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Federace strojvůdců požaduje přijetí interní
směrnice ČD zajišťující standardy nocležen

Dvanáctého května jste do všech základních 
organizací zaslal dopis, v němž jste naše kolegy 
požádal o zaslání informací k nocležnám, jež 
při výkonu své služby využívají strojvedoucí 
ČD. K čemu mají takto získané údaje posloužit?  

Připomeňme si, že prezidium Federace 
strojvůdců již delší dobu požaduje po vede-
ní Odboru kolejových vozidel GŘ ČD přijetí 
interní směrnice zajišťující standardy noc-
ležen, ve kterých trávíme dobu odpočinku 
mezi směnami. 

Situace má být zmapována ve všech pěti 
depech kolejových vozidel. Kolegové v e-mailu 
našli nejen vysvětlující dopis, ale také důležitou 
přílohu. Můžete k tomu uvést bližší vysvětlení?

Tento materiál, který vlastně zpracoval 
již zmíněný Odbor kolejových vozidel ČD, 
na základě dostupných zdrojů dokumentuje 
aktuální stav nocležen v jednotlivých DKV, 
jež jsou využívány zaměstnanci ČD. Velmi 
nám nyní záleží na tom, aby kolegové strojve-
doucí v našich základních organizacích uve-
dené údaje zaměstnavatele pečlivě zkontrolo-
vali a případně je opravili či doplnili. 

Agenda je to ostatně poměrně rozsáhlá. 
V DKV Praha se to v přiložených tabulkách 
týká zjištěných nedostatků u deseti vyjme-
novaných nocležen, v DKV Brno sedmnácti, 
v DKV Plzeň 27 nocležen a dalších 39 sjed-
naných ubytovacích kapacit, v DKV Olomouc 

osmi nocležen a konečně v DKV Česká Tře-
bová je jich rovných padesát. 

Strojvedoucí a členové naší profesní od-
borové organizace mají tedy nyní jedinečnou 
příležitost požádat o odstranění všech nedo-
statků, tedy i těch, které v těchto přehledech 
dosud nejsou uvedeny...

Ano, s ohledem na skutečnost, že zcela 
přesně nevíme, jaký je v případě našich kolegů 
z jednotlivých ZO obvod jejich prováděných 
výkonů, neboť jistě tráví odpočinek i v místech 

jiných než domovské-
ho DKV, zaslali jsme 
jim přehled nocležen 
v celé republice tak, 
jak jsme jej od za-
městnavatele obdrželi.

V jakém termínu 
je potřeba podněty 
a připomínky k noc-
ležnám shromáždit? 

Veškeré úpravy, 
doplnění či případ-
né další připomínky 

k současnému stavu nocležen očekáváme nej-
později do 14. června 2017! Opravy či úpra-
vy v tabulkách lze provádět volnou formou 

s vyznačenou připomínkou anebo zvlášť při-
pojeným komentářem a tyto údaje je nutno za-
slat na e-mailovou adresu analytik@fscr.cd.cz. 
V orientaci, jaká pravidla jsou požadována pro 
správné vybavení a fungování nocležen, jistě 
napomohou rovněž přiložené informace „Pod-
mínky pro zajištění odpočinku mezi dvěma 
směnami“ a další přehled „Požadavky, které 
musí svým umístněním a vybavením splňovat 
nocležny“. Jenom vítám, že tyto informace, na 
kterých pracuje naše odborová organizace, mo-
hou být otištěny i v Zájmech strojvůdce.

Děkuji za rozhovor. S viceprezidentem 
FSČR Jaroslavem Vincourem rozmlouval  
Libor Poláček.

Marné čekání,
nemalé zklamání II.

Požadavky na umístění a vybavení 
nocležen Českých drah

Podmínky pro zajištění 
odpočinku mezi dvěma 
směnami 

Pod stejným titulkem byl v Zájmech 
strojvůdce č. 9/2017 zveřejněn článek po-
pisující anabázi tratě č. 341 Staré Město 
u Uh. Hradiště–Vlárský průsmyk, Újezdec 
u Luhačovic–Luhačovice poté, kdy tisko-
vé středisko FSČR a redakce ZS z pověře-
ní tehdejšího prezidenta FSČR Jindřicha 
Hlase písemně oslovily místopředsedu Po-
slanecké sněmovny Parlamentu ČR Petra 
Gazdíka a jeho prostřednictvím i zbývají-
cích jedenáct poslanců zastupujících voli-
če Zlínského kraje. 

Dovoluji si k tomuto článku připojit 
několik poznámek. Ale nejprve citát z díla 
slavného římského básníka Vergilia (70 až 
19 před naším letopočtem): „Zlu přec 
ustoupit nesmíš, jen s odvahou zaútoč 

na ně!“ Veden přesně touto motivací na-
psal místopředseda ZO FS ve Veselí nad 
Moravou Martin Urbánek článek Úmysl-
ná likvidace tratě 341?!, který byl zve-
řejněn v č. 3/2017 ZS z 15. února 2017. 
Druhého března byl odeslán doporučeně 
zde již zmíněný dopis s přílohou dvanácti 
výtisků ZS č. 3/2017 k rukám místopřed-
sedy Poslanecké sněmovny pana Petra 
Gazdíka. Podle sdělení České pošty byl 
dopis do Poslanecké sněmovny doručen 
6. března. Adresát nereagoval na jeho 
doručení ani krátkým e-mailem. Je ovšem 
běžnou zvyklostí, či spíše slušností, na za-
slání tak obsáhlého dopisu reagovat ales-
poň potvrzením jeho přijetí... 

