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Poukazujete na šlendrián? Můžete
být označeni za rebelanta!

Valná hromada Federace strojvůdců 
ve Veselí nad Moravou konaná 9. března 
se těšila velkému zájmů členů této základ-
ní organizace. Důvodů k hojné účasti měli 
naši kolegové hned několik. Především cítili 
potřebu společně prodiskutovat mnohé pro-
blémy, které je tíží při výkonu jejich stroj-
vůdcovské profese v regionu, kde se svými 
vlaky zajišťují dopravní obslužnost. Zároveň 
ale také využili příležitosti osobně se setkat 
s významnými hosty z vrcholového vedení 
naší odborové organizace a v druhé části jed-
nání i s představiteli managementu depa ko-
lejových vozidel Brno. Jak se stalo v posled-
ních letech dobrým zvykem, jejich pozvání 
opět přijal prezident Federace strojvůdců ČR  
Jindřich Hlas, kterého tentokrát doprová-
zel člen prezidia Jaroslav Vondrovic. Ve-
dení brněnského DKV reprezentovali nově 

V lednu proběhly na Liberecku kontroly 
v osobních vlacích Českých drah, jež provedlo 
oddělení kvality osobní dopravy GŘ. Čtenáře 
našeho časopisu seznámím s několika fakty 
a postřehy. Budou se týkat tzv. tematické skryté 
kontroly č. 0361/17 KOD, která byla provede-
na 25. a 26. ledna.

Při kontrole dle předpisu ČD KC 15 byl jako 
závada ve čtyřech případech zjištěn neopráv-
něný pobyt vlakvedoucího na předním stano-
višti za jízdy vlaku osobní dopravy. Vrchnímu 
přednostovi DKV Česká Třebová „zjištěné zá-
vady“ oznámila systémová specialistka KOD 
GŘ ČD, která je popsala: Dne ... u vlaku č. ..., 
vlakvedoucí na stanovišti. Tedy bez uvedení 
bližšího časového údaje či úseku tratě. Přitom 
na trati při jízdě vlaku z výchozí do konečné 
stanice se u velké části vlakových spojů střídá 
lokomotivní i vlaková četa! 

Zaměstnanci byli až po cca 14 dnech, jež 
uplynuly od provedené kontroly, vyzváni k po-
dání vysvětlení a dle jejich vyjádření si (zvláště 
s ohledem na tento delší časový odstup) údajné-
ho neoprávněného pobytu na stanovišti nebyli 
vědomi. A pokud vlakvedoucí na stanovišti 

byl, tak si plnil služební povinnosti, ať už se 
mohly týkat oznámení závady na informačním 
systému, poruchy WC atd. Ostatně ani sami 
zaměstnanci nebyli se zjištěnými závadami 
v průběhu kontroly ani po jejím ukončení kont-
rolujícím zaměstnancem seznámeni!

Na jednání odborových organizací s vrch-
ním přednostou DKV Česká Třebová ko-
naném 27. února jsem na to upozornil a byl 
jsem informován, že byly uděleny výtky bez 
finančního postihu. Už za týden bylo ale vše 
jinak, neboť dotyčným kolegům se dostalo 
oznámení o uložení finanční sankce 200 Kč 
za hodnocené období!

Kontrolní činnost je vedením ČD deklaro-
vána jako důležitý prvek snahy jak zajistit stan-
dard kvality poskytovaných služeb v oblasti 
osobní dopravy anebo monitorovat chování 
zaměstnanců. Za cíl má odhalovat nedostatky 
a závady ihned po jejich vzniku a k tomu při-
jmout nápravná a preventivní opatření, aby se 
zamezilo jejich opakování. S tím lze souhlasit, 
ale... Byť vyhodnocení kontrolní činnosti a je-
jího konečného efektu na zvyšování profesio-
nality zaměstnanců a na kvalitu poskytovaných 

služeb ČD lze nechat na managementu, forma, 
jakou jsou kontroly prováděny a vyhodnocová-
ny, je hodně diskutabilní. Zaměstnanci součas-
nou praxi, jak proběhla i v popsaném případě, 
vnímají velice negativně!

Kontroly jsou prováděny jako skryté a zá-
vady jsou zaměstnancům oznamovány bohužel 
až po delším časovém odstupu. Zaměstnanec 
po 14 dnech už většinou ani nemůže vědět, 
z jakého důvodu byl vlakvedoucí na stanovišti. 
Sám vlakvedoucí, který byl údajně na stanovišti 

neoprávněně, je za údajné ohrožení bezpečnosti 
železničního provozu potrestán vytýkacím dopi-
sem. Je zde pak ale i zcela zásadní otázka, proč 
kontrolující zaměstnanec při zjištění závady, 
která ohrožuje bezpečnost, okamžitě nevystoupí 
z anonymity a přímo nezasáhne!? 

Závěr pro provozního zaměstnance je ale 
ve své podstatě pokaždé stejný. – Jsi vždy 
vinen! A přestože není ani jeden relevantní 
důkaz, že došlo k porušení předpisu, je za-
městnanec v každém případě potrestán! Pro 

zaměstnavatele, tedy akciovou společnost 
České dráhy, která je vlastněna státem, platí 
ve vztahu k vlastním zaměstnancům princip 
presumpce viny. Není tak potřeba, aby něco 
dokazoval, ale obviněný zaměstnanec musí 
prokazovat svou nevinu! 

Žil jsem v přesvědčení, že v právním systému 
demokratické společnosti jsou už takovéto způso-
by už dávnou minulostí. Mýlil jsem se, bohužel!

Pavel Semecký, předseda ZO FS Tanvald

Od 1. února 2017 probíhá pilotní provoz vlaků ČD vedených v re-
žimu 0/0-S u vozidel standardu A (vozidla vybavená jízdenkovým 
automatem MOPAJ) s omezenou účastí strojvedoucích na odbavení 
cestujících a kontrole jízdních dokladů.

Naše odborová organizace má pochybnosti o skutečném důvodu 
a výsledném efektu této změny (strojvedoucí namísto prodeje jízdenek 
provádí na požádání cestujících pouze výměnu hotovosti pro použití 
automatu), a proto požádala kolegy strojvedoucí ve všech základních 
organizacích FSČR o zaslání jejich zkušeností (ať už negativních, tak 
i pozitivních) s tímto pilotním provozem. Nejde o obecné hodnocení, 

ale o naopak o konkrétní připomínky k jednotlivým povinnostem, kte-
ré nový systém přináší.

Ukončení pilotního provozu se předpokládá koncem měsíce 
května 2017, kdy bude vyhodnocen a po následném vydání no-
velizovaného procesního listu PL V-31 by měl být zaveden jako 
běžný provoz. 

Připomínky našich kolegů ze základních organizací budou shroma-
žďovány do konce měsíce dubna 2017 na adrese analytik@fscr.cd.cz

S použitím informačního servisu P-FSČR č. 1/2017

jmenovaný vrchní přednosta Zbyněk Rederer, 
vedoucí provozu Alois Kotrba a přednosta ve-
selské provozní jednotky Vladimír Lukeš.

Předseda ZO Libor Černý úvodem vyso-
ce ocenil práci prezidenta FSČR Jindřicha 
Hlase, který tuto odpovědnou funkci zastával 
od září roku 2009, když předtím ještě jedno 
volební období působil i jako člen prezidia. 
Ve volbách, jež se uskuteční na CRP v závě-
ru března, se již rozhodl nekandidovat, a tak 
ve svém vystoupení zrekapituloval některé 
milníky v činnosti naší profesní odborové or-
ganizace a zmínil i změny v postavení, jimiž 
v posledním desetiletí prošly odbory na že-
leznici. Zdůraznil rozdíl v podmínkách jejich 
činnosti v razantních a emotivně vypjatých 
pionýrských časech 90. let minulého století 
a v současnosti, kdy je při jednání s firem-
ním managementem často zapotřebí spíše 

více diplomacie. „Slušnost není slabost,“ 
řekl doslova kolega Hlas, když upozornil 
na nutnost dospět k dohodě vždy všech za-
interesovaných partnerů. Zvláště pak v ko-
lektivním vyjednávání, které i s tímto raci-
onálním přístupem, se vzájemnou ochotou 
přistoupit na kompromis, může přinést své 
výsledky. Jako příklad uvedl současnou PKS 
ČD a nově přijatou změnu katalogu prací, 
jež znamenala konečně i navýšení tarifního 
zařazení v profesi strojvedoucí. Nejen v této 
souvislosti poukázal i na pozitivní proměnu, 
k níž došly vztahy mezi FSČR a OSŽ. Ná-
zory se sice mohou v mnoha směrech stále 
různit, ovšem ochota vést vzájemný dialog 
byla zvláště v posledním období více než 
zřejmá. Stejně tak Jindřich Hlas vyzvedl vý-
znam prezentace naší samostatné odborové 
organizace ve veřejných médiích a řekl, že 

považuje za důležité, aby FSČR šla tímto 
směrem i v budoucnu.

