě hlouběji. Co jenom těch uměleckých 
řemesel dávno zaniklo a nahradila je právě ta 
nová technika, to už ani leckdo netuší. Nápad 
zrekonstruovat starou sýpku někdy z roku 1750 
na Společenské centrum a umístit do ní jedinečný 
pohled na manufakturní výroby našich předků je 
opravdu záslužný. Objekt čítá přes 50 expozic ře-
mesel z let 1840 až 1930 a je největší svého dru-
hu v Česku (1650 m²). Dokonce projdete mecha-
nickými dílnami a funkční pilnicí, pohyblivý vy-
řezávaný skanzen řemesel souhrnně ukáže, čím 
vším jste ve sbírkách prošli. V areálu nechybí 
vozovna historických vozidel a dokonce 100 let 
stará třída. Prohlídku jsme ukončili ve stylové 
restauraci Nový Dvůr umístěné tamtéž. -MiŠ-

CK SUSANNA VIAGGI
JIŽNÍ ITÁLIE – Marina di Camerota

zděné a dřevěné bungalovy, apartmány 
přímo u soukromé pláže,

vlakové spojení až do místa
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Napiš to, Kischi...


