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Celostátní rada předsedů zvolila
nové prezidium FSČR
Do pražského kongresového centra Olšan-

ka bylo na 30. března svoláno výroční  roko-
vání naší profesní odborové organizace, které 
bylo  letos  i  volební.  Předsedové  základních 
organizací Federace strojvůdců nejprve minu-
tou ticha uctili památku kolegů, kteří zemřeli 
v uplynulém roce. Vedoucí tiskového středis-
ka Libor Poláček, který CRP řídil, pak předal 
slovo  prezidentu  FSČR  Jindřichu  Hlasovi, 
který se ve svém projevu ohlédl za svou mno-
haletou prací v prezidiu. Vzpomněl některých 
nelehkých  kroků  a  přijatých  rozhodnutí,  ale 
vyzdvihl  i mnohé  úspěchy,  kterých  bylo  do-
saženo.  Například  dvanácté  tarifní  třídy  pro 
strojvedoucí  ČD,  ale  také  nastolení  dobré 
spolupráce  s OSŽ,  která  dříve  nebyla  samo-
zřejmostí. Úspěchem je také zviditelnění naší 
odborové  organizace  v  médiích.  Připomněl 
rovněž  nelehké  úkoly,  které  čekají  na  nové 
členy prezidia. A pokračující  liberalizace že-
leznice přinese jistě jedny z nejnáročnějších.
Hospodářka FSČR Jarmila Šírková nás se-

známila s hospodařením naší odborové orga-
nizace  za minulý  rok  a  člen ústřední  revizní 
komise  Ivan Mulenko  informoval  o  činnosti 
tohoto  orgánu  a  provedených  kontrolách. 
Předseda  ÚRK  Jiří  Hajný  předložil  návrh 
plánu  práce  v  tomto  roce.  V  rámci  jedná-
ní  o  rozpočtu  na  následující  období  se  sešlo 
hned  několik  návrhů  a  diskuze  se  samozřej-
mě nemohla  nedotknout  i  financování  fondu 
Stephenson. CRP nakonec schválila návrh na-
výšit členské příspěvky s platností od 1. čer-
vence 2017.
V  následujícím  bloku  zazněly  informace 

o  práci  tiskového  centra  FSČR,  o  zajištění 
právní  ochrany  členů  Federace  strojvůdců 
v uplynulém roce a v neposlední řadě i o čin-
nosti  oddělení  a  komise  BOZP.  K  této  pro-
blematice  se  ještě  na  stránkách  ZS  vrátíme 
v samostatných článcích.
Jednání CRP bylo poté přerušeno proto, 

aby se vytvořil prostor pro samostatná jed-
nání  jednotlivých  oblastí,  jejichž  jediným 
bodem  programu  byly  volby  oblastních 
zástupců do prezidia FSČR,  ale  i  do ÚRK 
a redakční rady Zájmů strojvůdce. Po těch-
to volbách se delegáti CRP opět sešli k spo-
lečnému jednání, jemuž předcházelo vyhlá-
šení volebních výsledků.
Za  oblast  Praha  byli  do  prezidia  FSČR 

zvoleni kolegové Jiří Šafařík, Pavel Slánský 
a Pavel Semecký. Za oblast Plzeň kolegové 
Jaroslav Vondrovic a Josef Bock.  Za  ob-
last  Olomouc  kolegové  Jaroslav Vincour  
a David Votroubek. Do Ústřední revizní ko-
mise byli zvoleni Jiří Hajný, Ivan Mulenko 
a Jaroslav Klapka. Dosavadní  členové  pre-
zidia  Jindřich  Hlas,  Petr  Čechák,  Vladislav 
Pouzar a Jan Zahula své mandáty již neobha-
jovali a odchází do důchodu. Ve svých proje-
vech krátce zhodnotili své působení v řídicím 
orgánu naší odborové organizace a poděkova-
li přítomným delegátům a jejich prostřednic-
tvím členské základně za podporu a pomoc při 
jejich práci.
Poté  došlo  k  volbě  předsedy  ústřední  re-

vizní komise, kterým byl zvolen Jiří Hajný, 

a  samozřejmě  proběhla  i  volba  prezidenta 
FSČR. Kandidaturu na  tuto  funkci oznámili 
Jaroslav Vondrovic,  Jaroslav Vincour  a  Jiří 
Šafařík. Hned  v  prvním  kole  volby  zvítězil 
Jaroslav Vondrovic,  který  se  tak  stal  no-
vým  prezidentem  naší  odborové  organiza-
ce.  Funkci  viceprezidenta  bude  vykonávat 
Jaroslav Vincour. Nový prezident ve svém 
úvodním  projevu  poděkoval  odcházejícímu 
prezidentovi  i  trojici  dalších  členů  prezidia 
za odvedenou práci a poděkování adresoval 
také  delegátů  CRP  za  důvěru,  které  se  mu 
v  hlasování  dostalo.  Konstatoval,  že  si  je 

vědom  své  odpovědnosti  a  náročných  úko-
lů,  které  Federaci  strojvůdců  čekají.    Podle 
prezidenta  Vondrovice  bude  také  nezbytně 
nutné, aby se jednotliví členové prezidia více 
„specializovali“,  tedy  zaměřili  na  konkrétní 
oblasti a problematiku či druh dopravy, které 
se budou během svého působení v tomto ří-
dicím orgánu věnovat.

Evžen Mikolajek
místopředseda redakční rady

P.S.: V  redakční  radě ZS budou na  základě 
rozhodnutí  oblastních  rad  i  v  příštím  období 
pracovat Evžen Mikolajek a Radoslav Ondráček 
za oblast Olomouc, Jiří Adolf a Miloš Brunner 
za oblast Praha a v neposlední řadě rovněž Ivo 
Vlachynský a Jaromír Ott za oblast Plzeň.

Ve velkém sále hotelu Olšanka (na snímku Jiřího Adolfa) se v závěru března konala celostátní rada předsedů základních organizací, kteří 
zvolili svých sedm oblastních zástupců – členů prezidia a trojici členů ústřední revizní komise FSČR. Novým prezidentem Federace strojvůdců 
ČR byl zvolen Jaroslav Vondrovic, jehož při projevu zachytil Ivo Vlachynský

Ze železniční stanice Kunovice odjíždí vlak Os 4118 směr Brno (na snímku Martina Urbánka 
je včele s motorovým vozem 842 019-2 DKV Brno)

Ruku na srdce, pánové
manažeři

Lepší ocenění zaslouží všichni strojmistři!

Zlatá medaile pro
kolegu z Loun

Nedávno  jsem  cestoval  rychlíkem  Šumperk–Brno 
a  v  kupé  jsem  našel  pohozený  Železničář  –  zpravodaj, 
Interní  bulletin  ČD  č.  2  z  16.  února  2017.  Ze  zmíněné 
tiskoviny jsem si nejprve přečetl článek Michala Štěpána, 
člena představenstva ČD odpovědného za osobní dopravu 
Špatný jízdní řád? Rozhoduje více pohledů… Michal 
Štěpán obecně konstatuje, že „… nedávno byly v médiích 
citovány výroky některých našich provozních zaměstnanců, 
kteří komentovali přípoje nebo polohy vlaků v jízdním řádu 
na té které trati…“. Pan Štěpán se domnívá, že „…disku-
ze je určitě potřebná a má být vedena. Ovšem jinde než 
v médiích…“. Dále připomíná interní pravidla komunikace 
s médii, která by neměla být porušována… Pak sáhodlouze 
vysvětluje, jak je vlastně sestavován jízdní řád, roli objed-
navatele, provozovatele dráhy a nakonec dopravce. Tento 
postup ovšem drtivá většina zaměstnanců ČD zná a je zcela 
zbytečné je opakovat. Vzpomínám si zde na staré ruské pří-
sloví „aby slovům bylo těsno a myšlenkám volno“. 