Na vystoupení prezidenta FSČR navá-
zal člen prezidia Jaroslav Vondrovic, který 
i v loňském roce vedl tým pro kolektivní 
vyjednávání na ČD. Zdůraznil, že přije-
tí již zmíněné páté změny katalogu prací 
předcházelo mnohaleté úsilí naší odborové 
organizace a že svoji roli v něm jistě sehrálo 
i loňské odmítání přesčasové práce stroj-
vedoucích. Ocenil, že zvláště kolegové ze 
ZO FS Veselí nad Moravou byli ve svém 
postupu jednotní a stali se tak nejen v této 
kampani pozitivním příkladem. Informoval 
také, že v současné době prezidium FSČR 
intervenuje u managementu ČD, aby došlo 

Pokračování na str. 2

Na výročním rokování ZO FS Veselí nad Mo-
ravou v diskuzi několikrát vystoupil i kolega 
Pavel Malík

K účastníkům jednání valné hromady základní organizace Federace strojvůdců Veselí nad Moravou konané 9. dubna promluvil i prezident 
Federace strojvůdců ČR Jindřich Hlas. Pozorně mu naslouchal nejen předseda ZO Libor Černý, ale spolu s desítkami členů veselské základní 
organizace i kolega Martin Urbánek (na druhém snímku úplně vpravo). Foto: Libor Poláček

Další kandidáti do prezidia
za Oblast FS Praha

Proč to vyjezdíme?

I vy můžete poslat konkrétní připomínky

Celostátní 
rada předsedů

V Zájmech strojvůdce č. 4 a 5/2017 jsme 
zveřejnili kompletní informace o všech tehdy 
známých kandidátech ve volbách do prezidia 
Federace strojvůdců ČR. V tomto vydání na-
šeho časopisu pro úplnost přinášíme ještě také 
údaje o dvou kandidátech za Oblast FS Pra-
ha, kteří se z objektivních důvodů pro svoji 
účast ve volbách rozhodli v době, kdy byl 
obsah dvojice „předvolebních“ vydání ZS již 
uzavřen. Těmito kandidáty se stali kolegové 
Pavel Semecký, strojvedoucí ČD a předse-
da základní organizace Federace strojvůdců 
Tanvald, a Václav Stoklasa, strojvedoucí 
ČD Cargo a místopředseda základní organiza-
ce FS Ústí nad Labem.

Články, ve kterých se seznámíte s jejich 
názory na železnici, na dosavadní činnost 

Vyjádření Regionálního obchodního centra 
ČD (ROC) Zlín k situaci na trati 341, které jsme si 
přečetli v čísle 3 Zájmů, je vlastně popisem „kdo 
za co může“. Oni sami se přece snažili... 

Z toho popisu a vysvětlení mi ale zároveň přijde, 
že ROC se cítí, že asi ani nepatří do skupiny ČD. 
Uvádí totiž, že vozidla nejsou jejich majetkem, ale 
„společnosti České dráhy, a.s. Generální ředitel-
ství, Odbor 12“. A to také považuji za značný pro-
blém Českých drah. Každý si totiž hraje na svém 
„písečku“ a výsledek nikoho nezajímá. 

Co mě ale zvláště zarazilo, je vyjádření: „... sou-
částí přípravy jízdního řádu je tvorba oběhů hnacích 
vozidel a přívěsných vozů, na základě toho je na-
sazován personál a ten je jistě odsouhlasen odbory 
Federace strojvůdců.“ Je vidět, že někteří pracovníci 
managementu ČD si pletou pojmy s dojmy. Najednou 
se za Federaci schovávají. Naše profesní odborová 
organizace ale přece neschvaluje oběhy vozidel ani 
nevymýšlí směny pro strojvůdce! Jen připomínkuje, 
když směny strojvůdců jsou svojí formou „mimo ko-
lektivní smlouvu“. To by si měli na ROC uvědomit.

naší samostatné profesní organizace, ale také 
s úvahami, kam by měla své úsilí směrovat 
do budoucna, najdete na druhé straně tohoto 
čísla Zájmů strojvůdce. A na vysvětlení do-
plňujeme, že ještě před expedicí ve vytištěné 
podobě byla do základních organizací tento-
krát s několikadenním předstihem výjimečně 
rozeslána i jejich elektronická verze.

Na čtvrtek 30. března, tedy na den, kdy se 
z tiskárny expeduje toto vydání našeho časo-
pisu, bylo do Prahy svoláno vrcholné výroční 
jednání naší profesní odborové organizace. 
Na programu Celostátní rady předsedů zá-
kladních organizací Federace strojvůdců 
České republiky byla i volba členů prezidia 
a URK FSČR. O průběhu a výsledcích jednání 
CRP budeme blíže informovat v příštím vydá-
ní Zájmů strojvůdce.

–– Skrytá kontrola jako bič na zaměstnance ––

I další vyjádření ROC – „Stejně tak je neod-
diskutovatelný fakt, že každý zaměstnanec naší 
společnosti by měl pracovat dle daných předpisů, 
pracovní náplně, podle svého nejlepšího vědomí 
a svědomí …“ – ve mně opět vyvolává otázky. Proč 
to všechno kolegové stíhají? Proč se při tom pracu-
je na hraně či spíše za hranou předpisů? 

Tak tedy kolegové, jak vás nabádá ROC, pracuj-
te podle předpisů! Ukažte všem koordinátorům, že 
vlak není autobus, který se na konečné otočí a jede 
dál! Že nás nikdo svými „výtvory“ přece nemůže 
tlačit do porušování předpisů!

A zbývá ještě odpovědět na otázku uvedenou 
v titulku tohoto článku. Je vcelku jednoduchá. – 
Protože pracujeme podle svého nejlepšího svědomí 
a myslíme na cestující!

Sami si tím ale zároveň podřezáváme větev a ně-
kdy i doslova strkáme hlavu do oprátky. Kolegové, 
zamyslete se, jestli vám to za to stojí, když vás pak 
v případě „průšvihu“ ani zaměstnavatel nepodrží. 
Vždyť přece platí, že „každý svého štěstí strojvůdce“!

Miloš Brunner
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Atrakce nevídaná,
následky nedozírné!

Když jsem si před časem v Zájmech stroj-
vůdce přečetl, jakou skvělou a jinde dosud 
nevídanou (tedy naštěstí!) atrakci zařídil pro 
cestující na tzv. Plzeňských linkách zdejší 
kraj ve vzorné spolupráci s Českými dra-
hami, vybavila se mi mimořádná událost 
z 19. ledna 2007. Došlo k ní na železniční 
trati nedaleko Českých Velenic a já byl tehdy 

Ve VPN Family jsme 
pro vaši rodinu připravi-
li akci – až na dva mě-
síce paušální poplatek 
na nových SIM zdarma! 
Vaše volání bude mít 
zelenou, když si objed-
náte SIM kartu ve VPN 

Family – O2 s tarifem VÍM za 69 Kč, případ-
ně MLUVÍM za 109 Kč anebo SIM ve VPN 
Family – Vodafone s tarifem ZAČÍNÁM 
za 39 Kč či VOLÁM za 79 Kč. Až dva mě-
síce pak nebudete platit paušální popla-
tek a ušetříte. Pokud si k tarifu objednáte 

i internet, dáme vám ještě jednorázovou sle-
vu 10 Kč. Paušály zdarma rozdáváme i ko-
legům, kteří chtějí převést své stávající 
telefonní číslo do VPN Family. Převod je 
snadný a není nijak zpoplatněn. Ceny VPN 
Family jsou v porovnání s běžnými ceníky 
na volném trhu operátorů opravdu výhod-
né. Přesvědčit se může každý zaměstnanec 
Skupiny České dráhy a SŽDC v kalkulačce 
na portále https://family.cdt.cz. Naši zákaz-
níci například s tarifem MLUVÍM za 109 Kč 
volají zcela zdarma, a to jak na služební 
telefony Skupiny České dráhy a SŽDC, 
tak i na pevné linky 972... V tarifu VOLÁM 

je neomezené volání do sítě Vodafonu do-
konce už v ceně paušálu 79 Kč. 

