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Peripetie liberalizace železnice
aneb Nechvalme dne před večerem

Pod záštitou děkana Dopravní fakulty Jana 
Pernera Univerzity Pardubice Libora Švadlenky 
a předsedy podvýboru pro dopravu Jaroslava 
Foldyny se v Poslanecké sněmovně Parlamentu 
ČR uskutečnilo 23. kolokvium ŽELAKTUEL, 
zaměřené na aktuální otázky týkající se želez-
niční dopravy v České republice. Za naši odbo-
rovou organizaci se tohoto shromáždění odbor-
níků zúčastnili prezident Federace strojvůdců 
Jaroslav Vondrovic, viceprezident Jaroslav Vin-
cour a člen prezidia Pavel Semecký. Alespoň 
k některým ze zajímavých přednášek se vrátíme 
v obsahu příštích vydání našeho časopisu. Ten-
tokrát přinášíme odpovědi na několik otázek, 
v nichž se k programu kolokvia vyjádřil prezi-
dent FSČR Jaroslav Vondrovic.

Každé kolokvium o železniční dopravě je 
ve znamení nosného tématu. Jaké bylo letos?

Bylo to hledání odpovědi na otázku, která 
zněla – Co přinese liberalizace české železni-
ci? A je nutno říct, že názory přednášejících 
odborníků se leckdy velmi lišily. Je z toho 
zřejmé, že nic dosud nelze označit za defini-
tivní a že různé názory na tuto problematiku 
se nejen tříbí, ale také že bude poměrně složité 
najít a zformulovat jednotná stanoviska.

Jaké přednášky například zazněly?
Velmi nás zaujala zejména vystoupení zá-

stupců pardubické univerzity, z její Dopravní 

fakulty Jana Pernera. Profesor Václav Cem-
pírek zajímavým způsobem charakterizoval 
„tržní pilíř liberalizačního balíčku“ a hned 
po něm vystoupil docent Ivo Drahotský, který 
se zaměřil na otevřený trh a zajištění dopravní 
obslužnosti. Příklady liberalizace veřejné že-
lezniční dopravy a služeb v Bavorsku a Švý-
carsku pak uvedl Vít Janoš z Fakulty dopravní 
ČVUT v Praze. „Dopad liberalizace na čes-
kou železniční infrastrukturu“ byl tématem 
přednášky Radka Čecha ze Správy železnič-
ní dopravní cesty. A nemohu opomenout ani 
příspěvek z ministerstva dopravy. Tento státní 
orgán zastupoval Ondřej Michalčík, který při-
pomněl roli státu při zajišťování dopravní ob-
služnosti v železniční dopravě po roce 2019.

Obecně oceňujete příspěvky zástupců z vy-
sokých škol. Můžete být konkrétnější?

V několika větách to zde ani nejde a jistě bude 
lépe, když jim budou v našem časopise věnová-
ny zvláštní články. Snad jen obecně, že důrazně 
varovali před unáhlenými a živelnými kroky, 
které by mohly ohrozit současný fungující sys-
tém železniční dopravy v ČR. Naopak doporu-
čili rozvážnost a opatrnost. Hovořili o možných 
negativních vlivech a dopadech s vážnými a jen 
těžko odstranitelnými následky například pro 
dopravní obslužnost. Bylo zkrátka vidět, že ne-
jsou pod vlivem „módních koncepcí a trendů“, 

o nichž často hovoří část politické reprezentace 
a pro něž horují i některá vlivná média. Když to 
shrnu, zástupci akademické sféry vlastně mluvili 
z duše i nám odborářům.

Předpokládám, že představitelé krajů ho-
vořili o tom, jak si představují budoucnost 
železnice ve svém regionu...

Na programu byla vystoupení Pavlíny Ve-
likovské na téma vzniku a fungující integrace 
dopravy na lince Most–Plzeň v systému Do-
pravy Ústeckého kraje a Marcely Benedikto-
vé, která se zaměřila na liberalizaci a zkuše-
nosti z Plzeňského kraje. Musím ale přiznat, 
že z informací, jež v jejich podáních zazněly, 
jsme byli poněkud v rozpacích. A nemám tím 
na mysli evidentní preferování rychlého oteví-
rání železničního trhu. Spíše jsme se podivo-
vali zdůrazňování, jak takové kroky jsou pro 
uvedené kraje výhodné. Je opravdu zvláštní, 
když tyto argumenty zaznívají v době, kdy 
soukromý dopravce provozuje linku mezi 
Plzní a Mostem teprve pět měsíců. Opravdo-
vým překvapením pro nás však byl diskuzní 
příspěvek zástupce Jihočeského kraje, jenž 
zdůrazňoval, jaké výhody má pro tento region 
změna provozovatele drážní dopravy na vy-
soutěžených tratích, ačkoli první vlak nového 
dopravce vyjede na trať teprve 10. prosin-
ce 2017! Jedno známé přísloví doporučuje 

„nechválit dne před večerem“. Myslím, že 
i v tomto případě to může platit beze zbytku.

V médiích se často připomíná zájem cestu-
jící veřejnosti o zavedení tzv. síťových jízde-
nek, které umožní cestování s využitím služeb 
několika železničních dopravců. Vyjádřil se 
někdo i k této problematice?

Vzájemného uznávání jízdenek všemi do-
pravci se ve svém vystoupení dotkl zástupce 
ministerstva dopravy. Naznačil, že by měl 
být nastaven tarif, který bude vycházet z ex-
pertízy, jež provede právě tato instituce. Ten 
však nebude zohledňovat slevy poskytované 
jednotlivými dopravci na jimi provozovaných 
úsecích železniční sítě. V tom ale podle nás 
může zároveň spočívat i tzv. kámen úrazu. 
Věřím, že se najdou movitější cestující, kteří 
z důvodu svého pohodlí využijí možnost pří-
mého tarifního odbavení. Většina cestujících 
však jistě upřednostní nabídky slev jednot-
livých dopravců anebo jejich výhodnějšího 
předprodeje provozovaného na internetu.

Děkuji za rozhovor. 

S prezidentem FSČR Jaroslavem 
Vondrovicem hovořil Libor Poláček

Motorový vůz Stadler 840 011-1 v žst Kořenov, kde se nachází i Muzeum ozubnicové dráhy. 
Snímek Libora Poláčka byl pořízen v červenci 2012

Marné čekání,
nemalé zklamání 

Nemůžeme chodit s klapkami na očích

Dohoda o flexibilitě je dobrovolnou formou
výpomoci zaměstnance zaměstnavateli

Jste přesvědčeni, že se vám dostane pomoci, 
když se obrátíte na toho svého anebo některé-
ho z dalších poslanců za váš kraj? Možná máte 
dobré zkušenosti, v případě našich kolegů ze 
Zlínského kraje však nyní toto přesvědčení do-
stalo povážlivou trhlinu. Tedy alespoň pokud 
jde o jejich zákonodárce nejvýše postaveného. 

Problémy provázející železniční provoz 
na trati 341, s nimiž se se již po několik mě-
síců musejí potýkat strojvedoucí ze základní 
organizace FS Veselí nad Moravou, jsou čtená-
řům našeho časopisu dostatečně známy zejmé-
na díky článkům místopředsedy ZO Martina 
Urbánka. Redakce ZS také vyhověla žádosti 
našich veselských kolegů požádat o pomoc 
při hledání řešení místopředsedu Poslanecké 
sněmovny Petra Gazdíka. Důvod byl zřejmý 
– vysokému ústavnímu činiteli při posledních 

volbách do sněmovny dali důvěru právě voliči 
ve Zlínském kraji. V doporučeném dopise ode-
slaném druhého březnového dne byla i prosba, 
aby o podporu dle možnosti požádal také ostat-
ní poslance z regionu, kterého se potíže nejen 
železničního personálu, ale i všech cestujících 
z Vlárské trati bezprostředně dotýkají. Jako 
argument při vedených jednáních mohlo po-
sloužit přiložených dvanáct výtisků letošního 
třetího vydání Zájmů strojvůdce, kde byl totiž 
otištěn článek Úmyslná likvidace tratě 341?!, 
který celou problematiku zevrubně vysvětluje. 
Časopis byl určen i pro ostatních 11 poslanců 
za Zlínský kraj. Na objemnou zásilku ovšem 
rovné dva měsíce, jež uplynuly od jejího ode-
slání, nikdo nezareagoval! 

Veselští kolegové však ani po tu dobu nezahá-
leli – čilá korespondence anebo i osobní jednání 
byla vedena s představiteli místní samosprá-
vy, mj. s předsedou mikroregionu Bojkovsko, 
starostou města Bojkovice Petrem Viceníkem. 
A nutno je zde zdůraznit, že velké pochope-
ní a podporu našli také u dvojice poslanců –  
Vladimíra Koníčka a Ludvíka Hovorky. A prá-
vě asistent druhého jmenovaného nakonec náš 
dotaz, zda se časopis Zájmy strojvůdce ve sně-
movně dostal k těm, jimž byl určen, přesmě-
roval do kanceláře poslance a místopředsedy 
Poslanecké sněmovny Petra Gazdíka. Tam však 
o něčem takovém neměl nikdo ani tušení. Je to 
poněkud zvláštní situace. Byl to doporučený do-
pis, velká zásilka, od níž máme veškeré doklady. 
A proto jsme již také požádali Českou poštu, aby 
nám její doručení dohledala a potvrdila. Podařilo 
se zjistit, že k adresátu ve sněmovně opravdu do-
razila, a to již 6. března 2017!