Ano. V dobrých rodinách platí staré a osvědčené: 
Co se doma uvaří, to se doma sní. Jinak také, že špi-
navé prádlo se pere doma a nechodí se s ním na ve-
řejnost.  Chovají  se  však  České  dráhy  ke  svým  za-
městnancům vždy jako dobrá rodina? Sledoval  jsem 
v  posledních  letech  několik  případů,  kdy  stáli  před 
soudem dopravní zaměstnanci za zavinění mimořád-
né události. Pokud to byli zaměstnanci privátního za-
městnavatele, tak se jim dostalo u soudu výrazné pod-
pory. U Českých drah jsem bohužel nic takového ne-
zaznamenal. Spíše zájem na náhradě škody. Musím se 
zmínit i o řidičích autobusů, kteří jsou ochotni za své 
oprávněné požadavky i stávkovat. U Okresního sou-
du v Blansku byl 23. března 2017 zproštěn obžaloby 
řidič  soukromého dopravce, kterého obžaloba vinila 
z přečinu obecného ohrožení z nedbalosti, když uvízl 
mezi  zavřenými  závorami na přejezdu v  žst Skalice 
nad Svitavou na trati č. 260. Řidiče se velmi výrazně 
zaměstnavatel zastal…

Ale  zpět  k  článku  pana  Štěpána.  Co  má  dělat 
řadový  zaměstnanec,  když  po  služební  linii  ničeho 
nedosáhne? Obrátí se na svoji odborovou organiza-
ci  a  její  tisk. Zde připomínám kauzu kritizovaného 
JŘ  na  trati  č.  341.  V  Zájmech  strojvůdce  se  o  ní 
pod  názvem  Úmyslná likvidace trati 341?!  psa-
lo v č. 3/2017 ze dne 15. 2, v  internetové verzi  již 
10. února. Naši manažeři totiž velmi dobře ovládají 
umění  mnoha  slovy  zdůvodnit  i  nezdůvodnitelné 
a vysvětlit, proč něco nejde! Proč by to mohlo jít, už 
většinou vysvětlit neumějí nebo nechtějí. 

A tak ruku na srdce, vážení pánové manažeři. Ať už 
jste z Ministerstva dopravy ČR, Správy železniční do-
pravní cesty nebo z Českých drah. Nebylo by mnohdy 
lepší čestně přiznat, že se něco nepovedlo a společně 
hledat  cestu  k  rychlé  nápravě?  Než  sveřepě  obhajo-
vat  neobhajitelné  a  hledat  viníka  všude  jinde,  jen  ne 
u  sebe?  Bylo  by  to  určitě  lepší,  než  vysílat  k  našim 
odborářům vzkazy o žlutých kartách a nabádat je k ml-
čení  poukazováním na  interní  pravidla  o komunikaci 
s médii. Listina  základních práv  a  svobod,  jako  sou-
část ústavního pořádku ČR, je v tomto směru naprosto 
jednoznačná. Jistě také víte, že „… Česká republika 
je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát 
založený na úctě k právům a svobodám člověka 
a občana…“ To stanoví článek 1 odst. (1) Ústavy Čes-
ké republiky. Také toto mějte stále na paměti.

Vladimír Selucký

Oblastní  výkonná  rada  Českého  červeného  kříže 
v Lounech  udělila  na  sklonku  loňského  roku Zlatou 
medaili prof. MUDr. Jana Janského za dlouholeté bez-
příspěvkové dárcovství krve našemu kolegovi Karlu 
Maškovi. Výbor lounské základní organizace Federa-
ce strojvůdců, jejímž je členem, mu k tomuto vysoké-
mu ocenění blahopřeje a přidává se k upřímnému po-
děkování za jeho vysoce humánní činnost dárce krve.

Od  1.  ledna  2017  konečně  došlo  na  zá-
kladě  nového  zařazení  do  11.  a  12.  tarifní 
třídy  ke  zlepšení  finančního  ohodnocení 
práce  strojvedoucích ČD.  Jsem  přesvědčen, 
že se tak stalo po zásluze a zcela oprávněně. 
Na  koho  se  ovšem  zapomnělo,  to  jsou  naši 
kolegové  strojmistři.  V  některých  depech 
byli sice zařazeni do 12. tarifní třídy, ale po-
zitivní změna se bohužel netýká ani zdaleka 
všech.  Dozvěděl  jsem  se,  že  podle  rozhod-
nutí  vedení  odboru  kolejových  vozidel  GŘ 
ČD  (O12)  mohou  být  lépe  oceněni  údajně 
jen strojmistři, kteří řídí dalšího strojmistra. 
Tomu ale pořádně nerozumím. Pokud napří-
klad  strojmistr  v Olomouci  by měl  pod  se-
bou  strojmistra v Šumperku,  tak  si myslím, 
že i kolega v Šumperku je přece svéprávný, 
zkušený  a  odborník  na  svém místě  a  se  si-
tuací  ve  svém  provozním  obvodu  si  hravě 
poradí. Při problému jistě neobtěžuje kolegu 
v Olomouci, ale daný problém vyřeší sám.
Jsou  ovšem depa  nebo  provozní  jednotky, 

kde je strojmistr ve službě sám úplně na všech-
no. Příkladem je naše provozní jednotka ve Ve-
selí nad Moravou. Zde má strojmistr na staros-
ti  cca  120  strojvedoucích  včetně  provozních 
pracovišť Bzenec, Kyjov, Staré Město u Uher-
ského Hradiště, Luhačovice a Hodonín. V nich 
strojmistři nejsou a obstarává tak tyto pracovi-
ště jak po stránce personální, tak i lokomotiv-
ní. Přitom na  tohoto našeho strojmistra se už 

peníze nenašly, přestože jeho práce je doslova 
nezáviděníhodná! Stav vozidel  je v mnohých 
případech přímo žalostný, záloha téměř nulo-
vá. Při výlukách, kterých je stále více a které 
tito strojmistři zpracovávají, informují strojve-
doucí o změnách nástupů, o rg jízdách a vozi-
dlech za výlukou. Mnohdy si počínají doslova 
jako kouzelníci. Jak o tom vím z PJ Veselí nad 
Moravou, kromě svých povinností ještě navíc 
zastávají  i  funkci  sekretářky, vrátného, kotel-
níka, popeláře, výdejce vysílaček, vykonávají 
i mnoho dalších činností a v neposlední  řadě 
se starají rovněž o zkušební jízdy dceřiné spo-
lečnosti DPOV Přerov. 
Pokud to tak půjde dál, tak kolegové, kteří 