V této době se již předmětnou záleži-
tostí tratě č. 341 zabývali poslanci Lud-
vík Hovorka a Vladimír Koníček. Vychá-
zeli ovšem ze znalosti svého volebního 
obvodu a z informací ze styku s občany 
Zlínského kraje a také z informací re-
gionálního tisku, který se neutěšenými 
poměry na trati č. 341 zabýval. Udiven 
mlčením adresáta jsem 24. dubna telefo-
nicky kontaktoval asistenta poslance Ho-
vorky Petra Umlaufa s dotazem, zda byl 
panu poslanci, který se již v záležitosti 
tratě č. 341 výrazně angažuje, předán vý-
tisk ZS č. 3/2017. Na to mně pan asistent 
nedokázal odpovědět a požádal o zaslání 
e-mailu, na základě kterého celou věc 
prověří. E-mail byl odeslán 25. dubna, 
následující den, tedy 26. 4., přeposílá asi-
stent Umlauf tento e-mail asistentu pana 
Gazdíka Markovi Smetanovi s dovětkem: 
„Prosím odpovězte Liboru Poláčkovi.“ 
E-mail s odpovědí asistenta Smetany pro 
PhDr. Libora Poláčka má datum 2. květ-
na. Uvádí se v něm: „...Kolega, který 
korespondenci vyřizuje, totiž o zmíněném 
periodiku (Zájmy strojvůdce č. 3/2017 – 
pozn. redakce) netuší, že by dorazilo...“ 
Stejný den, tedy 2. května, odpovědný 
redaktor ZS asistentu Smetanovi odpo-
vídá. Posílá naskenovaný dopis pro pana 
místopředsedu Gazdíka z 2. března a také 
fotokopii podacího lístku doporučeného 
dopisu. Reakce na tento e-mail nese da-
tum 9. května. Asistent Marek Smetana 
v něm sděluje: „...Bohužel zmíněnou zá-
silku v kanceláři neobjevil... pokusím se 
ještě předat vaši zprávu kolegovi, který 
korespondenci s panem Gazdíkem vyřizu-
je, zda tento dopis obdržel. Je však ale 
momentálně v zahraničí... Pan Gazdík 
prosím bere vaše sdělení na vědomí a již 
téma konzultoval s kolegy poslanci. Věc 
se tedy projednává a snad to povede 
k řešení situace...“ Zde znovu uvádím 
datum citovaného e-mailu, a to 9. kvě-
ten. Na tomto místě si dovoluji vyslovit 
názor, že nebýt zde zmíněného telefo-
nického „připomenutí“ z 24. dubna, tak 
by žádná reakce ze strany pana Gazdíka 
a jeho asistentů nebyla. Pokud je vám 
z předchozích řádků, které dokumentují 
úroveň práce některých poslanců a jejich 
asistentů, smutno, tak určitě nejste sami. 

Ústava České republiky v článku 2 od-
stavec (1) uvádí: „Lid je zdrojem veške-
ré státní moci; vykonává ji prostřednic-
tvím orgánů moci zákonodárné, výkonné 
a soudní.“ Ústava ovšem neřeší situaci, 
kdy orgány moci zákonodárné, tedy Posla-
necká sněmovna a Senát a její členové – 
poslanci a senátoři – naplňují ústavní slib 
poslance a senátora poněkud „vlažně“. 
To musí řešit „lid“, tedy voliči těch, kteří 
je posléze v orgánech moci zákonodárné 
zastupují. Jen voliči totiž mohou v demo-
kratickém státě vystavit pomyslný účet 
za činnost nebo nečinnost konkrétnímu 
poslanci nebo senátorovi ucházejícímu se 
o jejich opětovnou přízeň. 

V úvodu těchto řádků jsem citoval jed-
noho z velkých Římanů. Dovolte, abych ci-
tátem dalšího římského velikána tyto řádky 
ukončil. Spisovatel a životopisec Suetoni-
us (69–140) řekl: „Liška mění srst, nikoli 
zvyky.“ I tato slova vedou v koloritu dnešní 
doby k vážnému zamyšlení. 

Vladimír Selucký

1. Místnosti určené k odpočinku stroj-
vedoucích musí být umístěny tak, aby 
byly chráněny před nadměrným hlu-
kem a před přímým slunečním zářením. 
Okna musí minimalizovat pronikání hlu-
ku do místnosti (plastová nebo dřevěná 
nepoškozená okna, neporušené těsnění 
v oknech apod.). Tyto místnosti musí mít 
samostatný vchod – přístup do některé 
z místností určených pro odpočinek nesmí 
být přes místnosti sousedící, pokud jsou 
nebo budou v průběhu odpočinku obsaze-
ny jinými zaměstnanci.

2. Místnosti musí mít přirozené osvětlení 
a větrání. Vytápění místností se řídí vyhláš-
kou č. 194/2007 Sb., v platném znění. Okna 
odpočinkové místnosti musí být technicky 
schopna zabránit vnikání světla (žaluzie, 
závěsy). Dveře musí být dobře těsnící a ne-
průhledné. Místnosti musí být suché, bez 
výskytu plísní.