A pokud jste vy i vaši rodinní příslušní-
ci s našimi službami spokojeni, můžete nás 
doporučit svým kolegům. Za každého takto 
doporučeného nového zákazníka VPN Fa-
mily získáte slevu až 300 Kč! Nezapomeňte 
ale, že levné volání VPN Family je určeno 
výhradně vám, zaměstnancům Skupiny České 
dráhy a SŽDC, a vašim rodinám. 

Chcete se dozvědět více? Volejte zákaz-
nickou linku 972 326 459 a naši operátoři 
vám ochotně poradí nebo pomohou s ob-
jednávkou. Výhodné mobilní i datové tarify 

VPN Family si může každý kolega objednat 
na portále https://family.cdt.cz po bezplatné 
a nezávazné registraci.

Přidejte se k více než 46 000 zaměstnan-
cům a jejich rodinám ve VPN Family. Ze-
ptejte se svého kolegy a ušetřete i vy!

Vážení kolegové,
dovoluji si vám sdělit, že na základě výsledku řádných voleb, které 

proběhly dle volebního řádu ZO FS Tanvald, jsem byl 9. března 2017 
zvolen předsedou této naší základní organizace. Po ustanovení výboru 
a revizní komise jsem byl vyzván (a následně i navržen) členy naší ZO 
ke kandidatuře ve volbách členů prezidia Federace strojvůdců ČR, jež 
se uskuteční 30. března na celostátní radě předsedů v Praze. Po zralé 
úvaze, ale v neposlední řadě také na základě výsledků diskuze, kterou 
jsem o této možnosti vedl s kolegy v několika dalších základních orga-
nizacích, jsem kandidaturu přijal. Stručně si proto dovolím uvést zde 
něco o sobě a také nastínit moji vizi o poslání a cílech naší profesní 
odborové organizace. 

Je mi 52 let, jsem ženatý a mám dva syny a dvě vnučky. Svůj velký 
dětský sen, motivovaný rodinnou tradicí, neboť můj otec celý svůj 
život pracoval na železnici a spolu s rodiči jsem od svého naroze-
ní bydlel na nádraží, se začal naplňovat po opuštění školních lavic 
v roce 1983 nástupem k tehdejším ČSD v lokomotivním depu Liberec. 
V roce 1984 jsem začal jezdit jako pomocník strojvedoucího a od roku 
1988 dodnes vykonávám strojvůdcovskou profesi. Nejdříve převážně 
v nákladní dopravě a od roku 1999 v dopravě osobní. 

Do Federace strojvůdců jsem vstoupil ihned v roce 1990 po zno-
vuobnovení její činnosti. Nejprve jsem byl řadovým členem a v roce 
2009 jsem byl osloven kolegy, abych kandidoval na post předsedy zá-
kladní organizace. Bylo to dáno nejspíše tím, co se odehrálo v době 
tomu předcházející. – Tehdejší vedení DKV Ústí nad Labem spolu 
s vedením odboru 12 generálního ředitelství ČD chtělo provozní pra-
coviště Tanvald úplně zrušit a cca 35 zaměstnanců mělo přejít do Li-
berce. Tento připravovaný krok jsem opakovaně kritizoval a ekono-
mickou analýzou hlavně zdokumentoval a doložil nevýhodnost ta-
kového rozhodnutí, včetně negativních dopadů, zejména výrazného 
zhoršení sociálních a pracovních podmínek zaměstnanců. Po několika 
jednáních vedených na úrovni depa proběhlo na GŘ naše setkání s teh-
dejším členem představenstva ČD a již takřka pevné rozhodnutí bylo 
změněno. A provozní pracoviště Tanvald existuje do dnešních dnů!

Budoucnost Federace strojvůdců ČR a její další směřování vidím 
především v silné členské základně. Za nevyhnutelnou považuji co 
možná nejintenzivnější komunikaci mezi členy naší profesní orga-
nizace zastupovanými výbory ZO a výkonným orgánem, kterým je 
prezidium FSČR. To, že nás všechny čeká velmi nelehké období, je 
jasné. V letošním roce se uskuteční parlamentní volby a jejich výsle-
dek může s novou politickou reprezentací přinést rozhodnutí o pře-
měně Českých drah, spojené s postupnou další liberalizací železniční 
dopravy. Již dnes je ostatně zřejmé, že musíme vzít v úvahu zvýšení 
konkurence v železniční dopravě. Tyto nové a pro národního dopravce 
značně tvrdé podmínky vymezuje nejen znění novelizovaného záko-
na o dráhách, ale také závazná směrnice Evropské unie, jež iniciuje 
vyhlašování výběrových řízení na provozování krajské i dálkové že-
lezniční dopravy. Všechny tyto aspekty a mnohá další témata spojená 
s tímto procesem budou klást mimořádně velké nároky na všechny 
odborové organizace působící na železnici. 

Budoucnost Federace strojvůdců je 
především v silné členské základně

Vaše volání má zelenou – paušál až na 2 měsíce zdarma

Poukazujete na šlendrián? Můžete být označeni za rebelanta!

Naše odborová organizace má při jednání
se zaměstnavatelem nezastupitelný význam

Odborářská práce bude především spočívat v nutnosti vysvětlovat 
novým přicházejícím zaměstnancům důležitost jejich odborové orga-
nizovanosti. Naším posláním bude také to, abychom přesvědčili stáva-
jící členy naší profesní odborové organizace, naše kolegy, kteří budou 
okolnostmi přinuceni přejít k novým zaměstnavatelům, aby nadále 
zůstali odboráři. 

Velice negativním příkladem, který je v současnosti hojně media-
lizovaný, jsou platy řidičů veřejných linkových autobusů. Po revoluci 
došlo k totální atomizaci tehdejšího ČSAD na velké množství doprav-
ních společností, kde buď odbory přestaly působit zcela, nebo zde 
pracují jen v omezené míře. Výsledkem je to, že dnes dopravci platí 
člověku, který vozí lidi, mzdu jen lehce nad hranicí minimální mzdy!

Složité období na nás bude klást značné nároky, přesto ale věřím 
tomu, že jako profesní odborová organizace dokážeme i nadále prosa-
zovat a hájit sociální, pracovní a mzdové zájmy našich členů. Na závěr 
chci zvoleným zástupcům, kteří dostanou mandát a budou v příštím 
období prosazovat naše cíle, jež povedou k naplnění oprávněných po-
žadavků strojvedoucích, popřát hodně zdraví, odvahy a energie.

Pavel Semecký, ZO FS Tanvald

Kolega Pavel Semecký na zvláštním vlaku Železniční společnosti 
Tanvald, který byl 8. července 2012 na trati Liberec–Tanvald veden 
dnes již historickou lokomotivou T 435 0139 DHV Lužná u Rakovníka

zrovna za řízením takto postiženého motoráč-
ku 810 213-9. Jeden ze stromů padlých při sil-
nějším poryvu větru přímo do drážního tělesa 
v tomto případě proklál nejen celé stanoviště 
strojvedoucího, ale pořádně silný kmen do-
konce „zavítal“ až do nástupního prostoru pro 
cestující veřejnost. 

Omlouvám se za poněkud horší kvalitu 
těchto fotografií – v těch časech byly poří-
zeny fotoaparátem integrovaným do mobi-
lu, který ani zdaleka nedosahoval parametrů 
současných přístrojů. Přesto by asi nebylo 
špatné vylepit je třeba i na dveře stanovišť 
plzeňských motorových vozů, kde se „ču-
milové“ dnes tak rádi koukají přes odkryté 
záclonky a záda strojvedoucího až na ši-
rou trať... A dost možná by tyto obrázky 
neškodilo poslat odpovědným úředníkům 
i na Krajský úřad do Plzně! Třeba by se pak 
všichni konečně zamysleli, zda to všechno 
vůbec stojí za ohrožení zdraví a životů stroj-
vedoucího a cestujících. Kdyby totiž tehdy 
za těmi dveřmi na stanoviště někdo stál, byl 
by bez šance vyváznout se zdravou kůží!

Text a foto: Vladimír Skotnica, 
ZO FS Jindřichův Hradec

ke změně, jež povede i k lepšímu ohodno-
cení práce strojmistrů. To bude pro naši od-
borovou organizaci letos prioritním úkolem. 
Na valné hromadě veselských kolegů pak 
zazněl i návrh, aby v případě, že tato jednání 
nepovedou k úspěchu, strojmistři, kteří stále 
ještě mohou vykonávat i profesi strojvůdce, 
zvážili i tuto možnost. Zaměstnavatel pak 
bude muset posoudit, zda se mu takový je-
jich krok vyplatí či nikoliv.