mají smlouvy nejen na výkon práce strojmis-
tra,  ale  také  strojvedoucího,  půjdou  raději 
jezdit. A  zůstanou  jen  strojmistři  se  ztrátou 
zdravotní  způsobilosti  anebo  ti  dosluhující 
před důchodem. Na  to se zaměstnavatel pa-
trně spoléhá. Přitom ve Veselí nad Moravou 
máme strojmistry s mnohaletou strojvůdcov-
skou praxí, kteří mnoha mladým a začínají-
cím  strojvedoucím  po  telefonu  radí,  jak  se 
mají  zachovat  v  komplikovanější  provozní 
situaci anebo jak odstranit vzniklou závadu. 
A nyní  jsou finančně značně podhodnoceni! 
A určitě to není jen problém Veselí nad Mo-
ravou.  Lze  se  oprávněně  obávat,  že  leckde 
se na  jejich uvolněná místa dostanou  ješitní 
anebo arogantní jedinci, co si v nové funkci 

budou  léčit  své  ego  a  kteří  už  při  nástupu 
na  směnu  budou  strojvedoucí  jen  stresovat 
anebo chovat se povýšeně.
Když se jako mávnutím kouzelného prout-

ku našly peníze na nesmyslné „VIP turnusy“, 
snad  by  mohl  odbor  O12  najít  peníze  i  pro 
zbývající  strojmistry.  „Nesmyslnost“  zdů-
razňuji  proto,  že  někteří  noví  řidiči  (nejsou 
a  nikdy  to  nebudou  strojvedoucí)  bohužel 
neodpovídají požadované kvalitě. Obávám se, 
že brzy bude platit, že na provoz na našich tra-
tích bude nasazen každý, kdo má snahu rozjet 
vlak. Ostatně i ve „VIP turnusech“ jsou mnozí 
strojvedoucí, jež by sami měli zdokonalit své 
znalosti. Ani nedivím se těm, kdo v takových 

turnusech  často  ani  nechtějí  jezdit,  zbytečně 
se  nervovat  a  vystavovat  riziku.  Sám  chci 
mít  v  práci  klid  a  pohodu na  kvalitní  výkon 
služby.  Tímto  ale  samozřejmě  nechci  házet 
všechny strojvedoucí a zácvikáře do jednoho 
pytle!  –  Jsou mezi  námi vysoce kvalitní  ko-
legové a totéž platí i o nováčcích, které práce 
baví a sami se snaží o svůj další profesní růst. 
Věřím, že odbor O12 své rozhodnutí přehod-
notí  a  také  práci  všech  strojmistrů  konečně 
náležitě ocení.
S pozdravem Vlastní silou a hlavně rozumem 

Josef Prát, strojvedoucí  
a člen ZO FS Veselí nad Moravou

Prezident FSČR Jaroslav Vondrovic
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STRANA 2

Popice –
neutrální pole

Nastražené pasti!

SŽDC vydala Pokyn provozovatele  dráhy 
k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy 
č. 2/2017 (PPD 2/2017), ve zkratce „Pokyn“, 
který  dovoluje  projíždění  neutrálního  pole 
se zapnutými pomocnými pohony a  topením 
vlaku.  Instalováno  bylo  samočinně  spínané 
mezifázové dělení typu ASNS 25 a zkušební 
provoz  má  probíhat  na  trati  Břeclav–Brno. 
Tolik na úvod.
ČD Cargo vydalo k „Pokynu“ vyhlášku, kde 

uvádí: „Z technického pohledu není dovoleno 
ani na základě PPD č. 2/2017 vjíždět do izo-
lovaného úseku neutrálního pole se zapnutým 
chodem kompresorů nebo ventilátorů…“
Místo neutrálního pole  je osazeno  jak pů-

vodní návěstí „Vypni proud“, tak nově dosa-
zenou  návěstí „Vypněte trakční odběr“. Čili 
dvě různě závažné návěsti. O prioritách 
není pochybností!  Článek  3357  předpisu 
SŽDC D1 uvádí: „Pokyny nařízené příslušný-
mi návěstmi pro elektrický provoz však musí 
být vždy dodrženy.“  Předpis D1 je rozhodně 
nad  nějakým  „Pokynem“,  i  když  ho  vydala 
SŽDC. Tak tedy, kolegové, pozor, ať se nedo-
stanete do průšvihu, dokud si SŽDC nevyjas-
ní, jaká návěst tam má být!
Jsem  zvědav,  jak  dopadne  zkušební  pro-

voz. Vlaky ČD Cargo mají nařízeno stále vy-
pínat pomocné pohony. Takže budeme staho-
vat, vypínat...  Podle toho, co je jednodušší, 
rychlejší. A  jak  jsem mluvil s kolegy z ČD, 
tak  ti  také  vypínají  úplně  všechno,  protože 
moderní  lokomotivy  se  i  při  krátkodobém 
výpadku napětí, ke kterému při projetí neut-
rálního pole  v Popicích dochází,  „rozhodí“. 
Než řešit problémy s mašinou, tak raději pro-
vedou  klasické  vyp/zap  hlavního  vypínače. 
Je to jistější. Mají dovézt vlak včas a ne řešit 
poruchy na lokomotivě kvůli výpadku napětí 
při zkušebním provozu na dělení.
Vlastní silou! 

Miloš Brunner

Prověrky BOZP mají smysl

V nových prostorách 
s novými prostředky

Mříže symbolem cestování?

Zpoždění se
nabaluje
jako lavina

Stroj nestávkuje a maká 24 hodin denně

Blíží se prověrky BOZP a mnozí z kolegů si 
říkají, zda taková akce má smysl a zda se něco 
změní.  V  provozním  pracovišti  (PP)  Suchdol 
nad Odrou  jsme měli dlouhou dobu problémy 
s nefunkčním odpadem na nevyhovujícím WC 
v  sociální  budově,  stejně  jako  spoustu  dal-
ších  námětů  na  zlepšení  zázemí  zaměstnanců 
a k bezpečnosti a ochraně jejich zdraví při práci. 

Vzhledem k  pravidlům,  která musí  náš  za-
městnavatel, tedy České dráhy, dodržet s ohle-
dem  na  zadávání  zakázek,  věci  neběží  tak 
rychle, jak bychom si představovali a přáli, ale 
nakonec vše dobře dopadlo k naší spokojenosti. 
Závěrem roku 2016 proběhla kompletní rekon-
strukce  WC,  které  již  odpovídá  požadavkům 
současné doby. 

V  chráněné  krajinné  oblasti  Poodří  se  daří 
vedle  chráněných  živočichů  a  rostlin  i  komá-
rům, a  tak byla okna šatny, koupelny a dalších 
místností dodatečně vybavena sítěmi proti hmy-
zu. Možná maličkost, ale komáři a jiný bodavý 
hmyz jsou také přenašeči boreliózy, která vyža-
duje dlouhodobé léčení, nebo může člověka zce-
la vyřadit z aktivní služby. Takže maličkost, kte-
rá je prospěšná zaměstnancům i zaměstnavateli. 