3. Místnosti musí být uzamykatelné a pro-
story musí být oddělené pro muže a ženy (viz 
i čl. 2.2.4 platné PKS).

Docházková vzdálenost při odpočinku 
mezi dvěma směnami by neměla přesáhnout 
vzdálenost jednoho kilometru (docházková 
doba 15 minut). Delší docházková vzdále-
nost může být stanovena v případě, že:

● jiná ubytovací kapacita v dané lokalitě 
není k dispozici;

● za účelem získání „kvalitnějšího“ uby-
tování ve srovnatelné cenové relaci – na zá-
kladě dohody s místně příslušnou odboro-
vou organizací.

Doba potřebná na překonání docház-
kové vzdálenosti musí být zohledněna při 
stanovení doby odpočinku mezi směna-
mi, aby nedocházelo ke zkracování této 
doby pod minimální hodnotu, která je 
šest hodin.

4. V místnostech musí být zajištěn pravi-
delný úklid, a to včetně hygienických zařízení 
(viz zákon 258/2000 Sb., v platném znění).

5. Nocležny musí disponovat dosažitel-
ným sociálním zařízením (WC, sprchový 
kout nebo vana a umyvadlo). Dosažitelností 
je myšleno, aby sociální zařízení bylo umís-
těno vždy v budově, ve které je místnost ur-
čená k odpočinku, a to bez nutnosti opustit 
její vnitřní prostory. Sprchové kabiny musí 
být vybaveny závěsem nebo zástěnou, po-
ličkami na odkládání mýdla a na vhodném 
místě věšákem na oděv a ručník. Umyvadla 
musí být opatřena mísícími bateriemi s pří-
vodem teplé a studené vody. V blízkosti 
umyvadla musí být polička na odkládání to-
aletních potřeb a zrcadlo.

6. Nezbytným vybavením místnosti je 
stůl, židle, skříň nebo věšák na odložení 
oděvu a koš na odpadky. Lůžko musí být 
vybaveno matrací, prostěradlem, polštá-
řem a přikrývkou. Lůžkoviny musí být 
povlečené, pokud není s příslušnou od-
borovou organizací dohodnuto povlékání 

lůžkovin strojvedoucím. V případě umís-
tění lůžka u venkovní stěny musí být po-
užit i vhodný tepelně izolační materiál. 
Skládací lehátka nebo patrové postele 
jsou nepřípustné.

7. Místnost musí být vybavena zásuvkou 
o napětí 230 V a musí být osvětlená. Na noc-
ležně musí být k dispozici varná konvice, 
mikrovlnná trouba a chladnička pro možnost 
uložení potravin

8. Nejmenší plocha jednolůžkového po-
koje je stanovena plochou 8 m2 (viz např. 
zákon č. 268/2009 Sb., v platném znění).

Významným tématem, kterému věnujeme pozornost v tomto vydání našeho časopisu, je 
problematika nocležen a podmínek pro zajištění odpočinku mezi dvěma směnami pro strojve-
doucí Českých drah. Jedním z iniciátorů aktivit, jež v tomto směru v současné době podniká 
naše profesní odborová organizace, je viceprezident FSČR Jaroslav Vincour, který nám od-
pověděl na několik otázek.

Viceprezident FSČR 
Jaroslav Vincour

Dvojice fotografií ze současné železniční stanice Plzeň hlavní nádraží je upoutávkou na článek Proměny plzeňského železničního uzlu, který 
najdete na druhé straně tohoto vydání Zájmů strojvůdce. Foto: Marek Poláček
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Proměny plzeňského železničního uzlu

Cestování rychlíkem vyšší kvality v situaci, 
kdy tento spoj přijde o dva z pěti vozů, může 
pak mít bohužel i podobu postávání u toalety, 
jak ukazuje snímek z 13. května

Pokračující stavební práce dále kompli-
kují železniční provoz v západočeské met-
ropoli. Výsledek by však rozhodně měl stát 
za to a přinese mnoho pozitivního. Přestav-
ba železničního uzlu Plzeň ostatně vstou-
pila již do své druhé poloviny. Správa že-
lezniční dopravní cesty (SŽDC) ji zahájila 
v roce 2011 přípravnou stavbou Průjezd 
uzlem Plzeň ve směru III. tranzitního že-
lezničního koridoru (TŽK). Plzeňské hlav-
ní nádraží nyní již disponuje mj. i novým 
podchodem, který umožňuje bezbariérové 
přístupy na nástupiště a umožňující ces-
tujícím snadněji přestupovat na městskou 
a regionální dopravu.

Připomeňme si, že do plzeňského želez-
ničního uzlu ústí celkem šest tratí regionál-
ního, celostátního i evropského významu. 

Podnětem k napsání následujících řádků 
byla krátká reportáž České televize, odvysíla-
ná ve zpravodajských relacích v předposlední 
dubnový týden: Starostové řady obcí v oblasti 
Jeseníků si stěžují, že těžké nákladní soupravy 
svážející vytěžené dřevo zejména z kalamitní 
kůrovcové těžby ničí silnice v jejich obcích 
a okolí. Zde musím dodat, že silnice II. a III. 
tříd v těchto obcích ničí také kamiony křižu-
jící naši zemi od severu k jihu a od západu 
k východu a opačně. A neplatící za použití 
této dopravní cesty ani korunu. Navíc tyto 
kamiony přepravují většinou výrobky, pro 
jejichž přepravu je vhodnější železnice (těžké 
stavební díly, stavební hmoty, výrobky hutní 
druhovýroby atp.).