Zklamání z takového nekorektního přístupu 
a evidentního nezájmu o potřeby občanů se již 
přetavilo v žádost našich veselských kolegů, 
abychom o těchto skutečnostech informovali 
v našem časopise. Opět se blíží sněmovní volby 
a asi je opravdu dobře, aby voliči věděli, kdo 
je kdo a zejména jak se zachová, když má dojít 
k naplnění předvolebních slibů. Ostatně jistě 
není od věci, když si zde ještě připomeneme, 
jak podle Ústavy ČR, článku 23 odstavec 3 zní 
slib poslance a senátora: „Slibuji věrnost České 
republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústa-
vu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát 
budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle své-
ho nejlepšího vědomí a svědomí.“ – Myslím, že 
dalších komentářů již ani není potřeba!

Libor Poláček

Není tomu dávno, co do médií pronikly 
informace o reálné hrozbě, že bude ukončen 
provoz mezistátních vlakových spojů na tra-
se Liberec–Szklarska Poręba. Přestože přímé 
vlaky na této trati znovu jezdí teprve druhým 
rokem, už se ukázalo, že je o ně velký zájem, 
a to nejen mezi turisty navštěvujícími tento 
krásný kraj. Nové spojení si pochvalují i míst-
ní obyvatelé z obou stran hranice. Výletníky 
směřující za bližším poznáním sousedů totiž 
zejména v poslední době doplňují cestující, 
kteří se díky tomuto přeshraničnímu vlakové-
mu spojení vydávají i na delší cesty do vnit-
rozemí obou států. S povděkem samozřejmě 
kvitují, že zde mohou cestovat s moderními 
nízkopodlažními vlakovými soupravami Sta-
dler, které provozují České dráhy. 

Proč zde i přes tato nesporná pozitiva byl 
provoz vlaků přes česko-polské hranice váž-
ně ohrožen? Jak ve své tiskové zprávě uvedla 
mluvčí Libereckého kraje Markéta Dědková, 
polští partneři měli problémy s financováním 
provozu, který se jim vzhledem k potřebě po-
stihnout i sezónní výkyvy jevil jako poměrně 
nákladný. A tak již dokonce byla z polské 
strany vypovězena smlouva o vzájemné spo-
lupráci dopravců. Reálné nebezpečí, že pře-
shraniční vlaky od května nevyjedou, však 
nakonec bylo naštěstí zažehnáno. Na základě 
jednání hejtmana Libereckého kraje Martina 
Půty a maršálka Dolnoslezského vojvodství 
Cezary Przybylskiho, které proběhlo za účasti 
dopravců, tedy Českých drah a Kolejí Dol-
nośląskich, bylo rozhodnuto o pokračování 
vzájemné spolupráce. 

Vážení kolegové, v posledním dubnovém 
týdnu bylo završeno jednání o konečné podo-
bě Opatření ředitele Odboru lidských zdrojů 
GŘ ČD Cargo č. 0006/2017 k flexibilitě za-
městnanců. Zaměstnavatel bohužel nepřistou-
pil na naše požadavky týkající se počtu směn 
odpracovaných na flexibilním pracovišti. Ar-
gumentoval především tím, že již při kolektiv-
ním vyjednávání k uzavření PKS ČD Cargo 
na rok 2017 se hovořilo pouze o dlouhodobé 
výpomoci. Odmítnut byl i náš návrh (požada-
vek), aby zaměstnanec začínal a končil na fle-
xibilním pracovišti režijní jízdou (Rg jízdou) 

z původního místa výkonu práce daného plat-
nou Pracovní smlouvou zaměstnance. 

Kompletní znění Opatření je k dispo-
zici na portálu společnosti ČD Cargo: 
http://portal.cdcargo.cz/ap/normy/Lists/
InternalNorms/Platnénormy/Opatření/
Úsek předsedy představenstva/Ředitele 
O10/2017/Opatření č.0006_2017

Dohoda o flexibilitě je čistě dobrovolnou 
formou výpomoci zaměstnance zaměstnava-
teli a jako k takové je nutno k ní přistupovat. 
V žádném případě ji nelze nijak nařizovat ani 
upravovat (například menší počet směn bez 

příplatku a podobně). O krátkodobé flexibilní 
výpomoci v rámci provozní jednotky (PJ) nej-
spíš nemá zaměstnavatel zájem, proto bedlivě 
zvažte, zda má smysl takovou „flexibilitu“ 
dále vykonávat či dělat.

V případě, že vás zaměstnavatel pošle 
na výkon do jiného než sjednaného místa 
výkonu podle pracovní smlouvy a nebude 
aplikována tzv. flexibilita, doporučujeme vám 
řídit se striktně nařízením vlády 589/2006 Sb., 
tedy uplatňovat do takového místa výkonu 
práce a zpět Rg jízdu.

Prezidium FSČR

Liberecký kraj a Dolnoslezské vojvodství 
hradí provoz v úseku Harrachov–Szklarska 
Poręba Górna vždy na svém území a u svého 
dopravce. Zatímco na českém území tak jde 
jen o cca 1200 metrů, v Polsku má tato trať 
délku takřka patnáct kilometrů. A náklady 
si pak oba dopravci vyrovnávají mezi sebou 
právě na základě uzavřené smlouvy, přičemž 
do ceny je započítán i posilový vůz Stadler, 
který je potřebný pro provoz ve špičce. 

Finanční podíl polských partnerů byl tedy 
doposud podstatně větší, ovšem hejtman 
Martin Půta nedávno oznámil, že Liberecký 
kraj nyní s ohledem na význam tohoto přes- 
hraničního spojení nabídl částečné zvýše-
ní svého podílu na provozu tím, že náklady 
na potřebné vozidlo budou nově rozpočítány 
rovným dílem.

Proč se o tomto tématu a nalezeném řešení 
takto rozepisuji i na stránkách našeho časopi-
su? Důvody jsou nasnadě. Spolu s ostatními 
strojvedoucími na Liberecku jsem přesvěd-
čen, že je zde potřeba poděkovat představi-
telům Libereckého kraje za velké pochopení 
a mimořádnou vstřícnost. Takový přístup totiž 
není vždy samozřejmostí a například trať 341, 
kde se situace naopak v poslední době značně 
zkomplikovala, je toho smutným důkazem. 
Plně chápu kolegy z Veselí nad Moravou, kte-
ří na to kriticky poukazují a usilují o nápravu.

A s tím úzce souvisí podle mého názoru 
velmi důležitý moment, který zde chci zmínit. 
Je to úloha naší profesní odborové organizace. 
Nemůžeme přece chodit s klapkami na očích 
a tvrdit, že se nás takové věci netýkají, že je 

to jen úkol pro management a obchodní zá-
stupce dopravních společností, u nichž jsme 
jako strojvedoucí zaměstnáni. Pokud budeme 
moci, vždy v takovém případě využívejme 
autority a vážnosti, kterou Federace strojvůd-
ců měla, má a doufám, že i nadále bude mít. 
Bude-li na tratích, a mám na mysli právě i ty 
regionální, udržen provoz, budou mít pře-
ce našich kolegové strojvedoucí zachovánu 
i jistotu, že najdou práci. A to je přece velmi 
pádný argument pro to, abychom se v těchto 
věcech velmi energicky angažovali!

Pavel Semecký, člen prezidia FSČR



ZÁJMY STROJVŮDCE
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Akční oděvy versus funkční materiály

Nabídka kalendářů na rok 2018

Na snímku Jiřího Adolfa z roku 2006 je stařičký motorový vůz 831 113-6 na jesenické horské trati 
pod Ostružnou 

Elektrická lokomotiva 122 051-6 ČD Cargo. Fotografie J. Adolfa z října 2009 

Mluvíme-li o akčních oděvech, očekáváme 
jejich speciální vlastnosti. Pro strojvedoucí je 
důležitá pohoda při výkonu práce za různých 
klimatických podmínek. V následujících řád-
cích se pokusím přiblížit širokou škálu použí-
vaných materiálů, včetně současných trendů 
funkčního prádla a oblečení.

Akční oděvy by měly tělo chránit před vě-
trem, deštěm, zimou, horkem a zároveň odvá-
dět pot. Bohužel stále existují mýty, co se týče 
přírodních a syntetických materiálů. Od éry 
„dederonek“ však syntetické materiály prošly 
„kosmickým“ vývojem. Proto možná mnohé 
překvapí, že současné materiály používané 
v extrémních podmínkách (extrémních ved-
rech) jsou mnohdy stoprocentně syntetické. 
Pokud je složení materiálu akčního pracovního 
trička a polokošile 96 % bavlna, 4 % elastan, 
je vhodné tak do 25 ˚C a nesmíte se při prá-
ci zpotit... Pojďme se tedy společně podívat 
na vlastnosti některých používaných materiálů 
funkčního prádla a oděvů:

Bavlna je příjemná k pokožce, avšak díky 
nasákavosti se projevuje hlavní nevýhoda – 
váže na sebe vlhkost, kterou absorbuje, pomalu 
schne a vystavuje tělo nebezpečí prochladnutí 

(navlhavost 8 %). – viz mokrý hadr z článku 
Když udeřily tropy (ZS 15-16/2015)

Bambus – již při prvním kontaktu budete 
příjemně překvapeni velmi jemným a příjem-
ným omakem. Oceníte hlavně jeho antibakte-
riální a antistatické vlastnosti. Zabraňuje mno-
žení bakterií a omezuje vznik nepříjemných pa-
chů. Uvádí se, že tato složka dokáže eliminovat 
až 70 % nežádoucích bakterií. To dodává prádlu 
výjimečný komfort. Povrchová struktura sa-
motného vlákna je členěna množstvím mikro-
spor a umožňuje tak až 3× lepší odvod vlhkosti 
od pokožky než bavlna. Tyto vlastnosti jsou 
porovnatelné se synteticky vyráběnými vlákny, 
z nichž jsou vyráběny materiály pro sportovní 
funkční prádlo. 