„Tak ještě pět minut a můžeme začít,“ 
ohlásili přítomným kolegům 14. března před-
seda základní organizace Federace strojvůdců 
Břeclav  Jan  Otčenášek  (na  snímku  vpravo) 
a člen výboru Vítězslav Otáhal. 
Jak  dokládá  záběr  pořízený  na  členské 

schůzi  základní  organizace  FS  Břeclav,  ko-
nané 14. března poprvé v  zasedací místnosti 
vzdělávacího centra břeclavského Domu škol-
ství, organizátoři výročního  rokování využili 
nových jednacích prostor, aby pro větší názor-
nost a přitažlivost projednávaných témat ten-
tokrát  aplikovali  rovněž moderní  prostředky, 
jež nám nabízejí počítače i další dnes již cel-
kem běžně rozšířená audiovizuální technika. 
Jde jistě o dobrý nápad, který může být, sa-

mozřejmě dle místních možností, inspirativní 
také při podobných jednáních v jiných našich 
základních  organizacích. Materiálů  k  takové 
prezentaci  mohou  mít  kolegové  v  ZO  dost. 
Lze  je  využít  jednak  z  informací  posílaných 
v  elektronické  formě  prostřednictvím  infor-
mačního  servisu  prezidia,  ale  v  neposled-
ní  řadě  je  možno  je  stáhnout  i  z  webových 
stránek, kde  jsou k dispozici mimo  jiné  také 
v rámci prezentace článků a fotografií vychá-
zejících v časopise Zájmy strojvůdce.
A  ještě  poznámka  na  závěr.  Nepochybuji, 

že  na  břeclavském  výročním  jednání  zauja-
la  přítomné  členy  ZO  i  nevšední  prezentace 
železničářské  uniformy  ze  závěru  minulého 
století  a  pracovního  oděvu,  který  dnes  slouží 

Aby bylo možno bezpečně svěšovat vozidla 
v hale nad prohlídkovými kanály, byly zhotove-
ny přenosné rošty, na kterých lze bezpečně stát 
a vozidla svěšovat, provádět opravy nebo čiště-
ní čelních oken vozidel. Sedačky na stanovišti 
strojvedoucího byly vybaveny potahy, které se 
dají  vyměnit  a  vyprat,  což  rozhodně  přispívá 
ke zlepšení pracovních podmínek. 

Poděkování patří vrchnímu přednosto-
vi DKV Olomouc Dušanu Tylichovi  za  jeho 
vstřícnost, a také jeho týmu, který se na zajiš-
tění a realizaci zlepšení našich pracovních pod-
mínek podílel.

V  letošním  roce  by  měla  proběhnout  vý-
měna  nevyhovujících  oken  na  nocležnách 
v dopravně v Budišově nad Budišovkou. Řadu 
let  jsme upozorňovali na skutečnost, že okna 
nevyhovují,  nelze  je  bezpečně  otevřít,  řádně 
uzavřít a zvláště o víkendu byl zvenku slyšet 
hluk  dovádějících  spoluobčanů.  Za  základní 
organizaci  Federace  strojvůdců  Suchdol  nad 
Odrou  jsem  podal  podnět  Josefu  Daňkovi, 
vedoucímu  oddělení  BOZP  při  FSČR.  Ten 
na  místě  situaci  prověřil,  jednal  s  majite-
li  a  provozovateli  budovy  a  celou  věc  uvedl 
do  pohybu.  Jakmile  akce  úspěšně  proběhne, 
dáme čtenářům Zájmů strojvůdce ještě vědět. 
Dobrých zpráv není nikdy dost.

Nejen u nás, ale i na dalších pracovištích je 
určitě stále co zlepšovat. Spousta věcí doslou-
žila,  dosluhuje,  nebo  již  nesplňuje  přísnější 
požadavky a normy s ohledem na BOZP. Je po-
třeba, aby se zástupci jednotlivých ZO prověrek 
zúčastnili a usedli k jednacímu stolu. Prověrky 
BOZP rozhodně mají smysl.

Jiří Morčinko, ZO FS Suchdol nad Odrou

strojvedoucím u ČD Cargo. Ostatně i tato módní 
přehlídka leccos vypovídá o dnešní železnici!

 
Text a foto: Petr Čechák

Smutný  je  pohled  na  zamřížované  dveře  če-
kárny  v  žst  Nezdenice  na  trati  č.  341  zobrazené 
na snímku v č. 6/2017 Zájmů strojvůdce. Starší za-
městnanci pamatují i malé železniční stanice a za-
stávky  se  záhony  květin  a  květinovou  výzdobou 
zkrášlené  nástupiště  a  parapety  oken.  Ta  doba  je 
už, jistě až na nepatrné výjimky, asi v nenávratnu. 
Mříže a bytelné zámky na dveřích čekáren a třeba 
také na vstupu na WC se staly na mnoha místech 
symbolem dnešního cestování. Podívejme se však 
do příslušné právní normy,  jaké má být vybavení 
prostor pro cestující v železniční stanici a zastávce. 
A tak dovolte, abych v následujících řádcích citoval 
z vyhlášky č. 177/1995 Sb., v platném znění, kterou 
se vydává stavební a technický řád drah.

§ 21 Vybavenost železniční stanice a želez-
niční zastávky:

(1) Železniční stanice pro provozování veřejné 
drážní osobní dopravy musí být vybaveny

a) nástupišti,
b) prostory pro cestující a jejich ochranu před 

povětrnostními vlivy, 
c) hygienickým zařízením,
d) informačním systémem o příjezdu a odjez-

du  vlaků,  elektronický  informační  systém musí 
být zpřístupněn  i pro osoby s omezenou schop-
ností orientace,

e) orientačními značkami o přístupu k vlakům, 
včetně  hmatového  nebo  akustického  vyznačení 
přístupu k vlakům pro osoby s omezenou schop-
ností orientace,

f) bezbariérovým přístupem do prostorů a zaří-
zení sloužících cestujícím,

g) osvětlením prostor pro cestující.
(2) Železniční zastávky musí být vybaveny
a) nástupišti,
b) prostory pro cestující a jejich ochranu před 

povětrnostními  vlivy,  případně  pro  odbavování 
cestujících,

c)  bezbariérovým  přístupem  na  nástupiště, 
včetně  hmatového  nebo  akustického  vyznačení 
přístupu k vlakům pro osoby s omezenou schop-
ností pohybu a orientace,

d) osvětlením prostor pro cestující.
Zde  citovaná  ustanovení  platného  právního 

předpisu hovoří naprosto jasně. V případě součas-
ných poměrů na trati č. 341 dochází  tedy k poru-
šování platných právních norem. Majitelem infra-
struktury zajišťující potřeby cestujících je v daném 
případě Správa železniční dopravní cesty. Ale před 
odsudkem toho či onoho zaměstnance –  manažera 
odpovědného  za  stav na  trati  č.  341 bych položil 
ještě  jednu  zásadní  otázku:  Zajistilo Ministerstvo 
dopravy  ČR  při  převodu  zmíněné  infrastruktury 
od Českých drah k SŽDC  také  potřebné finanční 
prostředky na její bezchybný provoz? Nebo se řídí 
zásadou „však ono to nějak dopadne“!?

Odpověď z ministerstva  jistě zajímá nejenom 
mě a redakce Zájmů strojvůdce ji zcela jistě ráda 
zveřejní.

Vladimír Selucký

Je tomu asi tři čvrtě roku, co jsem do Zájmů 
strojvůdce  napsal,  jakou  jsme  měli  radost,  že 
s prosincovou změnou jízdního řádu byl vymě-
něn „Hurvínek“ za vylepšenou elektrickou sou-
pravu s řídicím vozem. Jako cestující nás ale ani 
ve snu nenapadlo, že tato změna bude spíše jen 
k velké zlosti! Přivalila se na nás totiž i lavina 
zpoždění. Oč se jedná?