Ale vraťme se k přepravě dřeva. Státní pod-
nik Lesy České republiky musí před každou tě-
žební činností vyhlásit podle zákona o zadává-
ní veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. výběro-
vé řízení. Vítěz výběrového řízení si také sám 
organizuje dopravu vytěženého dřeva k další-
mu odběrateli. Obdobně řeší dopravu vytěžené 
dřevní hmoty i soukromí majitelé lesů, kterých 
se ovšem netýká výběrové řízení na dodavate-
le těžebních prací. Například v okrese Jeseník 
jsou dvě třetiny lesů v majetku Arcibiskup-
ství olomouckého. Část vytěženého dříví se 
přepravuje i po železnici. Přepravci zejména 
využívají množstevních slev, které poskytu-
je i ČD Cargo. Problém nastává tehdy, když 
na jednom manipulačním místě chtějí ve stej-
nou dobu nakládat například tři těžařské firmy. 
Ono totiž manipulačních míst a manipulačních 
kolejí není nadbytek. Zcela nezodpovědné 
a krátkozraké rušení manipulačních kolejí, 
nákladišť a rušení provozu na regionálních 
tratích muselo přinést své hořké plody v po-
době dopravního chaosu a komunikací, jež 
připomínají více tankové cvičiště, než silnici 
v civilizovaném kraji. 

Společnosti ČD Cargo se ve spolupráci 
se SŽDC podařilo v Moravskoslezském kra-
ji zprovoznit nakládku v žst Brantice (trať 
č. 310) a Kunov (trať č. 313). V jednání je 
zprovoznění v žst Široká Niva (trať č. 313). 
Jak vyplývá z údajů poskytnutých naší redak-
ci ČD Cargo, tak za letošní I. čtvrtletí stoupla 
přeprava dřeva v porovnání se stejným obdo-
bím r. 2016 o více než padesát tisíc tun. Do ob-
lasti zvýšených přeprav dřeva byly přesunuty 
výkonnější lokomotivy ř. 753.7 a manipulační 
místa jsou obsluhována sedm dnů v týdnu. 
ČD Cargo by rádo přepravilo více, zde již zmí-
něné okolnosti to však neumožňují. 

Vytěžené dřevo se nakládalo i v žst Světlá 
Hora a Malá Morávka na trati č. 312 Brun-
tál–Malá Morávka, kde je již řadu let zastaven 
provoz. Jen několik nostalgických jízd ročně 
připomíná zašlou slávu této sedmnáctikilome-
trové podhorské lokálky založené v roce 1901. 

Nelze v souvislosti předchozích řádků ne-
položit otázku, kdo nese odpovědnost za tento, 
mírně řečeno, dopravní chaos. V obecné rovi-
ně především všechny vlády České republiky 
od roku 1993 do těchto dnů. Konkrétně pak 
všichni ministři dopravy těchto vlád, včetně 
současného ministra Dana Ťoka, neboť oni 
jsou přímo odpovědní za tvorbu a realizaci 
kvalitní státní dopravní politiky. Míru od-
povědnosti některých snižuje jen to, že byli 
v úřadě tak krátkou dobu, že se nestačili sezná-
mit ani s vrátnými tohoto úřadu. Zde se musím 
zmínit o dlouhá léta planě slibované a stále 
neuskutečněné harmonizaci podmínek pře-
pravního trhu. Mimo řadu jiných proklamací 
a slibů byla harmonizace podmínek přeprav-
ního trhu zmíněna v dokumentu vlády ČR ze 
dne 13. 7. 2005 nazvaném Dopravní politika 
ČR pro léta 2005–2013. O tom, jak byl ten-
to dokument uplatněn v každodenním živo-
tě, svědčí nejlépe i stížnosti starostů z obcí 

severní Moravy a Slezska zmíněné v úvodu 
tohoto zamyšlení.

Kdyby se daly všechny sliby politiků 
směřující k železniční dopravě vyjádřit jed-
notkami hmotnosti, pak by z nich byla řada 
těžkotonážních vlaků. V nadcházejících 
týdnech a měsících budete i vy, čtenáři těch-
to řádků, předmětem nebývalého zájmu kan-
didátů všech politických subjektů. Volby jsou 
již na dohled. A tak se těchto kandidátů ptejte, 
jak se postaví k řešení problémů naznačených 
v tomto článku. A jak se k nim stavěli, pokud 
jsou v politice činní už dlouhá léta. Možná 
uslyšíte nové sliby. Pak pečlivě zvažte, komu 
dáte svůj hlas, neboť na rozdíl od planých sli-
bů má svoji konkrétní váhu. 

Vladimír Selucký

Tratě směrem od Prahy do Chebu, do Do-
mažlic a také do Českých Budějovic jsou 
součástí evropské železniční sítě TEN-T. 
Ve směru z Prahy do Chebu je železniční 
uzel součástí III. tranzitního železničního 
koridoru (TŽK), který protíná ČR od slo-
venských hranic (Mosty u Jablunkova) 
přes Ostravu, Olomouc, Pardubice a Prahu 
až ke státní hranici se SRN (Cheb). Kromě 
uvedených tratí ústí do uzlu rovněž tratě ze 
směru Klatovy a Žatec.

Co vlastně realizace projektu přestavby 
přinese po dopravní stránce? Moderniza-
ce železniční stanice je rozdělena na pět 
samostatných staveb, které jsou mezi se-
bou technicky a ekonomicky provázány. 
S dokončením celého souboru staveb, 
představujícího celkové investiční ná-
klady zhruba 6,3 miliardy Kč, se počítá 
za pět let.