Modal se vyrábí z bukové dřeviny, je příjemný 
na dotek a může se pochlubit skvělými vlastnost-
mi. Jelikož má materiál minimální navlhavost, 
velmi rychle usychá. Při nošení tohoto materiálu 
zjistíte, že látka z modalu je na tělo jemnější než 
látka bavlněná. Modal používají i přední evropští 
výrobci textilu a spodního prádla.

Polypropylen – vlastnosti polypropylenu 
(PP) jsou dnes již obecně známé: absolutní vo-
doodpudivost (navlhavost 0,05 %), silná termo-
izolační schopnost, nízká hmotnost. Vlhkost je 
z povrchu polypropylenových vláken spolehli-
vě a rychle odváděna a neodpařuje se na pokož-
ce. Polypropylen svými vlastnostmi, které jsou 
využívány pro výrobu sportovních funkčních 
oděvů, předstihuje kterékoliv jiné syntetické 
vlákno včetně polyesterů. 

Polyamid – velmi pružné syntetické vlák-
no. Má nejvyšší odolnost vůči tahu, roztrhání 
a oděru (s nejvyšší odolností ze syntetických 
materiálů). Známý materiál nylon je z polyami-
du. Vlhkost přijímá jen minimálně (navlhavost 
4,5 %). Značen jako PA, PAD. Některé úpravy 
nylonu jsou velmi prodyšné a vzhledem i poci-
tově jsou velmi podobné přírodním vláknům.

Polyester – tato vlákna také dobře odolávají 
povětrnostním vlivům. Materiály z polyesteru 
(PES) nesají vlhkost a rychle uschnou (navl-
havost 0,4 %). Vzhledem či dotykem PES při-
pomíná přírodní hedvábí. Polyesterová vlákna 
jsou dutá a nahrazují např. peří. Jemné PES 
mikrovlákno je výrazně jemnější než bavlna. 
Polyester se přidává k přírodním vláknům, 
tkaniny jsou málo mačkavé, s delší životností, 
pevností a jsou lehké.

Elastan se používá pouze v kombinaci s ji-
nými materiály. Ty pak mají stálý tvar a jsou 
pružné. Elastické vlákno se roztáhne na 3náso-
bek objemu a vrátí se do původního stavu. Oděv 
lépe přilne k tělu a zároveň nebrání v pohybu.

Coolmax je speciální polyesterové vlákno 
se 4 kanálky. Ty zvyšují plochu povrchu a vý-
borně odvádí vlhkost od těla. Vlákno je vodo-
odpudivé a nenasákavé.

Moira TG 900 z vysoce technizovaného 
polypropylenu má skvělé užitné vlastnosti 
důležité pro výrobu funkčního prádla. Tajem-
ství vlákna spočívá ve tvaru jeho průřezu, kde 
se podobá pětilaločné hvězdě. Tím se až dvoj-
násobně zvětšuje obvod vlákna a zároveň vy-
tváří úžlabí, kudy pak putuje kapilární vlhkost. 
Unikátní profil vlákna Moira TG 900 transport 
vlhkosti výrazně zvyšuje. 

Tecnopile – jedná se o známý fleece, tedy 
100% PES s vnitřní počesanou stranou. Fleece je 
výbornou tepelnou izolací, je prodyšný a rych-
leschnoucí. Tkanina obsahuje cca 500 mikrovlá-
ken na 1 mm2. 

Powerstretch nebo také Polartec® je velmi 
univerzální materiál. Je teplý, pružný a prodyšný. 
Každá strana má odlišné vlastnosti. Vnější hladká 
je odolná větru a měkká vnitřní odvádí vlhkost. 
Údržba materiálu je snadná při velké životnosti.

Softshell – jedná se o teplý a prodyšný mate-
riál, chránící před vodou a větrem. Proti fleece 
je rozdíl v tom, že je vícevrstvý. Nepotřebu-
jeme tedy nosit tolik vrstev oblečení. Měkký 
PUR (Polyuretan je elastický polymer vhodný 
na výrobu textilních vláken) povrch softshellu 
je vodoodpudivý. Kapky vody a sněhové vloč-
ky tak sklouznou dolů. Softshell je poměrně 
odolný větru. Z rubové strany je microfleece 
a někdy pletenina a někdy membrána. 

Nejde však jen o použité materiály a jejich 
kombinace. Rozhodující je zpracování matriálu, 
tedy přesněji vlákna, které mu dodá speciální 
vlastnosti. Promyšlenou konstrukcí pletenin, kdy 
spodní strana je tvořena např. mikrosmyčkami, 
které odvádí pot od pokožky na povrch s odliš-
nou strukturou popř. materiálem, kde se odpa-
řuje, pak lze zhotovit dokonalé funkční prádlo. 

Co říci závěrem, každý si může udělat ob-
rázek, kde jsou funkční oděvy a prádlo a kde 
akční oděvy ČD. Snad se ale začíná blýskat 
na lepší časy...

Ivo Vlachynský

Vážení kolegové, nabízíme vám nástěnné a stolní kalendáře 
Federace strojvůdců České republiky na rok 2018. Každá zá-
kladní organizace FSČR také tentokrát obdrží zdarma tři kusy stol-
ních kalendářů a jeden kalendář nástěnný. Všechny další kalendá-
ře, o které budete mít zájem, je nutno včas objednat! Celkový ná-
klad vyrobených kusů kalendářů bude stanoven na základě vašich 
závazných objednávek. 

Výbory ZO si mohou kalendáře pro členy svých základních or-
ganizací v požadovaném počtu výhodně objednat za podmínky ná-
sledující finanční spoluúčasti: ● u stolního kalendáře 40 Kč (za jeden 
kus), ● u nástěnného kalendáře (13 listů) 70 Kč (za jeden kus).

Upozorňujeme, že všichni zájemci si tentokrát mohou stolní a ná-
stěnné kalendáře na rok 2018 objednat výhradně prostřednictvím 

Jako dlouholetému a možná i nejstaršímu 
strojvedoucímu jezdící na 0/0-S (v srpnu do-
sáhnu důchodového věku) mně není lhostejné 
dění na Českých drahách a klidným mě nene-
chávají zejména neuvážená rozhodnutí jejich 
managementu. Příkladem mohou být mno-
há nesmyslná nařízení a vyhlášky, jež nám 
ve svém důsledku jen komplikují práci.

Kolegy strojvedoucí a čtenáře našeho časo-
pisu bych zde rád seznámil s několika svými 
postřehy z pilotního provozu vlaků ČD v re-
žimu 0/0-S. Na trati 131 Ústí nad Labem–
Úpořiny–Bílina, kde jezdím, byl provoz 0/0-S 
zahájen v roce 2000 a myslím si, že se v tomto 
režimu osvědčil. Po nedávném vydání tzv. pi-
lotního provozu jsem proto ani nemohl uvěřit, 
že něco takového mohlo vůbec vzniknout. Sa-
mozřejmě jsem toto nařízení nemohl respek-
tovat bez výhrad, neboť jako zaměstnanec ČD 
musím přece především být dobrým hospodá-
řem a toto nařízení lze považovat jednoznačně 
za kontraproduktivní.

Trať 131, která byla také zařazena do to-
hoto zkušebního provozu, splňuje podmínky 
kategorie tratě A. Zajímalo mě tedy, zda zave-
dení pilotního provozu bylo vůbec projednáno 
s Ústeckým krajem, který si na ní objednává 
dopravu. Zavolal jsem vedoucímu oddělení do-
pravní obslužnosti odboru dopravy tohoto kraje 
a vysvětlil mu, o co se mi jedná. Dostal jsem 
informaci, že České dráhy cestu projednání 
tohoto opatření nezvolily. A začaly se dít věci. 
Abych ale neobcházel ČD, jejichž jsem za-
městnancem, telefonicky jsem se spojil i s jed-
ním z tvůrců pilotního provozu na O14 GŘ ČD. 
Vysvětlil jsem mu, že na předmětné trati je pro-
dejní automat MOPAJ, který ani není schopen 
prodávat jízdenky DUK, to znamená jízdenky 

Ústeckého kraje v rámci integrovaného doprav-
ního systému. Přitom je skutečností, že sankce, 
kterou může uložit kraj za neodbavení cestují-
cího, je 5000 Kč za každou jízdenku! Kontroly 
ze strany kraje jsou přitom velmi časté. A také 
jsem informoval, že na naší trati dosud bylo vše 
v pořádku a trať byla hodnocena jen pozitivně. 
Po těchto telefonátech bylo během dvou hodin 
vše vyřešeno. Trať 131 byla vyjmuta z pilotní-
ho provozu a provoz je zde jako dřív. 

Z odboru 14 generálního ředitelství se mně 
nakonec dostalo ještě poděkování za oprávně-
né připomínky. Při této příležitosti bylo také 
konstatováno, že celoplošné zavedení pilotní-
ho provozu vlaků ČD v režimu 0/0-S bylo asi 
unáhlené a měl být zprvu raději vyzkoušen jen 
na několika vybraných tratích. 

Osobně mám dojem, že hlavní důvodem 
bylo, aby strojvedoucí na 0/0-S na těchto 
tratích přišli o komerční zkoušky a příplatek 
7 Kč. Přitom například na trati 131 strojve-
doucí nemají žádný problém s prodejem jíz-
denek a dokonce si dovolím tvrdit, že právě 
tato turnusová skupina je vlastně považována 
za svým způsobem prestižní a ráda by zde jez-
dila i řada nových strojvedoucích.