Nová souprava obsluhující příslušný traťový 
úsek má ze žst Přerov přijet do Břeclavi v 7:24, 
ale už v 7:35 má odjíždět do Hodonína, kde se 
obratem v 8:06 vrací zpět do Břeclavi. A z Břec-
lavi pak už v 8:35 opět odjíždí až do Přerova. 
Tak má tedy vypadat ideální stav, který se zrodil 
z „hlav pomazaných“, které ale zřejmě vlakem 
příliš nejezdí!

Daleko nejhorší je, když souprava v Břeclavi 
čeká ještě na opožděný přípoj anebo napadnou 
nějaké ty dvě až tři „kalamity“, jak u nás říkáme 
dvěma až třem centimetrům napadaného sněhu. 
To se zpoždění nabaluje jako ta sněhová lavina. 
Když pak za této situace jedete například ze žst 
Lužice do Hodonína (a dle jízdního řádu to má 
být v 8:49 hod.), tak často „stepujete“ na peroně 
i 25 minut vystaveni nepřízni počasí. Tedy nyní 
zásadně venku, neboť čekárna zde už není!

Pokud se tento stav brzy nezlepší, přijdou že-
leznice  s  velkou  pravděpodobností  brzy  o  dost 
cestujících! Vždyť jejich služby mají být ve pro-
spěch zákazníků a nikoliv být v režii těch, jež ne-
zvládají tvorbu jízdních řádů ani řízení dopravy.   

  
Miroslav Hnátek, Těšice

(pro kamarády Mira s tečků)

V Zájmech strojvůdce číslo 2 z 31. ledna to-
hoto roku byl otištěn článek Jde o budoucnost 
strojvůdcovské profese. Po jeho přečtení jsem 
si  uvědomil,  že  podobné  zamyšlení  na  stejné 
téma jsem četl vlastně již v roce 2013. 
Byla  v  něm  popsána  situace  u  australské 

těžařské  společnosti  Rio  Tinto,  jejíž  strojve-
doucí dopravující  vlaky  s  rudou z vnitrozemí 
do  přístavu  byli  nejlépe  placenými  strojvůdci 
na  světě.  Vedení  společnosti  však  nepovažo-
valo  jejich  vysokou  mzdu  za  opodstatněnou, 
a proto schválilo do roku 2015 zavést plně au-
tomatizované  vlaky  s  těžkými  náklady,  které 
budou  vedeny  i  na  dlouhé  vzdálenosti. „Vla-
ky mají instalován systém kontroly rychlosti, 
signalizace a ovládání brzd ... Rio instalova-
lo novou rádiovou síť ke komunikaci s vlaky 
a taktéž uzavřenou kamerovou síť na každém 
veřejném vlakovém přejezdu. Instalována je 
i detekce překážek, využívající laserového za-
řízení, které dokáže rozpoznat možné obstrukce 
na trati,“ cituji z článku Nikdy neříkej nikdy. 
„Nikdy“ je tady (autor Mike Shedlock), jehož 

znění  dodnes  najdete  na www.zvedavec.org,  
na  adrese www.zvedavec.org/komentare/2013 
/10/5687-nikdy-nerikej-nikdy. 
Nejdříve  jsem  byl  k  tvrzením  v  článku 

značně  skeptický,  ale kamarádi, kteří  se  živí 
programováním, mi vnesli do problému jasno 
(kde jinde než v hospodě). Určit polohu vlaku 
na kolejích je vcelku jednoduché, vlak nemá 
kam zmizet, po trati jsou referenční body, při 
konstrukci  zařízení  nejsem  limitován  hmot-
ností  přístrojů  a  podobně.  A  od  roku  2013 
technický a technologický pokrok navíc urazil 
velkou vzdálenost. Po obloze nad námi létají 
drony, které jsou v reálném čase řízeny z dru-
hé půlky zeměkoule atd. 
To  znamená,  že  nasazení  podobných  sys-

témů  ve  vlaku  je  jen  otázkou  peněz,  které 
do  toho  bude  chtít  někdo  investovat.  Jak  je 
v citovaném článku napsáno, daleko více jsou 
ohroženi řidiči kamiónů, je jich více, a proto 
dopravce  více  ušetří,  když  je  nahradí.  Dále 
si musíme uvědomit, že nasazení  těchto mo-
derních technologií do provozu je snem všech 

manažerů.  Stroj  nestávkuje,  maká  24  hodin 
a nemá žádné „opruzující“ požadavky. A když 
se porouchá, je jednoduše vypnut a vyměněn. 
Všechny  velké  automobilky  montují 

do svých výrobků různé asistenty a pomocní-
ky. To není nic  jiného než příprava na nasa-
zení těchto moderních technologií do běžného 
provozu. Firma Mercedes by chtěla „nahradit“ 
řidiče do roku 2020 (případně 2025). Celkem 
bez povšimnutí proběhla na internetu zpráva, 
že 28. října 2016 absolvoval v Německu kami-
ón nakládku, jízdu z jednoho města do druhé-
ho a vykládku bez zásahu řidiče. Tuto posled-
ní informaci však nemám dostatečně ověřenu. 
Jak je ale ve zde citovaném článku z roku 

2013  a  hlavně  v  diskuzi  napsáno,  největším 
problémem  je,  kdo  pak  bude  zodpovědný 
za případnou nehodu. Je to majitel automobilu 
či v případě železniční dopravy vlaku, výrob-
ce programu anebo ten, kdo to na dálku řídí?

Mgr. Oldřich Tlustý, strojvedoucí  
a člen ZO FS Hradec Králové

Významným bodem programu březnové celostátní rady předsedů byly volby členů prezidia 
jako nejvyššího výkonného řídicího orgánu FSČR. Na snímku Jiřího Adolfa své hlasy právě 
odevzdávají předsedové ZO Oblasti FS Praha. Na záběru vpravo nahoře, který pořídil Ivo 
Vlachynský, jsou zleva Luděk Lupač (ZO Telč), člen volební komise Petr Sitař (ZO Karlovy 
Vary) a Václav Král (ZO Klatovy). Na třetím snímku Jiřího Adolfa jsou již zvolení členové 
prezidia za Oblast FS Praha – zleva Jiří Šafařík, Pavel Semecký a Pavel Slánský   
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O neblahé činnosti  sprejerů poškozujících 
cizí majetek se na stránkách Zájmů strojvůdce 
psalo již mnohokrát. K jednomu z dalších pří-
padů došlo v noci z pátku na sobotu 3/4. března 
2017 v žst Nučice. Dosud neznámý pachatel 
posprejoval motorovou jednotku 814/914.045 
na  ploše  větší  než  80  m2.  Způsobená  škoda 
byla vyčíslena na částku 30 400 Kč.  Policisté 
z Územního odboru policie ČR Praha venkov- 
západ po pachateli intenzivně pátrají.
Příznivá zpráva přišla z Obvodního oddě-

lení Policie ČR Libčice nad Vltavou. Policisté 
sdělili podezření z přečinu poškození cizí věci 
podle § 228 odst. 2 trestního zákoníku spácha-
ného  ve  spolupachatelství  dalších  osob  třia-
dvacetiletému mladíkovi. Ten koncem měsíce 
ledna u zastávky Chýně-jih posprejoval zděný 
přístřešek vlakové zastávky. K dalšímu přípa-
du došlo 1. února, kdy na nádraží v Roztokách  Na 20. až 23. dubna připravuje Klub želez-

ničních modelářů z Prahy 7-Buben výstavu úz-
korozchodných modelových kolejišť.