Veselští kolegové pak mimo jiné diskuto-
vali o mnoha problémech týkající se skladby 
turnusů, zvláště pak v souvislosti s množ-
stvím výluk, jež probíhají na železničních 
tratích v jejich regionu. Zmíněna byla i stálá 
snaha zlepšovat pracovní podmínky na vozi-
dlech Regionova, ale i na dalších provozova-
ných řadách hnacích vozidel. 

Kolega Pavel Malík se vrátil k proble-
matice, které již několikrát věnoval pozor-
nost i náš časopis, tedy k alarmující situa-
ci na trati č. 341 Staré Město u Uherského 
Hradiště–Vlárský průsmyk, Újezdec u Lu-
hačovic–Luhačovice. Vyslovil uznání mís-
topředsedovi ZO Martinu Urbánkovi za člá-
nek otištěný v letošním třetím vydání ZS, 
který přinesl velmi důkladnou analýzu exis-
tujících problémů. Trvající snahu je vyřešit 

ostatně dokladuje i setkání prezidenta FSČR 
Jindřicha Hlase a za ZO Veselí nad Moravou 
kolegů Urbánka, Josefa Práta a dalších s po-
slancem Parlamentu ČR za Zlínský kraj Vla-
dimírem Koníčkem (KSČM), k němuž došlo 
právě v předvečer veselské valné hromady. 
Poslanec Koníček se v této záležitosti přislí-
bil osobně angažovat, ostatně podobně jako 
Ludvík Hovorka (KDU-ČSL), který je rov-
něž poslancem za tento kraj a obsáhlou do-
kumentaci k této problematice již předložil 

Vážení kole-
gové, dovolte mi, 
abych se vám před-
stavil jako kandidát 
ve volbách do pre-
zidia Federace 
strojvůdců České 
republiky za Ob-
last FS Praha, které 
se uskuteční v rám-
ci celostátní rady 
předsedů svolané 

na 30. března tohoto roku. Do těchto voleb 
vstupuji na návrh základní organizace FS Ústí 

nad Labem, jejímž jsem členem a ve které za-
stávám funkci místopředsedy.

Nejprve uvedu několik informací 
o mojí dosavadní profesní kariéře. – 
Po absolvování Střední průmyslové školy 
strojní a dopravní v Děčíně jsem nastoupil 
v roce 1985 k tehdejším ČSD do lokomo-
tivního depa v Ústí nad Labem. Tam jsem 
si také prošel dílenským zácvikem a poté 
jezdil jako pomocník strojvedoucího. 
V roce 1990 jsem začal vykonávat prá-
ci strojvedoucího motorové i elektrické 
trakce. V Ústí nad Labem pracuji dodnes 
u ČD Cargo.

Ve Federaci strojvůdců jsem od jejího 
znovuobnovení v roce 1990. Jsem přesvěd-
čen, že tato profesní odborová organizace 
má svůj nezastupitelný význam zejména při 
jednáních o nové kolektivní smlouvě, při za-
stupování a právní ochraně strojvedoucích. 
A samozřejmě i v mnoha jiných důležitých 
oblastech – v neposlední řadě mám na mysli 
předpisy upravující provoz na železnici anebo 
vznik norem, které připomínkujeme. Stejně 
tak je FSČR důležitá, pokud jde o bezpeč-
nost a ochranu zdraví při práci, o zkvalitňo-
vání pracovního prostředí strojvedoucích, ale 
i bezpečnost železniční dopravy obecně. Proto 

mě v této chvíli docela mrzí taková zvláštní 
apatie a jen těžko pochopitelný nezájem mno-
ha kolegů o dění v naší odborové organizaci.

Prioritou pro naše jednání se zaměst-
navatelem je (a jistě i do budoucna tomu 
nebude jinak) především otázka náležitého 
mzdového ohodnocení naší profese a zlep-
šování pracovních podmínek. Důležité ale 
je – pokud budeme jednat o čemkoliv, je tře-
ba, aby nás podpořili všichni naši členové.

V otázce týkající se apolitičnosti Federa-
ce strojvůdců zastávám názor, že je dobré 
udržet nastoupený směr a vyhýbat se růz-
ným tlakům politických stran.

Naproti tomu spolupráce s jinými od-
borovými svazy je v některých případech 
přímo nutností, abychom zajistili našim 
členům ty nejvýhodnější a nejzajímavější 
podmínky.

Jsem také přesvědčen, že FSČR má svoji 
budoucnost i v podmínkách naší liberalizo-
vané železnice! Vždyť stačí se jen podívat 
do jiných firem (a nejen na železnici), kde 
odbory nefungují nebo nejsou vůbec, za ja-
kých podmínek tam lidé někdy pracují.

Václav Stoklasa
ZO FS Ústí nad Labem

na jednání s premiérem ČR na Úřadu vlády 
6. února tohoto roku. 

Zmíněny byly také četné problémy 
v technologii a řízení železniční dopravy. 
Pavel Malík uvedl i konkrétní příklad že-
lezničních stanic, kde jsou strojvedoucí 
takto nuceni „sunout své soupravy do lidí 
– cestujících pohybujících se na přecho-
dech v kolejišti. Například se jedná o žst 
Uherské Hradiště anebo Kunovice. Čeká 
se, až zde dojde k tragédii a strojvedoucí 

bude označován za viníka? Bude se tvr-
dit, že přece mohl vědět, co ho v té stanici 
čeká. Tvůrci těchto technologických zmet-
ků ovšem zůstanou v anonymitě a tedy 
i nepostižitelní.

Stejným a velmi smutným paradoxem je, 
že strojvedoucí, kteří na existující nedostatky 
upozorňují a žádají jejich odstranění, bývají 
nadřízenými označováni za rebelanty, kvůli 
nimž navíc vlaky nabírají zpoždění! A pokud 
nechtějí nést toto označení a zvládají stále 

větší počet úkonů v kratší době, například 
při obratech vlaků, daří se jim to často jen 
za cenu porušování předpisů. „Kam až to ješ-
tě může zajít?“ položil otázku kolega Malík. 
Nelze než souhlasit s častým názorem, že 
těmto tlakům nelze podléhat donekonečna. 
Neboť platí, že dokud se budou strojvedoucí 
snažit všechno stíhat, pomyslné šrouby bu-
dou i nadále utahovány.

Libor Poláček

Pokračování ze str. 1

Kolega V. Stoklasa



Listuji v útlé brožurce pojmenované Mi-
mořádný poučný list. V roce 1960 jej vydalo 
Ministerstvo dopravy a spojů ČSSR. Analyzu-
je velkou nehodu z 12. srpna 1960 ve 2,52 h. 
– srážku R 308 s R 34 mezi stanicemi Žilina 
a Varín (vybavené autoblokem) na trati Žili-
na–Košice. Při srážce byly usmrceny čtyři 
osoby, mezi nimi i strojvedoucí a jeho po-
mocník z lok. E 499.011 (140) R 308. Dalších 
29 osob bylo zraněno. Na tratích ČSD nebylo 
tehdy zvlášť bezpečno. Za tři měsíce po této 
nehodě (14. 11. 1960) došlo ke srážce vlaků 
u Stéblové, dosud největší železniční tragédii 
v našich zemích – zahynulo 118 osob. 

Jak ke srážce R 308 s R 34 došlo? R 34 je-
doucí ze Žiliny byl zastaven z dopravních 
důvodů u vjezdového návěstidla žst Varín. 
Ve sledu jedoucí R 308 zastavil u oddílového 
návěstidla autobloku před traťovým oddílem 
obsazeným R 34. Podle tehdejšího předpisu 
mohl po dvou minutách pokračovat v jízdě 
proti Stůj za podmínek jízdy podle rozhledu 
max. rychlostí 25 km/h. To se stalo. Strojvůd-
ce R 308 však nedodržel rychlost 25 km/h 
a zvýšil ji až na 35 km/h. V rychlosti 32 km/h 
najel na konec ještě stojícího R 34…

Předpisy se časem mění. V poslední době 
až příliš často. Ne vždy přispívají k bezpeč-
nému provozu. Návěstní předpis D1 z roku 
1962 stanovil pobyt u oddílového návěstidla 
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„Pokud se chystáte z vesnice do vzdálené-
ho města, tak počítat se zdržením na cestě ještě 
předtím, než se začtete do nabídky dopravců, 
je přirozené. Avšak abyste přesedali na cestě 
dlouhé jen několik km, to už dokáže pořádně 
namíchnout. A to je právě případ cestujících 
z Bojkovska.“ To je začátek článku z 27. úno-
ra 2017 z novin Dobrý den s kurýrem, který 
jsem si dovolil citovat. A další názvy článků 
– „Nový jízdní řád? Paskvil“, „Do Hradiště 
se dvěma přestupy!“, „Lázeňští hosté versus 
lid“ jen umocňují nespokojenost cestujících 
z Uherskobrodska s nefungujícím novým 
jízdním řádem (JŘ). Stížnosti se objevují ze 
všech stran, ale víceméně všechny zodpověd-
né za tento výtvor to nechává zatím v klidu. 
Veškeré problémy týkající se trati 341 jsem 
ostatně podrobně popsal v letošním 3. vydání 
ZS (Úmyslná likvidace trati 341?!).