Harmonogram přestavby uzlu byl sesta-
ven s cílem, aby každá z plánovaných sta-
veb tvořila samostatný funkční celek, který 
se může realizovat současně s dalšími stav-
bami či v jejich těsné časové návaznosti. 
Projekt Uzel Plzeň, 1. stavba se v současné 
době nachází v konečné fázi realizace. Mo-
dernizace řeší zejména přestavbu pražského 
zhlaví osobního nádraží, včetně jeho sever-
ní části a nástupišť a dále výstavbu centrál-
ního stavědla „Triangl“.

Nyní probíhající stavba Uzel Plzeň, 
2. stavba byla zahájena v prosinci 2016. 
Její náplní je především rekonstrukce 
osobního nádraží Plzeň hl. n. a dokonče-
ní se předpokládá v roce 2019. Do této 
etapy prací je zahrnuta rekonstrukce jižní 
části osobního nádraží, včetně nástupišť, 
dále prodloužení zásobovacího tunelu, 
rekonstrukce chebského zhlaví a pře-
stavba mostů Mikulášská. Realizují se 

i práce na železničním svršku v severní 
části kolejiště a potřebné úpravy trakč-
ního vedení a zabezpečovacího zařízení. 
Pracuje se již i na výstavbě odstavných 
kolejí pro ošetření osobních souprav. 
Délka nově vložených kolejí bude či-
nit 5,5 km, žst dostane 31 zcela nových 
výhybek a 35 výhybek nově zabezpeče-
ných. Čtyřiadvacet výhybek bude nově 
vybaveno elektroohřevem. Nové trakční 
vedení dosáhne délky 17,4 kilometru. 
Traťová rychlost pro průjezd ve směru 
III. TŽK má činit 80 km/h.

Při připravované 3. stavbě půjde zejména 
o modernizaci křížení dvou tratí, III. TŽK 
ve směru Plzeň–Cheb a tratě Plzeň–Do-
mažlice–státní hranice SRN. S dokončením 
se počítá v roce 2020. Nutnou přípravnou 
stavbou pro umožnění realizace přeložky 
domažlické trati je také přeložka stávající 
silnice I/26.

Rovněž poslední dvě stavby, jež jsou 
nutné ke kompletnímu dokončení moder-
nizace, se nachází ve fázi příprav. Čtvrtá 
stavba (přestavba žateckého zhlaví, před-
poklad realizace v letech 2020–2022) 
bude závislá na konečném výsledku te-
prve zpracovávané koncepce spádovišť 
v železniční síti ČR. A konečně projekt 
Uzel Plzeň, 5. stavba (realizace 2018 až 
2020) má řešit část žst s výjezdem na Čes-
ké Budějovice, včetně zřízení zastávky 
Plzeň-Slovany. Stanice Plzeň-Koterov má 
být naopak zrušena.

SŽDC začne i s přípravami na komplex-
ní rekonstrukci staniční budovy zahrnující 
opravu pláště budovy, střechy a oken. Zre-
konstruovány budou také provozní prostory.

 
S použitím tiskové zprávy SŽDC  

připravil Marek Poláček

Výsledky postupující obnovy železniční stanice Plzeň hlavní nádraží je už vidět i na některých 
z jejích nástupišť. V pozadí u nástupiště 2z stojí brejlovec 754 063-6 ČD (foto: Marek Poláček)

Dopravní chaos – nekonečný seriál?

Skupina ČD a výsledky jejího hospodaření

Nabídka kalendářů 
na rok 2018

Za luhačovickými prameny –
v sauně a na stojáka

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

Výbory ZO si mohou kalendáře pro členy 
svých základních organizací v požadova-
ném počtu výhodně objednat za podmínky 
následující finanční spoluúčasti: ● u stolního 
kalendáře 40 Kč (za jeden kus), ● u nástěnné-
ho kalendáře (13 listů) 70 Kč (za jeden kus).

Upozorňujeme, že všichni zájemci si tento-
krát mohou stolní a nástěnné kalendáře na rok 
2018 objednat výhradně prostřednictvím 
některé ze základních organizací Federace 
strojvůdců. Objednávky jednotlivých zájemců 

Je sobota třináctého května a v lázeň-
ském městě Luhačovice se právě otvírají 
léčivé prameny. Každoročně se na tuto akci 
chystá hodně lidí a nejinak tomu bylo i le-
tos. Smůlu však měl výletník, který v ten 
den k putování vlakem za odpočinkem a re-
laxací použil Rx 883 Velehrad, tedy rychlík 
vyšší kvality provozovaný na trase z Hrad-
ce Králové do Luhačovic. 

Do železniční stanice Staré Město u Uher-
ského Hradiště totiž vlaková souprava namís-
to pěti vozů přivezla už jen vozy tři. Údajně 
byl na vlaku vadný vůz, což bylo hlášeno 
z Hradce Králové. Rozkaz ale zněl – v Olo-
mouci vyvěsit dva vozy! Nevím, proč se tak 
stalo, ani zda by se v Olomouci pro takovou 
mimořádnou situaci opravdu nenašly náhradní 
vozy. Jisté ovšem je, že jsme opět zabodovali. 