Kolejiště H0e  (1:87)  bude  sestaveno  z  jed-
notlivých modulů  s  typovými  čely,  délka  tratě 
bude téměř 30 metrů. Z koncové vratné smyčky 
vlaky vyjíždějí na klasickou úzkokolejnou trať 
ČSD se skutečným rozchodem 760 mm, v mo-
delu  9 mm.  Na  trati  se  nacházejí  tři  nádraží, 
všechna postavená dle skutečnosti. Prvním ná-
dražím  jsou  Koněprusy  ze  zrušené malodráhy 
KBK  (Králův  Dvůr–Beroun–Koněprusy),  dru-
hým Hůrky z jindřichohradeckých úzkokolejek 
a  třetím Dvorce  ze  zrušené moravské úzkoko-
lejky Ondrášov–Dvorce.  Z  nádraží Koněprusy 
odbočí  lomová  dráha  do  areálu  kamenolomu. 
V  provozu  se  návštěvníkům výstavy  představí 
zejména  modely  vozidel  bývalých  ČSD,  ale 
také třeba modely vozidel z malodráhy KBK.

Kolejiště 1:17 bude volně sestaveno na sto-
lech a zaměřeno na tematiku Čiernohronské že-
leznice. Jedná se o muzejně provozovanou, dří-
ve lesní železnici na středním Slovensku se sku-
tečným  rozchodem 760 mm, v modelu 45 mm. 
V provozu  se  návštěvníkům výstavy  představí 

modely  podle  skutečných  předloh  z  historie 
i současnosti této železnice.

Výstava  se  koná  v  kulturním  sále  nádraží 
Praha-Smíchov, Nádražní 1, Praha 5 a bude 
přístupná všem zájemcům vždy od 10 do 18 ho-
din. Vstupné dobrovolné.

Kulturní sál se nachází v nejvyšším podlaží 
nádražní budovy a přístup do sálu bude vyzna-
čen z 1. nástupiště. Na výstavu vás srdečně zvou 
železniční  modeláři  (moduláři)  z  Prahy  7-Bu-
ben! Kontakt: Zdeněk Pacholík, e-mail: zdenek.
pacholik@sudop.cz,  www.modulari-bubny.cz, 
www.facebook.com/modulari.bubny/

Časopis  Zájmy  strojvůdce  si  můžete  přečíst 
i na webových stránkách www.fscr.cz, které jsou oficiální 
internetovou prezentací naší samostatné profesní odbo-
rové organizace. Tamtéž najdete průběžně aktualizované 
informace vydávané prezidiem Federace strojvůdců ČR!

Psal  se  rok  1966,  to  už  jsem  pracoval 
na  vlečce VCHZ  Synthesia  Semtín.  Do  této 
firmy  jsem nastoupil  s  vidinou  rychlého  zís-
kání bytu. Bylo  to pro mě ale velice flustru-
jící  přejít  z  moderních  parních  lokomotiv 
na  stroje,  které  zde  byly  na  vlečce. To  bych 
tak přirovnal, jako by v té době někdo přešel 
z osobního automobilu Tatra 603 na Trabanta. 
Akumulační lokomotivy CS 40A zde byly 

provozovány  z  důvodu  požární  bezpečnosti 
a byly na plnicí tlak 40 bar. Měly kotel, ve kte-
rém byl prostor na 8,5 m3 vody a na 4,5 m3 

parního  prostoru.  Při  tlaku  páry  40  bar  byla 
teplota  vody  250  °C. Výše  teploty  vody  po-
tom ovlivňovala přeměnu vody v páru. Tímto 
způsobem byla „akumulačka“ schopná podle 
druhu zátěže  jezdit  cca 6 hodin. Potom bylo 
s lokomotivou nutno odjet ke zbrojnímu stoja-
nu, kde se musela dobít párou a doplnit vodou. 
Na  nabíjecí  stanici  byla  nepřetržitá  služ-

ba  24  hodin.  Když  docházela  akumulační 
pára,  s  lokomotivou  jsme odjeli do nabíjecí 
stanice  a  tam  si  ji  vyměnili  za  natlakovaný 
stroj. Když někdy „došla pára“ neočekávaně, 
vlastně  ani  pak  se  nic  nestalo.  Zavolalo  se 
vysílačkou  pro  pomoc  a  druhá  akumulačka 
nás dotlačila k výměně.  
V Semtíně byly ve  službě nepřetržitě  dvě 

lokomotivy  tohoto  typu  a  jeden  stroj  loko-
motivní  řady  317.  Akumulační  lokomotivy 
CS 40A jezdily v prostředí chemické výroby 
a v místech, kde se vyráběly výbušniny. Lo-
komotivy  vážily  45 t  a  jejich  tažná  síla  byla 
cca  10  až  11  tun. Nebylo  s  nimi  žádný pro-
blém  rozjet  dvě  desítky  ložených Wapek,  tj. 
1 600 tun. Rozjela by určitě ještě víc, horší to 
ale potom bylo s brzděním. S ním se muselo 
začít  hodně  brzy. Akumulačka  neměla  kom-
presor.  Brzdila  párou.  Jakmile  ale  klesl  tlak 
páry  pod  10  bar,  tak  brzdila  špatně. Muselo 
se vypomáhat ruční brzdou a někdy také kon-
trapárou.  Tento  způsob  brzdění  lokomotivě 
nevadil, protože neměla dýmnici jako normál-
ní parní lokomotiva. Na všech akumulačkách 
byly problémy s poměrně těžkým rozvodem. 
Raději bych topil, než se s ním neustále dřít.
Lokomotiva byla vybavena turbogeneráto-

rem  na  výrobu  elektrické  energie  pro  osvět-
lení.  Píšťala  se  ovládala  nohou.  Na  akumu-
lačních  lokomotivách  byla  se  strojvedoucím 
také  pozorovatelka,  která  verbálně  přenášela 
pokyny od posunovačů. V Semtíně bylo  cca 
60 km kolejí  a  asi 130 výhybek. Nevím, zda 
byla ve Východočeském kraji větší vlečka. 
Lokomotivy  řady 317 měly přesně vyme-

zená místa kam, mohly jezdit. Byly  to stroje 
poměrně  moderní,  měly  napáječe  Nathan 
a Houlsonovy  rošty. Nechaly  si  líbit  i  velmi 
nešetrné zacházení. 

Do  závodu  přijížděly  ucelené  vlaky  s  uhlím 
o hmotnosti cca 2 200 t. Tuto zátěž dovedly lok. ř. 
317 zvládnout při přistavování celého vlaku. Nej-
horší ale bylo, když už se deset Wapek vyložilo 
a potom se měla přistavit další desítka k vyložení. 

Pod  koly  vagonů  zůstávaly  malé  zbytky  uhlí 
a protlačit vagony bylo velice obtížné. Když bylo 
vlhké počasí,  tak  se  to někdy protáhlo  třeba  až 
na cca15 pokus. 

Zdeněk Kostelecký

Již čtvrtou sezonu využívají strojvůdci z Hradce Králové a Trutnova permanentní jízdenky 
v příjemném rodinném Ski areálu Petříkovice. Právě končící zima byla bohatá na přírodní 
sníh, takže jsme si to letos opravdu užili, vždyť se tu lyžovalo od 17. prosince do 17. března. 
Přihlašování přes internetové stránky se osvědčilo, a tak jsme se 16. března sešli a celou 
sezonu slavnostně ukončili dvoukolovým závodem a večerním hodnocením při kytarách. 
Těšíme se na příští sezonu a doufáme, že bude stejně dobrá jako ta letošní. Fotografie 
lyžníků pořídil Libor Těžký.