Tímto bych chtěl poděkovat všem spolupra-
covníkům, cestujícím a lidem, co se zapojili 
do úsilí o nápravu JŘ na trati 341, a zejména 
odpovědnému redaktorovi ZS Liboru Poláčko-
vi a prezidiu FSČR, kteří se již druhého břez-
na obrátili s doporučeným dopisem na místo-
předsedu Poslanecké sněmovny Petra Gazdí-
ka a další poslance za Zlínský kraj, z nichž 
se o zlepšení již zasazují Ludvík Hovorka 
a Vladimír Koníček. Od pana místopředsedy 
Gazdíka jsme prozatím vyjádření nedostali. 
Zároveň byl osloven i zlínský hejtman Jiří Ču-
nek, na kterého apelují starostové Šumic (Josef 
Jančář) a Bojkovic (Petr Viceník). Pan starosta 
Viceník je předsedou sdružení mikroregionu 
Bojkovska, kde zastupuje 14 obcí. Z těchto 
obcí dojíždí za prací okolo 2 000 lidí do Uh. 
Brodu a Uh. Hradiště. Mimochodem obce musí 
zlínskému hejtmanství ročně přispívat částkou 
100 Kč na obyvatele, což třeba v případě Šumic 
znamená 164 400 Kč.

Při tvorbě JŘ tyto obce připomínkovaly 
problémy prostřednictvím starostů, ale jejich 
připomínky byly ignorovány. Klasické odpo-
vědi ve stylu, že je pozdě, jinak to nejde atd. 
Nechápu, proč se tyto experimenty provádí 
zrovna na jižní Moravě, kde byli cestující 
spokojeni s minulým JŘ a vlaky byly plné. 
Zkusit by se to mohlo někde jinde. Třeba před 

Jediný přístupný přechod pro cestující v žst Kunovice, kteří tu pobíhají z jednoho nástupiště na druhé. Strojvedoucí zde sunou své vlaky 
„na vysílačku“, takže moc dobré řešení to není! Na snímku je sunutý osobní vlak 12275 přijíždějící do Kunovic

Vlak Sp 1729 v Uherském Hradišti končí jízdu a cestující přestupují do R 884 Galán směr Praha

autobloku před návěstí Stůj na tři minuty. Pak, 
za splnění dalších podmínek, bylo možno jet 
max. rychlostí 30 km/h podle rozhledu. Podle 
předpisu z roku 1987 musel vlak před návěstí 
Stůj oddílového návěstidla AB pouze zastavit 
a pak, za splnění dalších podmínek, pokračo-
vat ihned v jízdě podle rozhledu. Maximální 
rychlost 30 km/h zůstala. 

Dnes provoz na autobloku upravuje před-
pis SŽDC D1 platný od 1. 7. 2013 ve znění 
třetí změny, v čl. 2566–2577. Podle čl. 2572 
„Na návěst Stůj na oddílovém návěstidle AB 
musí strojvedoucí vlak zastavit. Po zastavení 
může pokračovat v jízdě k následujícímu ná-
věstidlu podle rozhledových poměrů, bez ohle-
du na světlo návěstního opakovače vlakového 
zabezpečovače; u následujícího návěstidla 
jedná podle jeho návěstního znaku“. Na to 
nikdy nezapomínejte! Lom kolejnice, na kte-
rém s jistotou vykolejíte, může být padesát 
metrů před následujícím návěstidlem, na kte-
rém je návěst Volno. Jízdu podle „rozhledu“ 
řeší čl. 66 téhož předpisu. Zde je povolena 
max. rychlost až 100 km/h. Osobně bych jet 
takovou rychlostí nikomu nedoporučoval. Ani 
na dlouhém přímém úseku za dobré viditel-
nosti nelze vyloučit řadu skrytých nebezpečí. 
Počínaje zmíněným lomem kolejnice a konče 
úmyslnou trestnou činností. Zde velmi platí 
slova J. A. Komenského (1592–1670) „Vše-
liké kvaltování toliko pro hovada dobré 
jest“. Ostatně i předpis SŽDC D1 v poslední 
větě čl. 261 stanoví, že „… Každý zaměst-
nanec musí v první řadě dbát o bezpečnost 

a poté o přesnost (včasnost) dopravy. Toto má 
přednost před všemi ostatními činnostmi.“ 

Nespoléhejte ani na pochybná „dobrozdá-
ní“ z radiopojítek. Zde připomínám závaž-
nou nehodu ze dne 14. 7. 2007 v Čerčanech, 
kdy došlo k najetí R 633 na jednotku ř. 451 
a úmrtí strojvedoucího z DKV Praha a zranění 
šesti osob. Výpravčí sdělil vysílačkou stroj-
vedoucímu, že „… Jo, na odjezdu máš volno, 
fíro, jo…“ Strojvedoucí R 633, který vjížděl 
do Čerčan na návěst Přivolávací návěst (PN), 
následně nedodržel podmínky pro jízdu po-
dle rozhledu a narazil do jednotky řady 451. 
Na lavici obžalovaných usedl i výpravčí, to 
už však strojvedoucímu z jednotky ř. 451 ži-
vot nevrátilo. Podrobně viz ZS č. 13-14/2014 
v článku Přivolávací návěst: Volno do prů-
švihu? Stejné je to i se služebními mobily. Při 
závažné nehodě dne 30. 10. 2015 u žst Řehlo-
vice zvonil nahlášený služební mobil na noč-
ním stolku strojvedoucího, který měl volno. 
Do řady jiných pochybení se vloudila i tato 
„chybička“. Následky: Usmrcený strojvedou-
cí a škoda 20 837 339 Kč. 

A proto, vážení kolegové, jezděte tak, aby 
váš vlak nebyl nikdy předmětem rozboru v zá-
věrečné zprávě Drážní inspekce z mimořádné 
události. Spoléhejte především sami na sebe. 
Spěch a snaha dojet vždy včas se vám nemusí 
vyplatit. Odpovídáte za lidské životy a vysoké 
materiální hodnoty. A doma vás čekají vaší 
blízcí. Také na to nikdy nezapomínejte.

Vladimír Selucký

Všeliké kvaltování toliko pro hovada
dobré jest

Chtělo by to trochu snahy aneb „Úmyslná likvidace trati 341?!“ podruhé
nějakým větším městem lidi dvakrát vyhnat 
ze soupravy. Garantuji, že by asi na minis-
terstvu dopravy nebo ve vedení ČD proběhla 
defenestrace. V době, kdy jsem psal tento člá-
nek, a to od 17. do 27. března, právě probíha-
lo sčítání cestujících. Doufám, že se budeme 
moci kochat nárůstem pasažérů. Ráno jedou 
vlaky přímo bez přestupu, ale kdo by spoje 
využíval, když cestou z práce domů je to do-
slova Kocourkov.

Teď bych chtěl trochu reagovat i na vyjá-
dření ROC Zlín. – Co mě pořádně namíchlo 
a zároveň pobavilo, byla jeho reakce na můj 
článek. Musím se ztotožnit s mými spolupra-
covníky, že příslušný referent či referentka asi 
dostali za úkol napsat nějaké vyjádření, aby 
nám zavřeli ústa. Vladimír Selucký to v 5. vy-
dání ZS napsal ještě lépe „Držte hubu a krok“. 
Je to až neskutečné, že nikdo za nic nemůže. 
Pouze došlo k časové změně dálkových spojů. 
Ptám se tedy, proč došlo k této změně, když 
problémy vznikly vedle trati 341 i na tratích 
330, 331 a 303. Zase mě napadá jen úmysl. 
Rychlíky začaly projíždět Zábřeh na Moravě 
(velmi časté dotazy cestujících, proč je tomu 
tak), ale pak zastavují v Ústí nad Orlicí, Choc-
ni a Přelouči. Cestující jedoucí do anebo z Je-
senicka musí přesedat v Olomouci a „trckat 
se“ osobním vlakem. V Zábřehu pak zastavují 
konkurenční dopravci, které cestující veřej-
nosti nabízí IDOS. Cestující musí mít další 
jízdní doklad a my je nutíme jezdit konku-
renčním spojem. Dalším příkladem je Zlínský 
expres. Od Veselí n. Moravou přípoj neexis-
tuje. V loňském roce byl přípoj ihned, teď je 
realitou téměř 40 minut čekání v Otrokovi-
cích. Dopolední přípoj směr Zlín z Otrokovic 
od EC vlaku byl zrušen!