A ještě zde uvedu hlavní body, které pova-
žuji za významné argumenty proti zavedení 
tohoto pilotního provozu:

● Neprovádění namátkových kontrol je 
počinem dobrým snad jen pro černé pasažé-
ry! Přitom například na naší trati se nám je 
podařilo ve spolupráci s vlakovými revizory 
během posledních dvou let skoro vymýtit.

 ● Prodejní automat MOPAJ nepřijímá nové 
mince. Ty přes jeho mechanismus propadáva-
jí, a tak cestující musí jít pro jízdenku za stroj-
vedoucím. A zejména lidé vyššího věku větši-
nou ani nevědí, jak mají s automatem zacházet 
a raději jdou rovnou za strojvedoucím.

● MOPAJ neprodává jízdenky krajské, 
u nás konkrétně jízdenku DUK. Cestujícímu, 

který si ji chce zakoupit, to není umožněno. 
Je tedy předpoklad, že nakonec pojede vlakem 
bez jízdenky. A přitom při kontrole nemůže 
být ani pokutován, protože on si přece jízden-
ku koupit chtěl!

● Při poruše automatu není možnost rychle 
zajistit vlakového revizora, který by cestující 
odbavoval. Za takových situací se pak logicky 
cestuje zadarmo. A jen tak mimochodem – po-
ruchy těchto automatů jsou velmi časté!

To jsou podle mne zásadní body, které je 
nutno vzít v úvahu při rozhodování o budouc-
nosti pilotního provozu. Já alespoň doufám, 
že nebude zaveden. Považuji ho za krok zpět 
a každý správný hospodář takový krok musí 
odmítnout.

Miroslav Holek

některé ze základních organizací Federace strojvůdců.  Objednáv-
ky jednolivých zájemců v žádném případě nelze adresovat přímo 
prezidiu nebo tiskovému středisku FSČR. Také výdej objednaných 
kalendářů se pak uskuteční jen v ZO, kde jste si kalendáře objednali!    

Závazné hromadné objednávky s uvedením počtu kusů jednot-
livých druhů kalendářů pošlou základní organizace na prezidium 
FSČR, a to nejlépe elektronickou formou na adresu analytik@fscr.cd.cz. 
Objednávky ze ZO je nutno poslat co nejdříve, nejpozději ovšem 
30. června 2017! K tomuto datu bude objednávaný počet kalendářů uza-
vřen a na případné další, až po stanoveném termínu zaslané objednávky 
již nebudeme moci brát zřetel! 

Tiskové středisko FSČR

Pilotní provoz na tratích 0/0-S jako
krok zpět

Pirátům silnic opět „narostl hřebínek“

Přístup k elektronické agendě strojvedoucích
bez zbytečných komplikací

Na tiskové středisko FSČR a oddělení BOZP se v minulých dnech 
obrátil předseda základní organizace FS Kladno kolega Jaroslav Vávra 
s informací o vysokém počtu řidičů silničních vozidel, kteří soustavně 
nerespektují dopravní značení na přejezdu P 2236 v km 20,172 trati č. 122 
Praha–Hostivice–Rudná u Prahy. Svojí hrubou nedbalostí tak ohrožují 
bezpečnost železničního provozu a samozřejmě i svoji. Uvedený přejezd 
křižuje silnice III/0056 a je zabezpečen pouze výstražnými kříži doplně-
nými značkou P 6 Stůj, dej přednost v jízdě! Po loňských preventivních 
opatřeních ze strany příslušníků dopravní policie z Územního odboru Po-
licie ČR Praha-venkov ZÁPAD tak opět pirátům silnic „narostl hřebínek“. 

Tiskové středisko FSČR se obrátilo s dotazem na tiskovou mluvčí SŽDC, 
zda se vzhledem k situaci na tomto přejezdu neuvažuje o zvýšení stupně ochra-
ny železničního provozu. Podle odpovědi ovšem SŽDC nemá v současnosti 
v plánu investiční akci související se změnou zabezpečení tohoto přejezdu. 

Současně byl kontaktován také zde uvedený útvar Policie ČR, jejíž 
příslušníci provedou na daném přejezdu řadu preventivních kontrol. Kaž- 
dému však musí být jasné, že nemohou na žádný přejezd dohlížet ne-
přetržitě. Každá preventivní akce je ovšem vysoce pozitivním přínosem 
k bezpečnosti provozu. 

Vážení kolegové, v posledních týdnech si jis-
tě i mnozí ze čtenářů Zájmů strojvůdce všimli 
emocí, jež vyvolává zavedení elektronické vý-
platní pásky. Stejně jako většina kolegů, které 
jsem oslovil, nejsem proti zavedení tohoto sys-
tému. Co ale vadí nejvíce, je samotný přístup 
k výplatní pásce. Zde se již dostáváme k jádru 
problému, k němuž bych se rád vyjádřil.

Zaměstnavatel neustále vyvíjí další elek-
tronické personální aplikace, aniž by tyto 
byly spolu vzájemně propojeny, kompatibilní 
a jednoduše přístupné. – Epos, Zaměstnanec-
ký portál, Hlášení strojvedoucího, webové 

Tiskové středisko FSČR v součinnosti s oddělením BOZP konzultuje 
s příslušnými odbornými orgány i jiné možnosti zvýšení bezpečnosti pro-
vozu na uvedeném přejezdu. 

Zde je ovšem nutné připomenout, aby strojvedoucí velmi důsled-
ně dbali ustanovení předpisu SŽDC D1 a od výstražného kolíku 
s návěstí Pískejte podle čl. 1409 dávali návěst Pozor přesně po-
dle článků 1109 a 1110 citovaného předpisu. Proč tuto zdánlivou 
samozřejmost připomínám? Drážní inspekce ČR při vyšetřování mi-
mořádných událostí na železničních přejezdech velmi pečlivě zjišťuje, 
zda strojvedoucí tuto povinnost plní. Pokud použití zvukové návěsti 
není zaznamenáváno registračním zařízením hnacího vozidla, tak tuto 
okolnost ověřují výslechem případných svědků. Při analýze okolnos-
tí mimořádné události je také podrobně hodnoceno, zda strojvedoucí 
během jízdy nepřekročil stanovenou rychlost, byť o jeden jediný kilo-
metr. I tato případná okolnost, i když by neměla příčinnou souvislost 
se vznikem mimořádné události, je zaznamenána v závěrečné zprávě 
Drážní inspekce jako závada, tedy zakládá možnost postihu strojve-
doucího zaměstnavatelem.

Vladimír Selucký

portály jednotlivých dep a mnoho dalšího. To 
všechno je různě rozmístěno v prostoru intra-
netu bez jakékoliv vzájemné vazby, často bez 
možnosti přístupu z domova. Proto bych rád 
zahájil diskuzi na toto téma.

Cílovým stavem by mělo být, abychom 
za Federaci strojvůdců předložili vedení Čes-
kých drah soubor jednotných připomínek, jak 
bychom si představovali, aby takový přístup 
k elektronické agendě pro strojvedoucí vy-
padal. Mělo by to být jednoduché přihlášení 
bez zbytečně komplikovaného a několikrát 
ročně měněného hesla, přehledné uspořádání, 

možnost přístupu z domova a v ideálním 
případě také aplikace pro telefony. Myslím, 
že přístup vedení ČD k vlakovým četám je 
v tomto směru daleko přívětivější a vstřícnější 
než ke strojvedoucím.

Je tedy na zvážení, abychom definovali své 
připomínky na toto prostředí. A nepochybu-
ji, že nápadů od kolegů strojvedoucích bude 
jistě mnoho. Nabízíme tedy kolegům, kteří 
mají zájem o podání návrhů k této problema-
tice, aby své připomínky a návrhy předložili 
také. Poté bychom mohli tyto náměty předat 
prezidiu FSČR k dalšímu projednání. Máte-li 
zájem, kontaktuje nás na e-mailové adrese: 
SehnalA@epos.cd.cz. 

Antonín Sehnal
člen předpisové komise FSČR
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Výrobu a distribuci kalendářových vložek 
na rok 2018 (vhodné mj. i do kožených obalů s logem 
FSČR) zajišťuje Oblast FS Plzeň. Objednávky může-
te do 15. září 2017 posílat elektronickou formou na  
e-mailovou adresu pepabock@centrum.cz anebo 
poštou na adresu: Federace strojvůdců ČR, Oblast  
Plzeň, sekretariát přednosty žst Plzeň hl. n., Nádraž-
ní 9, Plzeň. Bližší informace na tel. č. 972 52 4685.

Josef Bock, člen P-FSČR

Kalendářové vložky

Právní servis FSPrávní servis FSPrávní servis FS

Před více než rokem se na mne obrátil jeden ze 
strojvedoucích s žádostí o právní pomoc. Šlo o to, 
že jej postihly zdravotní problémy, pro něž se stal 
zdravotně nezpůsobilým k výkonu práce, kterou 
dosud vykonával. Zaslal jsem mu podrobný výklad 
možností, které se mu nabízejí při řešení jeho sví-
zelné situace, zejména pak odkaz na příslušná usta-
novení podnikové kolektivní smlouvy a ustanovení 
interního předpisu, řešícího ztrátu zdravotní způso-
bilosti strojvůdců. A to včetně případného ukončení 
pracovního poměru a finančních nároků (odstupné, 
odchodné). Protože se mi poté strojvůdce už neo-
zval, považoval jsem své informace za dostatečné. 