Co tak asi mají vlaková četa a strojvedoucí 
říkat nespokojeným a rozčileným cestujícím, 
když se nás na tuto situaci ptají!? Poradí nám 
někdo, jak se máme zachovat, abychom ne-
porušili etický a morální kodex zaměstnance 
národního dopravce!?

Už v květnu začalo teplé počasí, často dny 
nejen s vysokými teplotami, mnohdy navíc 
dusno doslova jako v prádelně. A lidé, jež pře-
pravujeme, si nám oprávněně stěžují na ne-
fungující klimatizaci. Proč pak ale ze stanič-
ních rozhlasů dráždíme cestující hlášením, že 
je pro ně vypraven rychlík vyšší kvality!? Ty 
potěmkinovským způsobem modernizované 
čtyři desítky let staré rakouské vozy tomu tak 
akorát odpovídají! 

Jedno hlášení by to ještě podle mého ná-
zoru chtělo zrušit. – Mám na mysli informace 
o zpoždění vlaku: „Za vzniklé problémy se 

ČD omlouvají.“ Přál bych člověku, co to vy-
myslel, aby slyšel cestující, kterým ujede na-
vazující spoj a v cílové stanici jsou o několik 
hodin později. 

A dovolím si malou poznámku na závěr. – 
To, čemu u nás někdo říká rychlík vyšší kvali-
ty, je ve vyspělých státech obyčejný standard. 

S pozdravem Vlastní silou Josef Prát, 
člen Federace strojvůdců, 

ZO Veselí nad Moravou

Čistý zisk Skupiny České dráhy loni dosá-
hl podle Mezinárodních standardů účetního 
výkaznictví (IFRS) 882 milionů korun. Je to 
vůbec nejlepší výsledek od roku 2009, kdy ČD 
začaly podle IFRS konsolidovat a emisemi dlu-
hopisů vstoupily na kapitálové trhy. Zlepšení 
hlásí osobní i nákladní doprava a dařilo se také 
všem dceřiným společnostem. Meziročně se 
hospodaření Skupiny zlepšilo o téměř 2,23 mi-
liardy korun.

„Loni se nám podařilo zlepšit mezinárodní 
rating na stupeň Baa2, výhodně jsme refinan-
covali starší dluhopisy z roku 2011 v nominální 
výši 300 milionů eur a dokončili jsme dlouho 
připravovaný prodej části závodu Správě že-
lezniční dopravní cesty,“ připomíná mezníky 
významné pro hospodaření společnosti její ge-
nerální ředitel a předseda představenstva Pavel 
Krtek. „Jde o důležité kroky, které nám pomo-
hou postupně docílit vyrovnané hospodaření 

v žádném případě nelze adresovat přímo pre-
zidiu nebo tiskovému středisku FSČR. Také 
výdej objednaných kalendářů se pak uskuteční 
jen v ZO, kde jste si kalendáře objednali! 

Závazné hromadné objednávky s uvede-
ním počtu kusů jednotlivých druhů kalen-
dářů pošlou základní organizace na prezidi-
um 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 uzavřen a na pří-
padné další, až po stanoveném termínu zaslané 
objednávky již nebudeme moci brát zřetel! 

Tiskové středisko FSČR

i v segmentu osobní dopravy,“ dodává. Samot-
né mateřské České dráhy, a.s., se jako entita 
loni podle českých účetních standardů již do-
staly na červenou nulu. 

Podle IFRS přispěl segment osobní dopravy 
k lepšímu výsledku Skupiny meziročně vyššími 
tržbami. Jen z prodeje jízdních dokladů to bylo 
o bezmála 260 milionů korun více, což souvisí 
s růstem počtu cestujících, kterých bylo celkem 
171,5 milionu. „Pozitivní trend jsme zazname-
nali hlavně v mezinárodní, ale také ve vnitro-
státní příměstské dopravě, kde jsou naše vlaky 
součástí integrovaných dopravních systémů. 
Zúročují se tím pokračující investice do moder-
nizace vozidel a do zkvalitňování služeb. Ačko-
liv osobní doprava skončila ztrátou, oproti roku 
2015 se zlepšila o téměř 780 milionů korun,“ 
hodnotí loňský rok Pavel Krtek a upozorňuje 
na významné úspory nákladů: „Ruku v ruce 
s růstem tržeb nám klesaly některé výdaje. 

O téměř 100 milionů korun se například snížily 
náklady výkonové spotřeby a díky již zmíně-
né emisi dluhopisů na jaře 2016 jsme ušetřili 
67 milionů korun na úrokových nákladech.“ 

Samotný segment osobní dopravy sice skon-
čil i loni dle IFRS ztrátou 644 milionů korun, 
lepší tržby a úspěšné prodeje majetku, zejména 
pozemků u Masarykova nádraží v Praze a ná-
dražních budov státní organizaci Správa že-
lezniční dopravní cesty, však vedly k dosažení 
celkově dobrého výsledku mateřské společnosti 
ČD (segmenty osobní doprava + správa majet-
ku), která se o velký kus přiblížila k vyrovna-
nému hospodaření a podle českých účetních 
standardů již dokonce skončila na červené nule.