Další „výborné“ vyjádření je k vlaku 1729, 
kde jsem poukazoval na motorovou soupravu 
přecpanou cestujícími. Odpověď ROC Zlín 
je, že je třeba dbát na ekonomickou výhodnost 
a efektivitu provozu. Prý se podařilo navýšit 
počet motorových vozů ř. 842. Proč tedy pak 
ale denně jezdí lok. 754 na vlaku 4151 do Ky-
jova a ráno na 4144 zpět do Brna namísto 
turnusové 854 (842)!? To je asi ta efektivita! 
Všichni zainteresovaní by si měli uvědomit, 

že vozíme lidi a ne dobytek. A ve 21. století by 
trochu kultury cestování bylo namístě!

Co se týká výluk, tak si myslím, že pokud 
někdo objedná výluku a výluka se nekoná, 
měl by za to být zodpovědný. Strojvedoucí 
je popotahovaný za sebemenší pochybení. 
Ihned se hledá viník, požaduje se náhrada 
škody, přezkoušení atd. Výluka se zruší, jez-
dí autobusy a nic se neděje. Vše je v pořádku 
a nikomu nic nevadí. Za 1. polovinu dubna je 
na trati Kunovice–Slavičín 6 výluk. Na kvě-
ten ještě víc, téměř 10. Cestující si ke dvěma 
přestupům zkusí navíc autobus. Jen doufám, 

že se bude někde opravdu něco dělat a ne jen 
odstraňovat vegetace.

Nejlepší výmluva byla na žst Uherský Brod 
– že v roce 2010 projekt odpovídal tehdejším 
požadavkům na křižování vlaků. Dnes už ale 
máme rok 2017. Je třeba se vzbudit a nevy-
mýšlet nesmysly s křižováním vlaků ve sta-
nici, která na to není přizpůsobena. A co se 
týká železničních stanic Nezdenice, Slavičín 
a Bohuslavice nad Vláří, tak tam jsou perony 
v opačném „gardu“, než by se čekalo, a přede-
vším než by je potřebovali cestující. Ale to by 
se tam musel někdo zajet podívat...

Závěrem bych chtěl ROC Zlín upozornit, 
že už 25 let pracuji bez porušení předpisů, dle 
svého nejlepšího vědomí a svědomí. Zmiňo-
vaný etický kodex by měli dodržovat zejména 
ti, kteří to dopracovali do tohoto stavu a igno-
rují všechny podněty, návrhy a stížnosti. Když 
se nechce, tak to nejde anebo se trať chystá 
soukromému dopravci?

V rámci úspory jednoho posunovače 
v Bojkovicích a jednoho motorového vozu 
děláme z cestujících rukojmí a z kultury ces-
tování komedii. Pokud nedojde k žádné ná-
pravě, tak se za rok a půl může stát, že kraj 
dá přímým zadáním dopravu na trati 341 sou-
kromému dopravci, který bude jezdit bez pře-
stupů a zachrání tak cestující od nemohou-
cích ČD, které tímto prohrají výběrové řízení 
jako na Šumavě. 

Společnost Arriva jezdí až na Slovensko 
a my nejsme schopni přepravit cestující z bodu 
A do bodu B bez komplikací a potíží. Navíc 
každý druhý vlak do Kunovic a Uh. Hradiště 
je sunutý. V loňském roce se měla sunout jen 
souprava vlaku 1722, aby se urychlil odjezd 
z Uh. Hradiště a ušetřil se jeden přepřah, ale 
vše bylo zamítnuto. Lv jízdy byly asi levněj-
ší. Rok se s rokem sešel a suneme všechno. 
Průvodčí nás přes vysílačky navigují k pero-
nům, kde přebíhají cestující. Otázka času, kdy 
se něco stane. Přestavujeme klasické soupra-
vy, jako u vlaku 882 ze 4. března v Újezdci 
u Luhačovic. Od Luhačovic je možný vjezd 
jen na 2. kolej. Z důvodu zpoždění bylo nutné 
přestavit soupravu na kolej č. 1. Cestující jsou 
zmateni pohybem vlaku na opačnou stranu, 
a tak by se dalo pokračovat dále.

V Železničáři číslo 2 ze 16. 2. (interní bulle-
tin) mě zaujal článek „Špatný jízdní řád?“ 
od člena představenstva ČD Michala Štěpá-
na, který kritizuje naše vystoupení v médiích. 
Za sebe můžu říct, že jsme jméno ČD v žád-
ném případě nepošpinili, ba spíše naopak se 

snažili hájit jejich zájmy, což by ale měla být 
práce úplně někoho jiného. 

Jen jsme na požádání potvrdili velmi proble-
matický jízdní řád 2017. Velmi mě mrzí, že té-
měř každý z vrcholových manažerů jen kritizuje, 
ale nikde jsem se nedočetl ani řádku o tom, jaká 
bude náprava a zda aspoň někdo něco bude ře-
šit anebo mít snahu komunikovat jinak než přes 
média, jak píše pan Štěpán v tomto článku. Tak 
tedy pro výstrahu druhým pokáráme a zastraší-
me ty, co se nebáli na tento paskvil upozornit 
a omlátíme jim o hlavu etický kodex společnos-
ti. Nad tímto dokumentem a nad jeho obsahem 
by se ale možná měl zamyslet úplně někdo jiný. 
Odpovědné manažery z toho nevyjímaje.

Tím spíše, že i ve vedení SŽDC jsou lidé 
právě z tohoto našeho kraje. V dnešní době by 
přece neměl být problém posunout rychlíky 
o pár minut a uspokojit obyvatele jižní Mo-
ravy. Možná by stačilo zkrátit přepřah ve St. 
Městě a nasadit jednu soupravu navíc. Tím 
by došlo k vykřižování os. vlaků v Újezdci 
jako loni a cestující z rychlíků by zde pohodl-
ně přestoupili na os. vlaky. Za úvahu by taky 
stálo protáhnout nějaký vlak až na Slovensko.

Další tratí, kde by se ČD měly starat o ces-
tující, je trať Hodonín–Zaječí. A začíná se 
mluvit o ukončení provozu mezi Hodonínem 
až Čejčí (rád bych se v tomto případě mýlil). 
Proč? Třeba z toho důvodu, že osobní vlaky 
od Veselí se potkávají na zhlaví s os. vlakem 
směr Mutěnice. Přípoj žádný, slabá obsaditel-
nost – tedy zrušíme! 

Zde si dovoluji ke změně JŘ navrhnout, aby 
osobní vlaky od a do Veselí jezdily + - 5 min. 
Přípoje budou zachovány a vlaky plné. V pro-
vozu, jak už jsem psal, se moc šetřit nedá. Na-
opak jsou ale jistě i sektory hospodaření, kde 
by to šlo. Třeba předražené náhradní díly z cen-
trálního monopolního skladu. Na každou blbost 
je výběrové řízení. Už i na vysekání trávy ko-
lem trati a v depech. Firma V-TRADE atd.

Trochu snahy na všech stranách a pak si 
můžeme říct, jak objednatel, tak i dopravce, 
že máme SPOKOJENÉHO ZÁKAZNÍKA.

Martin Urbánek
místopředseda ZO FS Veselí nad Moravou

Foto autor

Železniční stanice Nezdenice. Nástupiště u první koleje je paradoxně nejdál od obce a cestující 
proto s takovým stavem nejsou spokojeni

Zastávka Bojkovice město. Pěknou prosklenou čekárnu zde nahradily dva plechové přístřešky

Cestující, zvykejte si na mříže, které vám brání 
vstupu do dříve útulných staničních čekáren! 
Také v žst Nezdenice vám teď na peróně budou 
dělat společnost snad alespoň vlaštovky. – 
Hnízdo již mají připraveno ...
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Společenská rubrika

Poslední rozloučení
Dne 24. února jsme 

se naposledy rozloučili 
s naším kolegou strojve-
doucím, panem Pavlem  
Sobocikem, který ze-
mřel dne 16. února 2017 
ve věku nedožitých 60 let. 