Nedávno se mi ozval tento (dnes již bývalý) 
strojvůdce znovu. Popisoval mi, jak mu zaměst-
navatel nabídl změnu pracovní smlouvy (jiný druh 
práce). Tuto práci odmítl, a tak mu zaměstnavatel 
nabídl ukončení pracovního poměru dohodou po-
dle § 49 zákoníku práce. Dohodu podepsal a do-
stal odstupné ve výši desetinásobku průměrného 
měsíčního platu. Od kolegy se však prý dozvěděl, 
že mohl dostat 24násobek platu. Požádal mne o po-
souzení, zda tato informace je pravdivá.

Rozhodl jsem se jeho případ přezkoumat, neboť 
na základě jeho dřívějších údajů o věku, délce za-
městnání u dopravce a druhu nemoci, která vedla 
ke ztrátě jeho zdravotní způsobilosti, jsem měl 
za to, že informace, které se mu dostalo, by mohla 
být pravdivá. Vyžádal jsem si proto od něj kopii do-
hody o skončení pracovního poměru.

Dne 24. dubna vykonal svoji poslední pracovní směnu u dopravce ČD 
Cargo pan Petr Nevečeřal, člen základní organizace Federace strojvůdců 
Ústí nad Labem. Tento náš kolega po absolvování železničního odborného 
učiliště v Sobědruhách nastoupil v první červencový den roku1972 do lo-
komotivního depa Ústí nad Labem. O pět let později se stal strojvedoucím.

Na poslední směnu nastoupil ve 4:48 hodin, když nejprve režijní 
jízdou odjel do Kralup nad Vltavou pro vlak 60100 z Kralup do Ústí 

Na značnou nekvalitu pracovní obuvi už 
před časem poukázal kolega strojvedoucí M. V. 
Ve svém e-mailu nám tehdy napsal: „Posílám foto 
ochranné pomůcky, obuvi pracovní kotníčkové, 
která byla nošena 16 dní. Tak pokud zase bude 
v Zájmech strojvůdce nějaký článek na toto téma, 
budu rád, když snímek, který pochází ze začátku 
loňského roku, použijete.“A tak zde nezbývá než 

nad Labem. Zatímco na prvním snímku je na stanovišti lokomotivy 
130 022-7 při rozjezdu tohoto svého vlaku z Hněvic, druhý záběr poří-
dil Alois Sedlařík při dojezdu do Ústí nad Labem.

Kolegové z ústecké ZO Federace strojvůdců a ostatní spolupracovníci 
děkují Petru Nevečeřalovi za dlouholetou práci vykonanou na železnici 
a na zaslouženém odpočinku mu přejí jen to nejlepší, spokojenost a ze-
jména pevné zdraví.

v rámci našeho volného cyklu Made in šmejd po-
ložit několik otázek.

Poradí někdo zaměstnancům, k čemu je jim pra-
covní obuv, která se rozpadne v takto rekordně krát-
kém čase? Proč nebylo už v zakázce objednáno ale-
spoň prošití podešve s podrážkou? U pracovní obuvi 
přece lze s možností uvolnění podrážky vcelku počí-
tat, zvláště při použití méně kvalitního lepidla!

Co na takový šmejd říká zaměstnavatel, kte-
rý má dozorovat kvalitu výrobci dodávaných 
ochranných pomůcek? Jsou případy závad, evi-
dentní a zvláště opakované nekvality, také náležitě 
smluvně ošetřeny?

 Jak si firma dodávající takovou pracovní obuv 
pro České dráhy či ČD Cargo vlastně váží tak za-
jímavé a jistě pro ni i nemálo lukrativní zakázky? 

Praha–Split a zpět
Informujeme držitele zahraničních jízd-

ních výhod, že pro období jízdy od 20. června 
do 2. září 2017 platí pro nákup lůžkových pří-
platků pro cestující s volnými jízdenkami FIP 
následující pokyny:

Držitelé jízdenek FIP nemají nárok na se-
zónní slevu lůžkových příplatků dle čl. 72.4 

Zvláštního ujednání ČD pro mezinárodní pře-
pravu (ZUJ). V případě, že si cestující – drži-
tel jízdenky FIP zakoupí příplatek se sezónní 
slevou, bude povinen si doplatit do plné ceny 
rezervačního dokladu u průvodce lůžkového 
vozu (netýká se jízdenek zakoupených na zá-
kladě předložení mezinárodní průkazky FIP 
50 %). Předprodej je možný (mimo termíny, 
popsané v odstavci níže) pouze v rámci dvou-
měsíčního předprodeje. 

Pro následující vybrané (minimálně vy-
tížené) termíny přímých sezónních lůžko-
vých vozů Praha hl. n.–Split EC 277/1204  
ve dnech 20. 6., 23. 6., 29. 8. a 1. 9. 2017 
a v opačném směru Split–Praha hl. n. 

R 1205/276 ve dnech 21. 6. a 24. 6. je pro 
držitele volných jízdenek FIP povolený vý-
dej rezervací po celé období předprodeje. 
Na zde uvedené termíny platí nad rámec 
ustanovení ZUJ aplikace sezónní slevy při 
odbavení lůžkovými příplatky. Ceny lůžko-
vých příplatků se sezónní slevou jsou v ta-
bulce označeny *.

Praha–Bar a zpět 
Informujeme držitele zahraničních jízd-

ních výhod, že pro období od 18. července 
do 3. září 2017 platí v sezónních spojích ČD 
pro držitele zahraničních jízdních výhod 
zde uvedené ceny rezervačních dokladů. 
Ceny jsou stanoveny fixně v EUR, pro pře-
počet na CZK se použije jednotný železnič-
ní kurs (JŽK). 

Rezervační doklady budou vydány pou-
ze po předložení jízdních dokladů FIP (tzn. 
jízdenky FIP nebo jízdenky zakoupené na zá-
kladě předložení mezinárodní průkazky FIP 
na slevu 50 %). Bez předložení těchto dokla-
dů nebude cestující odbaven. Předprodej re-
zervačních dokladů bude probíhat ve stan-
dardní lhůtě 2 měsíců před odjezdem vlaku 
(jízdenky FIP mají platnost 3 měsíce od doby 
podání žádosti).

Upozorňujeme, že ze zde uvedených cen 
rezervací se držitelům zahraničních jízdních 
výhod neposkytují další slevy. Držitelé jízde-
nek FIP nemají nárok na GS slevu lůžkových 
příplatků dle čl. 72.3 Zvláštního ujednání ČD 
pro mezinárodní přepravy (ZUJ). V případě, 
že si cestující – držitel jízdenky FIP zakou-
pí příplatek s GS slevou, bude povinen si 
doplatit do plné ceny rezervačního dokladu 
u průvodce lůžkového vozu (netýká se jíz-
denek zakoupených na základě předložení 

mezinárodní průkazky FIP 50 %). Toto pra-
vidlo se nevztahuje pouze na vyjmenované 
termíny, kdy lze GS slevu použít i v rámci 
prodlouženého předprodeje od 25. 4. 2017: ● 
Praha–Bar (EC/173/341/431) na data odjezdů 
z Prahy 18. 7., 29. 8. a 1. 9. 2017; ● Bar–Praha  
(D/430/340/172) na data odjezdů z Baru 20. 7. 
a 23. 7. 2017.

Ceník rezervačních dokladů pro držitele 
jízdenek FIP na sezónní spoje ČD – pod-
mínky se vztahují pouze na uvedené sezónní 
spoje, kde jsou stanoveny následující ceny 
rezervací do lůžkových vozů (lehátkové vozy 
nebudou řazeny), a to za jednu osobu v jed-
nom směru:

Přednostní odbavení provádí v zásadě cen-
trální rezervační pracoviště ČD (UMIKA – tel. 
9722 41881, 2), a to pouze pro cestující hra-
dící tarifní jízdné, tj. jízdné NRT (vč. slev – 
např. CityStar, Mnohostranná dohoda atp.), 
RPT (Interrail/Eurail), FIP ve výše vyjmeno-
vané termíny nebo jízdné se slevou FIP 50 %. 
Skupina bude přednostně odbavena, pokud 
alespoň polovina cestujících tvoří cestující 
s tarifním odbavením. Od každého cestující-
ho (bez výjimky) je nutné si vyžádat telefonní 
nebo e-mailový kontakt, který dále postupte 
na rezervační pracoviště UMIKA Praha.

Ostatní přepravní podmínky stanovené 
Zvláštním ujednáním ČD pro mezinárodní 
přepravu (ZUJ), resp. Zvláštními přepravní-
mi podmínkami v mezinárodní přepravě pro 
noční vlaky (SCIC-NT) jsou tímto nedotčeny.

Nezbavujte se zbytečně
svých nároků

Na zasloužený odpočinek po 45 letech na dráze

Made in šmejd aneb Dva týdny a dost?!

Odbavení držitelů zahraničních jízdních
výhod do přímých sezónních vozů

Po jejím doručení jsem byl dost překvapený. 
Jako důvod ukončení pracovního poměru dohodou 
nebyly uvedeny zdravotní důvody, ale nadbyteč-
nost zaměstnance podle § 52 písm. c) zákoníku 
práce. Tento důvod skončení pracovního poměru 
mu skutečně zaručoval odstupné dle kolektivní 
smlouvy pouze ve výši desetinásobku platu. Tím, 
že dohodu podepsal, přijal dobrovolně řešení, které 
mu navrhl zaměstnavatel a připravil se tak o znač-
nou finanční částku. Změna této situace není mož-
ná, a to ani soudní cestou.