Snímky akumulační parní lokomotivy, kterou vlastník ing. Jiří Kotas nechal uvést 
do vystavovatelného stavu a jež se nyní nachází v expozici malého železničního muzea v Telči.
Sem byla po renovaci dovezena v roce 2014 jako součást plánované stálé expozice a pro 
naplnění podmínek dotačního programu DITHA-RAIL. V současnosti je další pobyt této 
lokomotivy v Telči nejistý, neboť místní jsou patrně nespokojeni s tímto exponátem a jednají 
o možnostech zapůjčení jiných exponátů včetně parní lokomotivy klasické stavby. Jde 
o lokomotivu typu 1435CS40A, výrobní číslo 3541 z roku 1955, výrobce ČKD Praha, n.p., 
max. přetlak páry v zásobníku 40 bar, objem zásobníku 11 m3, max. rychlost 40 km/h

Sprejeři stále škodí

Pozvánka na výstavu úzkorozchodných kolejišť

Pár slov o akumulačních lokomotivách
CS 40A a o průmyslové lokomotivě řady 317

u Prahy  ve  spolupráci  s  dvěma  dalšími  spo-
lupachateli  posprejoval  zde  odstavenou  vla-
kovou  soupravu. Mladík  svým  protiprávním 
jednáním  způsobil  celkovou  škodu  ve  výši 
třicet  tisíc  korun. V případě odsouzení  hrozí 
pachatelům trest odnětí  svobody až na  jeden 
rok a samozřejmě i náhrada způsobené škody. 
Lze si jen přát, aby odhalených pachatelů této 
trestné činnosti přibývalo a  zejména aby na-
hradili veškerou způsobenou škodu. 

Vladimír Selucký 
Snímky MV 814/914.045  

jsou z archivu DKV Plzeň.

Zájmy strojvůdce
i na webu

Podobalo se to velkému
a nekonečně dlouhému hadu

Kuželky šestičlenných družstev

Bylo to v roce 1965 někdy v letních měsí-
cích. Vezli jsme zátěž z Nymburka do Hrad-
ce Králové. Nepamatuji si, že bych při službě 
na parní lokomotivě zažil takovou průtrž. 
Při jízdě z Převýšova do Dobřenic stačilo 

za krátkou dobu napršet tak obrovské množ-
ství vody, že se z prachového uhlí v  tendru 
v  krátké  době  stala  taková  podivná  hmota, 
která  lezla  z  přikladače  jako  velký  a  neko-
nečně dlouhý had. A tato hmota padala hned 
za rozmetací desku přikladače. Museli jsme 
tedy  zkusit  přikládat  lopatou,  ale  směs  se 

Pod patronací prezidia Federace strojvůdců České republiky se ve dnech 9. a 10. června 
2017 uskuteční v Přerově již tradiční turnaj železničářů šestičlenných družstev v kuželkách. 
Již 18.  ročník  se opět odehraje  systémem 2 x 50 hodů  sdružených každého  jednotlivce. 

Výsledky šesti členů družstva se sečtou a nejvyšší výsledek určí vítěze. Organizátoři zajistí 
odměny za umístění a tradiční občerstvení formou švédských stolů. 
Přihlášky  do  28. dubna 2017  zasílejte  na  e-mail: hnilica.fr@volny.cz;  mobilní  telefon: 

+420 721 483 939. 
Propozice najdete i na webu, a to na adrese: http://1url.cz/5t3qb
        

Za všechny pořadatele se i na vaši účast těší František Hnilica.

lepila na  lopatu  a bylo  téměř nemožné při-
ložit k trubkovnici. Ještě štěstí, že se nám to 
stalo při jízdě po spádu. Kdyby to bylo proti 
kopci, tak bychom brzy uvázli pro nedosta-
tek páry. 
Do Dobřenic jsme tak sice dojeli, ale tam 

jsme museli  zastavit,  dodělat páru a  až  cca 
za  půl  hodiny  jsme  mohli  vyrazit  na  další 
cestu. Do Hradce Králové jsme nakonec do-
jeli nejen s velkými problémy, ale i s obrov-
skou dřinou. 

Zdeněk Kostelecký
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Společenská rubrika

Poslední rozloučení
Dne 28. března 2017 opustil ve věku 

86  let  Klub  odložených  strojvůdců 
Lysá nad Labem jeho dlouholetý člen 
a stařešina Klubu, pan kolega Antonín 
Kesler. V aktivním věku pracoval na-
posledy ve  funkci  strojvůdce Vozební 
stanice ČSD Všetaty. 
Prosíme kolegy, aby věnovali minutu 

ticha jeho památce. 

Za KOS děkuje Jaroslav Krupička.

V  dubnu  se  dožije  60  let  kolega  Jiří 
Chudý, dlouholetý předseda základní or-
ganizace  FS  Brno-Maloměřice.  Členové 
výboru  ZO mu  přejí  vše  nejlepší,  pevné 
zdraví a také hodně elánu do další odboro-
vé činnosti. K významnému jubileu malo-
měřická ZO přeje hodně zdaru také svým 
čerstvým padesátníkům, Kamilu Praxovi 
a Robertu Scholtzovi. 

***

Osmého  února  tohoto  roku  oslavil 
svoji  první  padesátku  náš  kolega  Jan 
Fíla,  člen  základní  organizace  FS  Blat-
ná.  Ještě do mnoha dalších spokojených 
let jen to nejlepší, hodně úspěchů v prá-
ci  i  osobním  životě  a  především  pevné 
zdraví mu přejí výbor a ostatní kolegové 
ze ZO Federace strojvůdců.

***

V dubnu oslaví významné životní jubi-
leum  60  let  naši  kolegové  –  Jan Gilar, 
strojvedoucí  ČD,  a  Aleš Mikala,  stroj-
vedoucí  ČD  Cargo.  Oba  pánové  jsou  ze 
základní  organizace FS Valašské Meziří-
čí. Výbor  a  ostatní  členové  ZO  jim  pře-
jí  pevné  zdraví  a  hodně  osobní  pohody 
do dalších let. 

***

Dne 18. dubna oslaví své 70. narozeniny 
náš kolega Jaroslav Myška. Výbor a ostat-
ní  členové  základní  organizace  FS  Děčín 
mu k tomuto významnému jubileu srdečně 
blahopřejí a ještě do mnoha dalších spoko-
jených let přejí hlavně pevné zdraví.

***

Dne 7.  března  oslavil  své  krásně  kulaté 
jubileum  70  let  strojvedoucí  ve  výslužbě, 
člen ZO Federace  strojvůdců Mladá Bole-
slav,  pan Josef Volf. Výbor  a  členové  zá-
kladní organizace mu do dalšího života přejí 
hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

***

V měsících únoru a v březnu oslavili své 
60. narozeniny pánové Josef Kamenský, Jiří 
Vidlař,  Jaromír Mráček, Miloš Kadaník 
a Libor Binka. V březnu také dovršil svoji 
první padesátku kolega Roman Fujs. Všem 
svým oslavencům ZO FS Brno-Maloměřice 
dodatečně přeje vše nejlepší a hodně úspěchů 
v profesním i osobním životě. 