Prosíme všechny, 
kdo ho znali, aby společ-

ně s námi uctili jeho památku tichou vzpomínkou. 
Za všechny kolegy, spolupracovníky a kamará-

dy výbor ZO FS Bohumín

***

Hluboce zarmouceni oznamujeme všem přá-
telům a známým smutnou zprávu, že nás navždy 
opustil kolega Jaroslav Slavík. Zemřel náhle dne 
19. března 2017 ve věku nedožitých 69 let. 

Věnujme mu tichou vzpomínku.
Děkují výbor a členové ZO FS Nymburk.

Dne 23. února oslavil své krásné padesátiny stroj-
vedoucí a strojmistr ČD Cargo a člen mostecké zá-
kladní organizace, pan Jan Nuc. Do dalšího půlstoletí 
mu výbor a členové ZO Federace strojvůdců Most pře-
jí vše nejlepší v osobním i pracovním životě.

***

Devatenáctého února tohoto roku ukončil svoji práci 
na železnici a odešel do starobního důchodu náš kolega 
Miroslav Lipert, strojvedoucí ČD Cargo a člen základ-
ní organizace FS Liberec a skvělý znalec vína. Za vy-
konanou práci mu děkují a na zaslouženém odpočinku 
ještě po mnoho let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti 
přejí výbor a ostatní členové liberecké ZO Federace 
strojvůdců i členové Seniorklubu při ZO Liberec.

***

V měsíci únoru oslavil své 70. narozeniny náš kole-
ga, strojvedoucí ve výslužbě a člen klatovské základní 
organizace, pan Jaroslav Papoušek. Pevné zdraví, 
mnoho štěstí a životní pohody do dalších let mu přejí 
výbor a členové ZO Federace strojvůdců Klatovy.

***

Dne 11. dubna oslaví své 60. narozeniny náš kolega, 
strojvedoucí Jiří Grečnár (ČD). Mnoho štěstí, zdraví, 
osobní pohody do dalších let mu přejí výbor, kamarádi 
a ostatní členové přerovské základní organizace FS. 

***

Dne 19. dubna, léta páně 2017, odchází do řádného 
starobního důchodu kolega strojmistr, bývalý strojve-
doucí, pan Zdeněk Palyza ze ZO FS Šumperk. Výbor 
a všichni členové mu děkují za bezchybnou práci, kdy 
působil jako strojvůdce na všech motorových vozidlech 
a ve stejné profesi i pro bývalou ŽOS Šumperk, kde 
odjezdil mnoho kilometrů na zkušebních jízdách tam 
opravovaných vozidel. Když zdraví nedovolilo, usedl 
„za okénko“ a s přehledem jeho vlastním řídil a plánoval 
nás ostatní od Šumperka, Hanušovic až po Lipovou Láz-
ně. Jeho největšími koníčky byly dráhové kuželky, které 
hrál na nejvyšší úrovni, a nyní je to hlavně cestování. – 
Nejen za teplem a slanou vodou, ale i po českých luzích 
a hájích! Přejeme hlavně pevné zdraví a hodně pohody 
do dalších let na zaslouženém odpočinku!

***

Šestého dubna oslaví své 60. narozeniny náš kolega 
Stanislav Koch, stejné jubileum pak jen o několik dnů 
později budou slavit rovněž kolegové Aleš Mohyla  
(9. 4.) a Josef Hejný (30. 4.). Kolega Jiří Motyčka 
se 24. dubna dožívá 55let. Všichni tito naši jubilující 
strojvůdci a členové FSČR jsou od „matky“, tedy za-
městnanci ČD. Výbor a ostatní kolegové ze základní or-
ganizace Federace strojvůdců Hradec Králové jim přejí 
pevné zdraví a duševní pohodu do dalších let.

***

Sedmadvacátý únor byl dnem, kdy Martin  
Štítkovec, strojvedoucí ČD Cargo a člen ZO FS Most, 
sfouknul na narozeninovém dortu 40 svíček. Výbor 
a členové mostecké základní organizace organizace mu 
k tomuto kulatému výročí gratulují.

***

V měsíci dubnu oslaví svá životní jubilea naši 
kolegové ze ZO Federace strojvůdců Chomutov. Prv-
ním oslavencem je strojvedoucí ČD Cargo, pan Josef 
Mandys, který dne 28. dubna oslaví své 60. naroze-
niny. Druhým jubilantem je strojvedoucí ve výslužbě, 
pan Miloš Seiner, který 4. dubna oslaví své 70. naro-
zeniny. Oběma srdečně gratulujeme a přejeme hodně 
štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších let. Všichni 
kolegové a kamarádi z chomutovské ZO FS

***

Významné životní jubileum oslavil v tomto měsíci 
náš pardubický kolega, strojvedoucí Aleš Miláček, 
který se druhého března dožil 60 let. Výbor a ostatní 
členové základní organizace FS Pardubice mu blaho-
přejí a ještě do mnoha dalších spokojených let přejí 
hodně úspěchů a především zdraví.

***

V měsících březnu a dubnu oslavili anebo ješ-
tě oslaví svá životní jubilea naše kolegyně a kole-
gové z liberecké základní organizace. Šedesát let  
31. 3. Miroslava Venclovská – agentka pohraniční pře-
chodové stanice v Zawidowě a 5. 4. Vladimír Kočí – 
strojvedoucí ČD Cargo. Slavit budou brzy i dva členové 
Seniorklubu – 65 let 13. 4. Josef Kocek a sedmdesát 
let 8. 4. Antonín Doležal. Výbor, členové ZO Liberec 
a kolegové ze Seniorklubu děkují všem za odvedenou 
práci a do dalšího života přejí hodně štěstí, pohody, pev-
né zdraví a spokojenost v rodinném životě.

***

Dne 6. dubna tohoto roku ukončí svoji práci na že-
leznici a odejde do důchodu náš kolega, člen ZO FS 
Jihlava, strojvedoucí pan Jiří Šámal. Výbor a ostatní 
členové jihlavské základní organizace FS mu děkují 
za vykonanou práci a do dalšího života přejí klid, po-
hodu a samozřejmě především zdraví!

Dne 8. dubna oslaví své 65. narozeniny pan  
Emanuel Hošek, strojvedoucí v.v. a člen FS Horažďo-
vice předměstí. Výbor a ostatní členové základní organi-
zace Federace strojvůdců mu k tomuto životnímu jubileu 
přejí hlavně pevné zdraví, hodně štěstí a osobní pohody.

***

Dne 16. března a 24. dubna oslavili anebo ještě osla-
ví své 55. narozeniny v plné síle a zdraví pánové Pavel 
Drtina a Pavel Klimpl, oba strojvedoucí ČD ze základ-
ní organizace FS Most. Oslavencům přejeme ještě mno-
ho šťastných kilometrů a dobré zázemí jak v rodině, tak 
i mezi přáteli. Výbor a kamarádi z mostecké ZO FS

***

Dne 16. března oslavil rovnou šedesátku náš kolega 
Jan Klvaň, strojvedoucí ČD Cargo a člen základní or-
ganizace FS Veselí nad Moravou. K tomuto životnímu 
jubileu mu blahopřejí a ještě do mnoha dalších let spo-
kojeného života hodně úspěchů a především pevné zdra-
ví přejí kolegové z veselské ZO Federace strojvůdců.

***

Dne 13. dubna bude slavit své pětapadesátiny náš 
kolega Radek Slavotínek, strojvedoucí a člen prostě-
jovské základní organizace FS. K jubileu mu blahopřejí 
a ještě mnoho dalších spokojených let ve zdraví přejí vý-
bor a ostatní členové ZO Federace strojvůdců Prostějov.

***

Šestnáctý duben bude dnem, kdy svoje 60. narozeni-
ny oslaví náš kolega Ivan Beneš ze základní organizace 
FS Letohrad. Pohodu, zdraví a osobní spokojenost mu 
ještě do mnoha dalších let přejí výbor a ostatní kolegové 
z letohradské ZO FS.

***

Čtvrtého dubna bude slavit své 50. narozeniny náš 
kolega Miloš Škrba. Výbor a ostatní členové základní 
organizace Federace strojvůdců DKV Praha mu k to-
muto jubileu srdečně blahopřejí a do té druhé padesát-
ky přejí jen to nejlepší, spokojenost, hodně úspěchů 
a především pevné zdraví.