Vysoce ziskový byl loni segment nákladní do-
pravy. „Podle IFRS skončilo loňské hospodaření 
s čistým ziskem 935 milionů korun, což předsta-
vuje meziroční zlepšení o 359 milionů korun,“ 
komentuje výsledky nákladní dopravy Pavel 
Krtek, který zastává v dceřiné společnosti ČD 
Cargo pozici předsedy dozorčí rady. Rok 2016 
byl přitom pro akciovou společnost ČD Cargo 
velmi náročný. Sílící konkurenční boj mezi že-
lezničními a silničními dopravci nebo zpomalení 
růstu čínské ekonomiky, které způsobilo pokles 
výkonů u většiny operátorů kombinované dopra-
vy, se podepsaly na snížení tržeb z přepravy zbo-
ží na domácím trhu. Naproti tomu se ale dařilo 
v zahraničí. Stejně jako osobní doprava, i ČD 
Cargo šetřilo náklady spojené s nákupem trakční 
energie a paliva a pozitivně se v jeho ekonomi-
ce projevila rovněž sleva za železniční dopravní 
cestu pro přepravu jednotlivých vozových zási-
lek. „Celkově tak hospodářský výsledek předčil 
očekávání a pomohl Skupině ČD dosáhnout vý-
razného zisku,“ uzavírá Pavel Krtek.

Mgr. Radek Joklík 
vedoucí tiskového oddělení ČD

Výrobu a distribuci kalendářových vlo-
žek na rok 2018 (vhodné mj. i do kožených 
obalů s logem FSČR) zajišťuje Oblast FS 
Plzeň. Objednávky můžete 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., 
Nádražní 9, Plzeň. Bližší informace na tel. 
č. 972 52 4685.

Josef Bock, člen P-FSČR

Kalendářové vložky
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Česká železnice, řízená státní organizací 
Správa železniční dopravní cesty, postup-
ně přechází z lokálního řízení železniční 
dopravy na centrální dispečerské řízení. 
S dispečerským řízením je již provozována 
řada regionálních tratí. Hlavní tratě jsou ří-
zeny z centrálního dispečerského pracoviš-
tě (CDP), která jsou pro Moravu v Přerově 
a pro Čechy v Praze.

Odsud se nejen řídí provoz železniční 
dopravy v daných oblastech, ale také se zde 
dohlíží na správný chod technologii pro ří-
zení a zabezpečení na jednotlivých tratích 
řízených z CDP. To umožňují diagnostické 
systémy, které jsou dodávány k jednotlivým 
zařízením na trati a ve stanicích. Pro českou 
železnici vyrábí tyto diagnostické systémy 
dva čeští dodavatelé zabezpečovacích a řídi-
cích systémů. Jsou to společnosti AŽD Praha 
a Starmon se sídlem v Chocni. 

Co všechno se takto dohlíží? Jsou tech-
nické parametry, jako jsou například na-
pětí, proudy, celistvost vláken žárovek, 
izolační stavy systémů aj. Každá závada 
na zabezpečovacích zařízeních v provozu 
dokáže výrazně negativně ovlivnit plynu-
lost dopravy. Proto je třeba tyto parametry 
kontrolovat a v případě jejich výchylky 
okamžitě poslat na místo na trati nebo 
v dané stanici servisní pracovníky. Sa-
mozřejmě, že sledování a vyhodnocování 
probíhá po celých 24 hodin. Dodavatelské 
firmy se snaží neustále zdokonalovat tato 
zařízení, aby se zvýšila jejich spolehlivost. 
U návěstidel ve stanicích, na trati nebo 
na přejezdech se již více než 50 let pou-
žívají dvouvláknové žárovky, takže když 
dojde k přepálení hlavního vlákna je sys-
tém přepnut na náhradní vlákno a závada 
je hlášena do centra. Dnes jsou již žárov-
ky nahrazovány systémy s LED diodami, 

Čas od času někdo otevře v Zájmech dis-
kuzi o pracovních oděvech strojvůdců. Také 
mezi mými kolegy bývá toto téma často 
na programu.

Po všech návrzích na množství a velikost 
kapes, prvků odrážejících světlo, knoflíků 
a zipů, přicházím s jiným pohledem. Zásad-
ní otázkou je, k čemu potřebuje strojvedoucí 
ČD „akční oděv“? Jaké „akce“ má v úmys-
lu či v pracovní náplni. Ano, naše povolá-
ní bývá často akční, ale šaty v tom nehrají 
žádnou roli. 

Stojím na nástupišti na brněnské „roli“, 
čili brněnského hlavního nádraží. K vlaku 
míří čerstvé síly. Strojvedoucí a dva členo-
vé obsluhy vlaku. Zatímco obsluha vlaku, 
žena a muž, jsou oblečeni tak, že by mohli 
jít do divadla či na koncert, s sebou slu-
šivé kufříky, jako chudý příbuzný, kterého 
s sebou vzali z lítosti, vypadá kolega stroj-
vedoucí. Ano, má na sobě „akční oděv“! 
Plastové kalhoty s nohavicemi, do kterých 
by se vešla celá rodina, nadité kapsáře jak 
babička ze Starého bělidla dělají boule. 
Seprané termotriko s notnou příměsí umě-
liny, na nohou křusny podobné briketám. 
Na hlavě čepičku jako mají Pat a Mat a ta 
bunda už nezachrání celkový dojem „hou-
melesáka“. K tomu vleče dvě značně odr-
bané kabely, kterým říkáme „amina“. Cel-
kovým zjevem jako by chtěl dokázat, že 
k obsluze vlaku ani nepatří. Natož, že by 
byl jejich nadřízeným. 