Chtěl jsem zjistit, proč strojvůdce takovou nevý-
hodnou dohodu podepsal a zejména, proč se neřídil 
informacemi, které jsem mu před více než rokem po-
skytl, a proto jsem s ním probral celou věc osobně. 
Řekl mi, že jej zaměstnavatel „zahnal do úzkých“, že 
na něho vyvinul tlak, ať dohodu podepíše okamžitě 
a on jeho tlaku podlehl. Litoval svého jednání a sou-
hlasil s tím, abych jeho příběh zveřejnil a pokusil se 
tak apelovat na ostatní strojvůdce, aby se nedopustili 
stejné chyby jako on, což tímto činím.

A jaké je poučení? Než podepíšete jakoukoliv 
smlouvu, dohodu apod., dobře si tento krok promy-
slete. Nebojte se vzít si dostatečný čas na rozmyš-
lenou a požádat třeba právníka, aby navrženou do-
hodu (smlouvu) přezkoumal, zda nejde o zkrácení 
práv jedné ze stran. Vězte, že k podepsání dohody 
vás nemůže nikdo nutit. Pokud však podepíšete, 
není cesty k nápravě. Případný nátlak se totiž velmi 
těžko prokazuje.

JUDr. Miroslav Kovář
advokát a právník FSČR

e-mail: miroskovar@seznam.cz

Zvýhodněná nabídka oblíbeného diáře a nástěnného
parního kalendáře

Šedesátá léta a setkání se strojvedoucím instruktorem

Vydavatelství ing. Zdeňka Ulricha, které s Fe-
derací strojvůdců dlouhodobě spolupracuje při pří-
pravě stolních a nástěnných kalendářů, připravuje 
také letos kapesní diář na rok 2018 s fotografiemi 
z provozu parních lokomotiv i dalších historických 
železničních vozidel. Objednat si ho můžete rovněž 
za zvýhodněnou cenu, která byla pro členy naší 
profesní odborové organizace stanovena na 45 Kč. 

Úplnou letošní novinkou v nabídce téhož vydava-
telství je atraktivní nástěnný parní kalendář 2018, 
který si oproti volnému prodeji mohou zájemci z řad 
členů FSČR také objednat za výhodnější cenu 150 Kč.

Objednávky, ve kterých vedle jména a své poš-
tovní adresy uvedete i název a adresu základní 
organizace FS, jejíž jste členy, zasílejte na e-mail: 
ulrichz@seznam.cz. Písemné objednávky lze zaslat 
na adresu: Ing. Zdeněk Ulrich, Nám. Kosmonautů 
17, 789 85 Mohelnice.

Šedesátá léta byla pro mě poznamenána ně-
kterými ne zrovna dobrými vzpomínkami. Hodně 
mně vadilo, že na většině dobrých lokomotiv, ale 
i v lepších turnusových skupinách jezdili většinou 
lidé s červenými knížkami. Vzpomínám si na jeden 
takový budovatelský závazek. V pardubickém loko-
motivním depu si někteří novátoři, naštěstí jich však 
bylo málo, míchali do uhlí mour z dýmnice s tím 
cílem, že ušetří uhlí. Jediným efektem tohoto počí-
nání ovšem byla skutečnost, že se tím zadusil oheň. 
Docházelo ke zpoždění a topič tak měl jenom dřinu 
navíc, protože lokomotiva při otevřeném regulátoru 
stejně energii vypustila komínem. Hlavně, že byl 
tehdy socialistický závazek. Jeden takový novátor 
dokonce dostal v Pardubicích přezdívku „mourek“. 

Jaké to bylo období? Vzpomněl bych na jednu 
moji příhodu. – Jako voják jsem vezl nákladní vlak 
ze Žiliny do Ostravy. Bylo to 30. dubna 1964. V té 
době jsme jako vojáci na dýmniční dveře lokomotivy, 
někdy i na zásobník, psali křídou, za kolik to máme 
do civilu. Na lokomotivě, se kterou jsem vezl uve-
dený vlak, jsem měl na dýmničních dveřích napsáno 
„za 153 civil“. Nebyl jsem sám, kdo jezdil s takto 
vyzdobenou lokomotivou. Třincem jsme měli podle 
jízdního řádu projíždět, ale byli jsme zastaveni. Sám 
náčelník stanice mně nařídil, abych okamžitě smazal 
ten vojenský nápis s tím, že je to provokace před prv-
ním májem a že bych mohl do civilu jít za podstatně 
delší dobu. Vzal jsem pucvol a nápis jsem tedy sma-
zal. Kdybych tam měl napsáno heslo Ať žije Sovětský 
svaz, měl bych asi zelenou třeba až do Ostravy!

V té době jsme byli při práci na lokomotivě kon-
trolováni takzvanými strojvedoucími instruktory. 
Většinou to byly také dělnické kádry, někteří ne-
měli ani patřičnou praxi a při své návštěvě na loko-
motivě nám spíše překáželi, než aby nám pomohli. 
Vzpomenu na jednoho takového instruktora. 

Vezli jsme s kremákem (lok. 534.0) nákladní 
vlak z Nymburku do Hradce Králové. Vlak měl ale 
asi o 100 tun větší zátěž, než byla norma, abychom 
mohli jet bez postrku. V Dobšicích jsme byli za-
staveni a měli počkat na postrk. Mezitím ale přijel 
od Hradce osobní vlak a ten nám přivezl „dárek“ 
v podobě instruktora. Já jsem ho uviděl poprvé, 
ale topič mě upozornil, že to je stranický kádr a že 
nemá dobrou pověst … 

Oznámil nám, že se s námi sveze. Hned chtěl můj 
jízdní řád a kontroloval, zda tam mám zaznamenány 
opravy. Tam žádné závady nalézt nemohl. Potom 
chtěl ještě provozní záznam a hlášenku. Po této 
administrativní kontrole panovalo na lokomotivě 
naprosté ticho, které přerušoval pouze chod kompre-
soru. Já jsem nemluvil, on také ne. Nakonec nás vy-
svobodil výpravčí s dotazem, zda to odvezeme sami, 
že postrk by byl jinak k dispozici až za dvě hodiny. 

Bylo sucho, a tak jsem samozřejmě souhlasil, ale 
řekl jsem si o deset minut, až se trochu připravíme, 
a že pak zahoukáme. Instruktor něco zamumlal, že 
nemá rád, když se přetěžují lokomotivy a uhlí že 
taky není nic moc. Okamžitě jsem reagoval, že si 
neumím představit, jak tedy může fungovat těžko-
tonážní hnutí bez přetěžování lokomotiv a že uhlí, 
které tam máme, nám kvalitou stačí. 

Po odjezdu jsem za lokomotivu pořádně vzal, 
rozjezd byl razantní přes písek, místy na zcela plný 
výkon. Instruktora jsem vůbec nevnímal. Vlak nabral 
dostatečnou rychlost. Potom jsem ho požádal, aby 
mně to na pravé straně pohlídal, že si jdu přiložit. 
Na to mi odpověděl, že od toho je topič a já že mám 
sledovat trať a návěstidla. Řekl jsem mu, že topiči 
vždycky pomáhám, a když přikládám já, topič sleduje 
trať místo mě. Na úseku tratě z Dobšic do Převýšova 
s touto zátěží topič lopatu z rukou prakticky nedá. 

To už mně pan instruktor pořádně vadil, a tak jsem 
topiče ještě dvakrát vystřídal. Najednou jsem si při 
přikládání všiml, že si instruktor vzal brýle a prav-
děpodobně kontroloval, na jaké plnění jedu. Při jízdě 
na spádu do Chlumce se mě instruktor zeptal, na jaké 
plnění jsem jel. Na to jsem mu odpověděl, že zvláště 
na kremáku, který má dyšnu Giesel, jezdím hlavně 
podle sluchu, citu a také jak lokomotiva pracuje s oh-
něm, jak mě to ostatně naučil strojvedoucí, kterému 
jsem topil. Ještě jsem podotkl, že způsob, jakým jsem 
lokomotivu vedl, byl určitě v pořádku, protože s větší 
zátěží a s téměř plným tlakem jsme v pohodě zdolali 
stoupání. Jako důvod, proč jsem striktně nesledoval 
vyložení rozvodu v procentech, byla také skutečnost, 
že kremák měl poměrně krátkou stupnici na rozvodu. 
Když by se ještě vzala v úvahu vůle od rozvodové 
páky k servomotoru, rozdíl mohl dělat i deset procent. 

Na lokomotivě by mělo být toto místo v noci 
osvětleno. Většinou tam ale světlo nesvítilo 

a zapalovat při každé jízdě v noci, při každém zása-
hu do rozvodu, „čuďáka“ (kahan naplněný naftou 
petrolejem s knotem v horní části), to by byla zcela 
jistě hloupost. Baterky se v té době na lokomoti-
vách používaly zcela výjimečně. Instruktor nás pak 
k naší velké radosti cca po jedné hodině v Chlumci 
opustil. Nakonec jsem měl v příští výplatě snížené 

prémie o 30 procent. Důvodem bylo údajně ne-
vhodné technologické vedení vlaku. Mrzelo mě, že 
jsem se nedozvěděl, kterému kamarádíčkovi ty mé 
odebrané premie přihrál. A vůbec jsem si pak nedo-
vedl představit, že bych se s ním měl na lokomotivě 
ještě někdy setkat.