***

Dne 24. dubna oslaví významné život-
ní  jubileum  70  let  náš  kolega  Jaroslav 
Klícha  ze základní organizace FS Leto-
hrad.  Ještě  mnoho  dalších  spokojených 
let,  pohodu  a  zejména  hodně  zdraví mu 
přejí výbor a ostatní členové letohradské 
ZO Federace strojvůdců.

***

Dne  19.  dubna  bude  slavit  své  pěta-
padesátiny  náš  kolega Ctirad Krečmer. 
Výbor  a  členové  základní  organizace 
Cargo Ostrava mu přejí do dalšího života 
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

***

Dne 29. dubna oslaví rovnou šedesátku 
náš veselský kolega Zdeněk Darmovzal. 
K  tomuto  výročí  mu  srdečně  blahopře-
jí  a  ještě mnoho  dalších  spokojených  let 
ve  zdraví  přejí  výbor  a  ostatní  členové 
základní  organizace  Federace  strojvůdců 
Veselí nad Moravou.

***

Koncem  dubna  odchází  do  penze  náš 
kolega  Ludvík Kotas  z  PP  Brno  hl.n. 
Výbor a ostatní členové základní organi-
zace Federace strojvůdců mu přejí na za-
slouženém  odpočinku  jen  to  nejlepší 
a především dlouhá léta ve zdraví.

Letohradské symbolické točení

Nabídka kalendáříků
nejen pro sběratele

Sezónní vlakový spoj
Budapest–Varna/Burgas Legiovlak opět na cestách

Zdeňku, s námi budeš napořád!

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

nebo v levných apartmánech  
v Kalábrii (leťte do Říma nebo 

Neapole a dále vlakem), 
tel. 604 953 467

Využijte výhodných nabídek pobytů 
v 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

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

V pondělí šestého března jsme se rozlouči-
li  s  třemi našimi  letohradskými kolegy, kteří 
v letošním roce odešli do důchodu. Miroslav 
Stejskal a Jirka Vábr  ukončili  svoji  práci 
u Českých drah odchodem do starobního dů-
chodu  a  kolega Vašek Musil  odešel  od  ČD 
Cargo do předčasného důchodu. 
Naše  kolegy  jsme  symbolicky  otočili 

na točně na motorovém voze 810 673 za ob-
časného  zvuku  houkačky.  Všechno  nejlepší, 
hodně  dobré  pohody,  spokojenosti  a  hlavně 

Cestovní  agentura  OSŽ  ČD  žst  Brno  hlavní  nádraží  nabízí  sběratelům  i  dalším 
zájemcům atraktivní kapesní kalendáříky na rok 2017 s železniční 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

Informujeme  držitele  zahraničních  jízd-
ních výhod, že v případě cestování sezónními 
spoji 1481/1480 a 1471/1470 v relaci Buda-
pest–Varna/Burgas při průjezdu Rumunskem 
a  Bulharskem  nebudou Rumunské želez-
nice (CFR) ani Bulharské železnice (BDŽ) 
v  uvedeném  sezónním  spoji  akceptovat 

Unikátní repliky legionářských vagonů z let 
1918  až  1920  Legiovlak  pokračují  v  letošním 
putování po krajských a okresních městech Čes-
ké republiky. 

Legiovlak  se  skládá  z  13  zrekonstruovaných 
vagonů, které představují vojenský ešalon. Těmito 
vlaky se desetitisíce čs. legionářů přepravily v le-
tech 1918–1920 napříč Ruskem po Transsibiřské 
magistrále  a průjezd  si  často musely vynutit bo-
jem s bolševiky. Legiovlak se skládá z vozů polní 
pošty, těplušky, zdravotního, filmového, štábního, 
obrněného,  prodejního,  krejčovského,  kovářské-
ho  (zrekonstruován  na  Slovensku),  ubytovací-
ho  a  dvou  plošinových  vozů.  Ve  všech  vozech 
bude  na  návštěvníky  čekat  věrná  rekonstrukce 

jízdenky FIP a OSŽD se 100% slevou, 
včetně mezinárodních  jízdních  dokladů  vy-
daných  pro  účely  pracovní  cesty  po  území 
CFR nebo BDŽ. Ostatní doklady NRT (včet-
ně jízdenky zakoupené na základě předložení 
mezinárodní průkazky FIP na slevu 50 %) 
a RPT jsou akceptovány bez omezení.

vybavení, legionáři v dobových stejnokrojích, ale 
také originální exponáty a několik stovek fotogra-
fií na panelech mapujících historii čs. legií.

Jarní část cesty Legiovlaku pokračuje v městech 
Královéhradeckého,  Pardubického  a  Středočes-
kého  kraje: Náchod  11.–16.  dubna, Kostelec  nad 
Orlicí 18.–23. dubna, Letohrad 25.–30. dubna, Ústí 
nad Orlicí 2.–5. května, Kolín 9.–14. května, Kut-
ná  Hora  16.–21.  května,  Přelouč  23.–28.  května, 
Pardubice  3.–4.  června,  Chrudim  6.–11.  června, 
Moravská Třebová  13.–18.  června, Vysoké Mýto  
20.–25. června, Litomyšl 27. června–2. července. 

Partnerem projektu Legiovlak jsou České drá-
hy. Další  informace najdete na stránkách Česko-
slovenské obce legionářské: www.csol.cz

Dne 24. března 2017 přivezl svůj poslední vlak a ukončil tak dlou-
holetou aktivní službu na železnici pan Zdeněk Jirásek.
Výbor a všichni členové základní organizace Federace strojvůdců 

Hradec Králové mu přejí do mnoha dalších let zaslouženého odpočin-
ku hlavně pevné zdraví, ať může uskutečnit všechny své plány a v ne-
poslední  řadě  ho  potká  ještě  také  hodně  krásných  zážitků  na  parní 
mašince 464.008.

Se svým kolegou odcházejícím do výslužby se přišli do depa roz-
loučit i přátelé a spolupracovníci. A při této příležitosti vznikla i bás-
nička: Zdenečku náš milý, ctíme tuto chvíli. Děkujeme za práci Tvou, 
potkáme se pod parou. A ta Tvá stará milenka čeká pořád na Zdeňka, 
464.008 má svůj řád – s námi budeš napořád! 

Za kolegy z královehradecké základní organizace FS Jiří Bek, 
předseda ZO

V minulých dnech odešel na zasloužený odpočinek náš lounský kolega Oldřich Laurich. 
Jako strojvůdce jezdil v provozním pracovišti Slaný, kde v posledních letech obsluhoval 
motorové vozy řady 809 v režimu 0/0-S. Na točnu PP Louny se s ním přišli rozloučit kolegové 
ze základní organizace Federace strojvůdců i další spolupracovníci. Poděkovali mu za práci 
odvedenou na železnici a ještě do mnoha dalších spokojených let popřáli životní pohodu 
a především pevné zdraví

pevné zdraví jim do další (do té už podstatně 
klidnější)  fáze života přejí kolegové a výbor 
základní organizace FS Letohrad. 
Na  letohradskou  točnu  se  s odcházejícími 

kolegy přišli rozloučit i mnozí jejich kamará-
di, dnes  již bývalí  spolupracovníci,  a  rovněž 
zástupce vedení DKV Česká Třebová Jaroslav 
Žáček.  V  okně  osmsetdesítky  je  na  snímku 
vlevo Miroslav  Stejskal  a  na  záběru  vpravo 
Jirka Vábr.

Text a foto: Jiří Adolf