***

Již pátého dubna bude slavit rovnou šedesátku náš 
kolega Miloš Schmied (ČD Cargo) ze ZO Federace 
strojvůdců Ústí nad Labem. Hodně spokojenosti, osob-
ních úspěchů a především zdraví mu do dalšího života 
přejí výbor a členové jeho základní organizace FS.

***

Dne 17. dubna odchází na zasloužený odpočinek 
do řádného důchodu kolega strojvedoucí, pan Jiří Ston 
ze ZO FS Šumperk. Výbor a všichni členové základní 
organizace mu děkují za bezchybně vykonávanou práci 
pro ČD. Převážnou část svého profesního života strávil 
na všech motorových řadách DKV Olomouc. Přejeme 
ti, Jirko, už jen pohodičku a klídeček, žádné stresy 
a klidné spaní v důchodu (bez nocležen) a k tomu pře-
devším pevné zdraví a hodně optimismu do dalších let!

***

Naše blahopřání směřují rovněž k pětici dubnových 
jubilantů, kteří jsou členy základní organizace FS Dě-
čín. Již 4. 4. bude své 70. narozeniny slavit kolega Jiří 
Brabec, jen o den později oslaví pětašedesátiny Jiří 
Vít, 9. 4. se dožívá krásných 83 let Jindřich Knotek, 
10. 4. bude slavit kulaté čtyřicátiny Miroslav Záhora 
a v týž den významné životní jubileum 70 let kolega 
Petr Masopust. Výbor a ostatní kolegové z děčínské 
ZO jim srdečně blahopřejí a ještě do mnoha dalších let 
spokojeného života přejí hlavně pevné zdraví.

***

Mezi našimi oslavenci jsou rovněž dva kolegové 
ze základní organizace FS Čerčany. Již v třetí dubno-
vý den slaví svoji čtyřicítku kolega Michal Peterka 
a 6. dubna se dožívá 65 let Miroslav Balata, náš 
kolega, který je již ve výslužbě. Ještě mnoho dalších 
spokojených let, hodně úspěchů a především zdraví 
jim přejí výbor a ostatní kolegové z čerčanské ZO Fe-
derace strojvůdců.

Jednal Český zemský
svaz FISAIC

Oblíbený 14denní
pobyt na Olympské
riviéře v městečku
Leptokaria v r. 2017

Setkání spolužáků

Nabídka kalendáříků
nejen pro sběratele

Měli jsme Tě rádi, Míro

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

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

Ve věku nedožitých 63 let podlehl 
3. března 2017 zákeřné chorobě náš stroj-
vůdce Miroslav Zilvar, bývalý turnusový 
důvěrník TS 871, dlouholetý člen výboru 
a předseda revizní komise ZO FS Trutnov. 

Po vyučení v nymburském OUŽ a vo-
jenské službě nastoupil v trutnovském depu 
jako topič parních lokomotiv a po úspěš-
ných zákonitých zkouškách byl prvního pro-
since 1981 jmenován strojvůdcem. Velký fa-
noušek počítačů a digitální fotografie, který 
ze všeho nejraději jezdil za teplem k moři 

i do slovenských termálů, se vysněného dů-
chodu nedožil. 

Odešel s hlavou vztyčenou, i když ho vlast-
ní tělo zradilo. Měli jsme Tě rádi, Míro, odpo-
čívej v pokoji. 

Za všechny kolegy a kamarády Brutus

***

Základní organizace FS Trutnov děkuje 
všem dobrým lidem za projevy soustrasti 
a účast na posledním rozloučení s naším ko-
legou, panem Miroslavem Zilvarem. Brutus

Dne 23. února proběhlo v kulturním sále praž-
ského hlavního nádraží jednání Českého zem-
ského svazu (ČSŽ) FISAIC. Za touto zkratkou  
se skrývá název Fédération internationale pour 
la culture et les loisirs des cheminots, což v češ-
tině znamená Mezinárodní federaci pro kulturu 
a volný čas železničářů, která sdružuje železni-
čáře jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni.

Bezkonkurenční ceny od 2 000 do 5 500 Kč 
jsou bez dotace! 

Ubytování v blízkosti moře a v pěkném, čis-
tém apartmánovém domě. 

Další informace, pro železničáře včetně na-
bídky možného vlakového spojení, najdete na  
www.ckvltavska.com nebo na tel. 606 111 382

Desátého března oslavil kulaté narozeniny náš kolega, strojvedoucí a aktivní člen FS Jiří Šupler. K ČD nastoupil ihned po složení maturitní 
zkoušky, a to 13. 9. 1996 do tehdejšího depa Veselí nad Moravou jako mechanik motorových lokomotiv. V roce 2004 složil úspěšně zákonité 
zkoušky a začal pracovat jako strojvedoucí. Do dnešního dne jezdí na všech ramenech a všech motorových lokomotivách a vozech, které 
přísluší naší provozní jednotce (na snímcích s Evičkou 750 719-7). Ve volných chvílích se aktivně podílí na fungování Federace strojvůdců 
ve veselské základní organizaci, věnuje se rodině a své oblíbené zahrádce u řeky Moravy. Do dalších let mu přejeme hlavně zdraví, hodně 
pracovních úspěchů a rodinnou pohodu. Za ZO FS Veselí nad Moravou Martin Urbánek

Jednání řídila výkonná tajemnice ČSŽ Jarmi-
la Šmerhová. Prezident ČSŽ FISAIC Vladislav 
Vokoun v úvodním slovu všem přítomným po-
děkoval za dosavadní práci a popřál svazu také 
hodně zdaru do další činnosti.

Po zhodnocení práce za období loňského 
roku následovaly příspěvky jednotlivých skupin. 
Od minulého jednání se svaz rozrostl o další dvě 
nové skupiny. Ke stávajícím skupinám výtvarné-
ho umění, fotografů, filmařů, filatelistů, železnič-
ních modelářů, esperantistů a radioamatérů při-
byly skupiny literátů a kreativních ručních prací. 
Jednotliví vedoucí zhodnotili práci svých skupin 
a představili i plány práce pro další období.

Největší akcí na letošní rok bude 27. roč-
ník soutěže FISAIC v oboru film a video, 
který se bude konat v Berouně v termínu 
od 19 do 21. října 2017. ČSŽ má záměr využít 
této akce i k prezentaci činnosti ostatních sku-
pin, a to například výstavami fotografií, náměto-
vé filatelie a moduly modelové železnice. 

Na jednání byl představen i návrh webových 
stránek FISAIC, které mají propagovat činnost 
členů zemského svazu FISAIC. O spuštění strá-
nek budeme informovat.

A na závěr ještě výzva pro kolegy strojve-
doucí i další železničáře. Také vy se můžete 
zapojit do FISAIC!

Text a foto: Jiří Adolf

Zveme naše kolegy a další čtenáře Zájmů strojvůdce na v pořadí již 
14. Country ples železničářů Posázavského Pacifiku, který se uskuteční 
v sobotu 8. dubna od 20 hodin v sále Kulturního domu v Čerčanech. Jedná 
se neformální zábavu s vynikající country kapelou Bessoni, s doprovodným 
programem a bohatou tombolou. Na country plesu v Čerčanech se tradičně 
setkávají nejen kolegové železničáři, napříč profesemi a společnostmi, ale 
tato akce je hojně vyhledávaná i „civilní“, tedy cestující veřejností. Ples 
se může pochlubit podporou a vzácně příkladnou kooperací národního 
dopravce ČD a odborových organizací působících v našem depu, tedy 
Federace strojvůdců Čerčany a OSŽ – čerčanského dílenského výboru. 
Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji v infocentru v Čerčanech, ale 
i na místě konání. Pro kolegy z řad ČD, ČDC a SŽDC je garantována 
sleva 20 % ze základního vstupného 120 Kč.

Organizační výbor setkání bývalých studentů SPŠŽ Česká Tře-
bová, třídy 4.aTV a 4.bTV maturitního ročníku 1977 zve všechny 
své spolužáky na oběd (12. hodina) dne 27. května 2017 do Pivo-
varu Faltus v České Třebové. Odpovědi na případné dotazy na tel. 
725 204 646 (Brutus)

Cestovní agentura OSŽ ČD žst Brno hlavní nádraží nabízí sběrate-
lům i dalším zájemcům atraktivní kapesní kalendáříky na rok 2017 s že-
lezniční tématikou – sada 17 ks za 20 kč. Osobní odběr. Kontakt: mob. 
724 975 811, drážní tel. 972 625 902, e-mail: hnilickova@epos.cd.cz