Zdeněk Kostelecký

Ceník lůžkových 
příplatků v EUR Vlak č. Triple Double Single

Praha–Split a zpět 277/1204
1205/276 30,00 45,00 Není 

v nabídce

Praha–Split a zpět* 277/1204
1205/276 21,00* 31,50* Není 

v nabídce

Relace Vlaky Lůžko T 3
(EUR)

Lůžko Double
(EUR)

Lůžko Single
(EUR)

Praha–Bar 
a zpět (s GS slevou)

173/341/431
430/340/172 18,20 27,30 Není 

v nabídce
Praha–Bar 

a zpět
173/341/431
430/340/172 26,00 39,00 Není 

v nabídce

Lůžkové příplatky pro držitele zahraničních jízdních výhod se vydávají z rezervační masky 
UNIPOK, a to bez rezervačního (tarifního) kódu.
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Společenská rubrika

Poslední rozloučení
Dne 12. dubna 2017 zemřel náhle ve věku 

57 let náš kolega, strojvedoucí ČD PP Mladá 
Boleslav, pan Bohumír Kalenský. 

Kdo jste ho znali, věnujte mu spolu 
s námi tichou vzpomínku. 

Výbor a členové ZO Mladá Boleslav

K významným dnům v letošním Máji přibyl i je-
den v našem kraji. A to 10. května, kdy náš kolega 
a strojvůdce Bohuslav Olszowy oslavil svou šede-
sátku v útulné hospůdce.

Život letí kvapem, to sotva někdo změní,
ale na důchod to ještě není!
Však jsi ještě plný síly, a jak tě známe,
do dalších let pustíš se s elánem a pílí.
Od nás ti velká gratulace náleží,
Štěstí, pohodu a pevné zdraví,
Vždyť na tom nejvíce záleží!
To všechno jubilantovi přejí kolegové ze základní 

organizace FS Jablunkov.

***

 Dvacátého května bude slavit svoji první pa-
desátku náš kolega Radek Kardinál, strojvedoucí 
a člen prostějovské ZO Federace strojvůdců. Do dal-
šího spokojeného života hodně úspěchů, pohody 
a zejména zdraví mu přejí výbor a ostatní kolegové 
ze základní organizace FS Prostějov.

***

Významné životní jubileum 75 let bude 25. květ-
na slavit náš kolega Antonín Fic, strojvedoucí ve vý-
službě. Výbor a ostatní členové základní organizace 
Telč mu srdečně blahopřejí a ještě do mnoha dalších 
let přejí hodně štěstí a spokojenosti, životní energie 
a především zdraví.

***

Krásné životní výročí – rovnou sedmdesátku – 
oslavují hned dva naši kolegové ze základní organiza-
ce FS Letohrad: 15. května Jan Leimer a 22. května 
Pavel Jansa. Hodně štěstí, spokojenosti a zejména 
pevné zdraví jim ještě do mnoha dalších let přejí výbor 
a ostatní členové letohradské ZO Federace strojvůdců.

***

Dne 27. května bude svoje 50. narozeniny slavit 
náš kolega Petr Lexa. Do druhé padesátky jen to 
nejlepší, štěstí, osobní spokojenost a zejména zdraví 
mu přejí výbor a ostatní členové základní organiza-
ce FS Brno dolní a další spolupracovníci z PP Brno 
hlavní nádraží.

***

Dne 13. května oslavil své šedesáté narozeniny 
náš kolega Zdeněk Elcner. Pevné zdraví, mnoho 
štěstí a životní pohody do dalších let mu přejí výbor 
a všichni královéhradečtí kolegové.

***

V květnu slaví své sedmdesáté narozeniny 
naši kolegové, členové nymburské základní or-
ganizace Federace strojvůdců: 10. května Josef  
Mrňavý a 23. května Stanislav Myška. K tomuto 
významnému výročí jim blahopřejeme a do dalších 
let přejeme hodně zdraví, lásky, štěstí a životní spo-
kojenosti. Výbor a členové ZO FS Nymburk

***

Třetího dubna dosáhl významného životního jubi-
lea 50 let pan Rostislav Nepokoj a 24. dubna oslavil 
své životní jubileum 60 let pan Karel Jeziorský. 
Oba kolegové jezdí jako strojvedoucí a jsou členy 
základní organizace FS Bohumín. Do dalších let jim 
oběma jen to nejlepší, štěstí, mnoho bezproblémo-
vých kilometrů a hlavně pevné zdraví přejí výbor 
a ostatní kolegové.

***

Dne 22. dubna oslavil své 55. narozeniny pan 
Václav Hladík, strojvedoucí a zároveň místopřed-
seda základní organizace Federace strojvůdců Me-
ziměstí. Výbor a členové ZO mu přejí hodně štěstí 
a zdraví do dalších let.

***

Dne 16. května oslaví své šedesáté narozeniny 
náš kolega, strojvedoucí a člen klatovské základní 
organizace FS pan Josef Mlynařík. Pevné zdraví, 
mnoho štěstí a životní pohody do dalších let mu přejí 
výbor a členové ZO Klatovy.

***

Z provozní jednotky ČD Cargo Nymburk ode-
šli do důchodu naši kolegové: 7. dubna Jindřich  
Kvasnička, 1. května strojmistři Jiří Král a Ivo 
Procházka. Všichni členové základní organizace FS 
jim děkují za vykonanou práci a do dalších let přejí 
hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti.

***

Svá významná životní jubilea oslaví v měsíci 
květnu dva naši členové základní organizace FS 
Chomutov. Jsou to strojvedoucí ČD pan Miroslav 
Svoboda, který 17. května oslaví své 55. narozeni-
ny, a strojvedoucí ve výslužbě pan Ladislav Šilar, 
který 28. května slaví své 70. narozeniny. Oběma 
srdečně gratulují a hodně štěstí, zdraví a spokoje-
nosti přejí všichni kolegové a členové chomutovské 
ZO Federace strojvůdců.

Na konci března odešli do starobního důchodu 
dva naši kolegové z Veselí nad Moravou, pánové 
František Polách a Pavel Tomeček st. Za dlouho-
letou práci na železnici jim děkují a na zaslouženém 
odpočinku hodně spokojenosti, pohody a zejména 
zdraví přejí výbor a ostatní kolegové z veselské ZO 
Federace strojvůdců.

***

Dne 24. května bude rovnou šedesátku slavit pan 
kolega Pavel Manda, strojvedoucí a člen základní 
organizace FS Kladno. Výbor a ostatní členové kla-
denské ZO Federace strojvůdců mu přejí ještě mno-
ho dalších spokojených let, hodně zdraví a úspěchy 
v práci i osobním životě.

***

Dne 28. května oslaví své 60. narozeniny rovněž 
náš kolega Zdeněk Sedlák ze základní organizace 
FS Ústí nad Labem. Hodně spokojenosti, pohody 
a především pevné zdraví do mnoha dalších let ži-
vota mu přejí výbor a ostatní členové ústecké ZO 
Federace strojvůdců.

***

Dne 18. dubna oslavil své šedesáté narozeniny 
strojvedoucí ČD Cargo Mladá Boleslav, kolega Luboš 
Krejčí a 23. 4. slavil 65 let strojvedoucí ve výslužbě 
pan Miroslav Štecha. Výbor a členové ZO přejí obě-
ma oslavencům hodně štěstí zdraví a životní pohody.

***

Dne 13. května oslavil své půlkulaté 45. naroze-
niny člen výboru a bývalý předseda základní orga-
nizace FS Most, pan František Cyklo Anděl, stroj-
vedoucí ČD. Výbor a další kolegové z mostecké ZO 
Federace strojvůdců mu přejí hodně zdraví, pracovní 
pohody a zároveň vždy pěkné počasí za řídítky kola.

***

Své významné životní jubileum, 70. narozeniny, 
oslavil 12. května emeritní strojvůdce Jan Havel. 
K tomuto výročí mu pevné zdraví, dostatek štěstí, 
mnoho spokojenosti a každý den nějaký důvod k ra-
dosti přejí kolegové z Karlovarského klubu emerit-
ních strojvůdců.

***

Základní organizace FS Trutnov má letos další 
trojici oslavenců. V předposlední březnový den osla-
vil 65 let svého života kolega František Bílek a dal-
ším pětašedesátníkem je i kolega Vladimír Ryba, 
který toto životní výročí oslaví 16. května. Dva dny 
před ním, t.j. 14. 5., oslavil svých prvních 60 let ko-
lega Pavel Hynek. Všem jubilantům přejeme do dal-
ších let pevné zdraví, spokojenost a pohodu. Výbor 
a ostatní členové trutnovské ZO Federace strojvůdců

***

V měsíci květnu odchází do důchodu náš spo-
lupracovník, člen ZO Federace strojvůdců Lovosi-
ce, kolega a kamarád, strojvedoucí ČD Cargo Jiří  
Fabiánek. Jirko, díky za Tvou nadprůměrně odvádě-
nou práci! Do nové životní kapitoly Ti sílu, optimi-
smus, ale hlavně pevné a ještě pevnější zdraví přejí 
kolegové z Lovosic i Ústí nad Labem. 

***

Dne 24. května oslaví své šedesáté narozeniny 
náš kolega, strojvedoucí ČD, pan Zdeněk Daněk. 
„Mechu“, pevné zdraví, mnoho štěstí a životní po-
hody do dalších let Ti přejí výbor a ostatní členové 
základní organizace FS Jihlava.

***

V měsících květnu a červnu oslavili anebo ještě 
oslaví svá životní jubilea tito naši kolegové z liberec-
ké základní organizace, padesát pět let 9. 5. Zdeněk 
Horák strojvedoucí ČD. Slavit budou i dva členo-
vé Seniorklubu, a to sedmdesát let 30. 5. Václav  
Svoboda a 20.6. Václav Jankovský. Výbor, členové 
základní organizace a kolegové ze Seniorklubu děku-
jí všem za odvedenou práci a do dalšího života přejí 
hodně štěstí, pohody, pevné zdraví a spokojenost 
v rodinném životě.

***

Mezi našimi jubilanty je i čtveřice kolegů ze 
základní organizace FS Louny. Osmnáctého dubna 
oslavil 65. narozeniny Josef Cimrman a ve stej-
ný den rovnou sedmdesátku Václav Beneš.  
Dne 27. května oslaví významné životní jubileum 
80 let Karel Stejskal a v poslední květnový den 
70. narozeniny Václav Vích. Ještě mnoho dalších 
spokojených let života, pohodu a hlavně zdraví 
jim přejí výbor a ostatní členové lounské ZO Fe-
derace strojvůdců.

Pomůžete opravit kotel lokomotivy 310.0134?

Lékařem v první linii podruhé

Vzpomínka na kolegu Kindermanna

Oblíbené plánovací
kalendáře

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

Vážení přátelé, 
krajina Českého ráje je zejména v létě oživena jízdami historického 

vláčku se starými vagóny taženými parní lokomotivou. Starají se o něj 
členové Klubu přátel železnic Českého ráje, nadšenci, kteří stařičkou 
lokomotivu 310.0134 před 25 lety zachránili před sešrotováním. Opra-
vili ji a již 13 let tak může být ozdobou nostalgických jízd, těší rodiny 
s dětmi, všechny své příznivce a turisty. 

Bohužel, jak léta běží, kotel lokomotivy dosloužil. Abychom dál 
mohli jezdit na výlety parním vlakem Českým rájem, abychom dál 
mohli zaslechnout v krajině jeho houkání, dál obdivovat technický 

Dokončení ze ZS č. 8/2017

Dnes plním slib z první části mého povídá-
ní a nabízím vám, milým čtenářům, několik 
historek, jak je přinášel čas v mé lékařské pra-
xi v železniční stanici Skalice nad Svitavou. 

Vozový park osobních vozů v sedmdesá-
tých letech minulého století neoplýval zvlášt-
ní kvalitou. Vlakové čety mi často vyprávěly 
o potížích s nesvítícími a netopícími vozy 
a o tom, že jim „vozaři“ nadávají, když si 
na něco stěžují.

Takovou častou zimní závadou byly „za-
mrzlé“ dveře. V Brně jsem nastoupil do „Li-
berečáku“ na prvním nástupišti a prošel vo-
zem k 1. třídě, na kterou jsem měl služební jíz-
denku. Ve Skalici n. Sv. se před „koridorizací“ 
vystupovalo vlevo ve směru jízdy. Z dřímoty 
mne budívaly výhybky na vjezdu do stanice, 
ale pokud byl sníh a mráz, byly tišší a nebu-
dily mne dostatečně spolehlivě. Ten den jsem 
proto vystupoval na poslední chvíli a – dve-
ře byly zamrzlé. Než se mi podařilo přejít 
do sousedního vozu, tak byl rychlík v pohybu. 
Zatáhnout za záchrannou brzdu? To by byla 
pěkná ostuda! Naštěstí rychlík zastavil na hra-
dle Svitávka, protože neměl volno. Svitávka je 
současně zastávka sousedící se Skalicí n. Sv. 
A tak jsem se opozdil jen o pár desítek minut, 
když jsem přijel do ordinace osobním vla-
kem z opačného směru. Sestřičce Horákové 
v ordinaci jsem samozřejmě z hradla ve Svi-
távce včas podal zprávu. Ale i tehdy, v době 

bez mobilních telefonů, pracovaly železniční 
„tamtamy“ rychle. A tak mi zanedlouho volal 
z Brna náš šéflékař a ptal se mne, kde jsem se 
to po ránu potuloval a nebyl v ordinaci od za-
čátku ordinační doby. Samozřejmě už vše 
věděl… a zavolal mi jen tak, abych věděl, že 
jsme všichni „pod kontrolou“.

Na „Liberečáku“ jezdil jako průvodčí 
bývalý pracovník ministerstva vnitra, kte-
rý odešel v pětapadesáti do penze. Postavou 
zachovalý „frajer“. I v zimě chodil jenom 
v saku a v elegantních kožených rukavičkách. 
Jinak byl na cestující velmi přísný, sledoval 
jejich nástup a hned je kontroloval, zda mají 
jízdenku. A někdy i uspěl, nachytal někoho 
a vítězil v soutěži o co nejvíce vybraných po-
kut. Kouření v umývárně nebo na WC neto-
leroval a nikdo by si to u něj ani nedovolil. 
Jeho specialitou bylo, že když dal „návěst“ 
o své připravenosti k odjezdu, tak teprve poté 
nastoupil na schůdky a až za jízdy si oteví-
ral dveře. To se mu ale ten den nevyplatilo. 
Rychlík už byl v pohybu a zamrzlé dveře se 
mu nepodařilo otevřít. Výpravčí ten den ihned 
po „výpravě“ odešel do dopravní kanceláře, 
kam ho volala operátorka. O průvodčím, vi-
sícím na schůdcích, se dověděl až ode mne, 
když dokončil telefonický hovor s dispeče-
rem. Co naplat, vlak už byl v té době za hra-
dly Svitávka a Zboněk… Když v Letovicích 
stanul na pevné zemi, byl promrzlý na kost. 
Vždyť rychlík i na tomto krátkém úseku jel 
osmdesátkou. Od této projížďky vždy dával 
návěsti z otevřených dveří. Chybami se člo-
věk učí. Tato jeho „frajeřina“ dopadla dobře, 
ale nemuselo tomu tak být. 

Bývalo pravidlo, že při odbavování rych-
líku v denní době byl na nástupišti nejen vý-
pravčí, ale také náčelník stanice. Poněvadž 
jsem s nimi byl „v dobré vůli“, pokud mi to 
práce a již vyprázdněná čekárna dovolila, cho-
dil jsem na nástupiště i já v bílém plášti. Byl 
jsem přece také železničář. U jednoho rychlí-
ku na mě volala z pootevřeného okénka WC 
známá průvodčí. „Pane doktore, pane dokto-
re, stal se velký malér…“ Běžel jsem k vago-
nu a již ne nejmladší průvodčí mě prosila o za-
půjčení pláště; prý je úplně nahá. Samozřejmě 
jsem jí vyhověl. Druhý den před koncem ordi-
nační doby mně vzorně vypraný a vyžehlený 
plášť s omluvou přinesla. Teprve teď jsem se 

dověděl, o co šlo. Jeden švarný mladík ji pře-
mluvil k sexu. Když se svlékla, tak jí vyhodil 
šaty z okna jedoucího vlaku a utekl… Tak 
i s takovými pacienty se železniční okrskový 
lékař setkal. Ten den měl rychlík průvodčí 
v bílém plášti! Nevím, zda to pro onu prů-
vodčí mělo nějaké následky po služební linii. 
Na nic se mne tehdy nikdo neptal a tak to dnes 
povídám jen vám. Dnes, po mnoha desítkách 
let, je to stejně již „promlčené“. 

A tak milí železničáři, když jsem se s vámi 
podělil o pár svých vzpomínek, už mi zbývá 
jen popřát vám „zelenou ulici“ a jen příjemné 
zážitky ve vaší náročné službě. 

MUDr. Antonín V. Pučálka

a řemeslný um našich předků, vznikl PROJEKT SBÍRKY NA GENE-
RÁLNÍ OPRAVU KOTLE LOKOMOTIVY 310.0134. 

Zapojte se, prosím, a přispějte libovolnou částkou, za kterou si 
můžete vybrat i zajímavou odměnu. Podrobnosti o projektu včetně 
přehledu odměn najdete na: https://www.hithit.com/cs/project/3209/
oprava-kotle-lokomotivy-310-0134 

Pro Vaše šlechetné rozhodování připojujeme důležitou informaci: 
PROJEKT je časově omezen – běží jen do 26. května tohoto roku, 
poté bude uzavřen.

Klub přátel železnic Českého ráje

Vážení kolegové, nastal čas objednat si 
oblíbené plánovací kalendáře na rok 2018. 
Vaše objednávky zasílejte do 31. května 2017 
e-mailem na základní organizaci FS Nymburk 
NBKzo@fscr.cd.cz nebo nejlépe na telefon 
736168742 (9 až 20 hod.) Při objednávce 
uveďte civilní adresu, na kterou vám bu-
dou kalendáře zaslány, a tel. na objednatele. 
Za vaši objednávku děkujeme.

Za ZO FS Nymburk A. Rychetský

Vážení kolegové, 
dovolte nám, abychom zde zavzpomínali na našeho kolegu stroj-

vedoucího a člena chomutovské základní organizace Federace stroj-
vůdců, pana Jiřího Kindermanna, který dne 10. května 2002, tedy 
před patnácti lety, odešel brzy ráno do práce, ze které se již nikdy 
nevrátil. Zahynul při výkonu svého povolání ve věku 53 let. 

Stalo se tak při tragické železniční nehodě nákladního vlaku 
s americkým vojenským transportem mezi železničními stanicemi 
Vojkovice nad Ohří a Stráž n/O, vinou hrubého porušení dopravních 
předpisů výpravčími obou železničních stanic, na které sám nenesl 
žádnou vinu.

Ve výroční den tragické události pravidelně pořádáme vzpomín-
kový pochod k pomníčku na místě tohoto neštěstí. Společně s Jirko-
vou rodinou položíme kytici a minutou ticha uctíme jeho památku.

Kdo jste Jirku znali, prosíme, věnujte mu společně s námi tichou 
vzpomínku.

Děkují všichni kolegové a kamarádi ze ZO FS Chomutov.

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