Vzpomínám na doby, kdy i náčelník depa 
byl ve službě ve stejné uniformě jako stroj-
vůdci. Jen distinkcemi jsme se lišili. Ne snad, 
že bych tolik toužil po kousavých tesilových 
kalhotech. Dovedete si však, přátelé, před-
stavit, že by dnešní vrchní přednosta sloužil 
ve stejně „slušivém“ mundúru jako my, stroj-
vůdci?! Že by měl na sobě náš „akční oděv“?! 
Jak by vypadal, to by se dalo vyjádřit pouze 

velmi neslušně. Asi tak, jak vypadá „předpi-
sový“ strojvůdce Českých drah. 

Naše odborová organizace se snaží o větší 
prestiž, o lepší uznání a ohodnocení strojve-
doucích jako těch, kteří jsou „nosnou“ profesí. 
Mám však takový pocit, že dokud bude stroj-
vedoucí vypadat jako šupák vedle přednostů 
či vlakových čet, sotva má naše snaha naději 
na úspěch. Přitom na „akce“, tedy práci, při 
které hrozí umazání se, fasujeme přece mod-
rákovou soupravu! 

Mým návrhem je, abychom ty modráky 
fasovali častěji, každý rok. K tomu pak tytéž 
volitelné oděvní součástky a v dostatečném 
množství, jako mají vlakové čety. Proč vedení 
ČD pro kolegy na Pendolinech stanovilo po-
vinnost chodit v uniformách jako ze žurnálu, 
když náš „akční oděv“ je tak slušivý?! My 
ostatní také chodíme do svých kukaní kolem 
cestujících, reprezentujíce přitom chudobu 
dráhy! Proč i my ostatní bychom neměli vypa-
dat na úrovni? Proč němečtí strojvůdci, které 
potkáváme i v Praze, vypadají proti nám jako 
ředitelé lokomotiv?! Totéž strojvůdci polští, 
švýcarští i ruští. 

Druhou možností by, kromě modráků, 
které jsou mnohem hezčí a příjemně se nosí, 
přicházel model rakouský. Totiž jen „ošat-
né“ a služba v civilu. Je to dle mého názoru 
rozhodně přijatelnější než hnusný a drahý 
akční oděv.

Antonín Matys, Brno

Devátého května ráno završil svojí poslední směnou práci na železnici kolega František Mrázek, když v tento den přivezl osobní vlak 
6424 do železniční stanice Ústí nad Labem západ (nástup na tento výkon měl 8. 5. 2017 ve 20:49 hodin). Na zasloužený odpočinek odešel 
12. května, a to po 45 letech práce na dráze. Tento náš kolega, člen základní organizace Federace strojvůdců v Ústí nad Labem, se vyučil 
v železničním učilišti Sobědruhy. Do ústeckého depa tehdejších ČSD nastoupil 1. července 1972 a strojvedoucím byl od prvního ledna 1977 
(foto: Alois Sedlařík)

Od konce května začala vozit výletníky 
na trati Posázavského pacifiku legendární lo-
komotiva řady 749, které se přezdívá bardo-
tka nebo zamračená. Tyto lokomotivy už ČD 
pravidelně do provozu vlaků s cestujícími 
nenasazují. Nyní se ale podaří vrátit tuto pro 
turisty a železniční nadšence unikátní loko-
motivu do pravidelného provozu s víkendo-
vými výletními vlaky v Posázaví. Bardotka 
bude jezdit v čele osobních vlaků vždy v so-
botu, neděli a o svátcích z Prahy přes Vra-
né nad Vltavou, Davli a Týnec nad Sázavou 
do Čerčan. Z Prahy hlavního nádraží bude 
odjíždět v 9:22, do Čerčan přijede v 11:06. 
Na zpáteční cestu do Prahy se vydá v 15:36, 
na pražské hlavní nádraží přijede v 17:35. 

Na trati se objeví bardotka vždy se soupra-
vou tradičních patrových vozů, které zde už 
léta zajištují víkendový provoz. „Lokomotiva 
bude na trati nepřehlédnutelná i nepřeslech-
nutelná, je to unikátní stroj, za kterým se 

do Česka sjíždí železniční nadšenci i ze svě-
ta,“ říká Miroslav Kupec, člen představenstva 
Českých drah pro techniku, servis a majetek.

Lokomotivy 749 vyráběla pražská ČKD 
v letech 1964–1971. Lokomotiva 749.121, 
která bude vozit cestující na Posázavském 
pacifiku, byla vyrobena v roce 1968. Většinu 
svého provozního života strávila v depu v Jih-
lavě, v letech 1997–2010 patřila do krnov-
ského depa a od roku 2010 byla deponována 
v Praze. Podle dostupných informací se těchto 
lokomotiv vyrobilo celkem 230 a byly dodá-
vány do dep napříč celým Československem.

České dráhy provozují už jen poslední 
čtyři lokomotivy řady 749, z toho tři jsou 
deponované v pražském depu a jedna v depu 
Olomouc, v provozní jednotce Šumperk. Dal-
ší dvě lokomotivy jsou zachovány v depu 
historických vozidel ČD. Dceřiná společnost 
ČD Cargo pak provozuje na jihu Čech v ná-
kladní dopravě ještě pět lokomotiv tohoto 
typu. Několika exempláři disponují i někteří 
soukromí dopravci v Česku.

S použitím tiskové zprávy ČD připravil MP

Informujeme držitele zahraničních jízdních 
výhod, že na základě opakovaných problémů 
při cestování s jízdními doklady FIP na tratích 
železniční společnosti SP (Schweizer Privat-
bahnen) jsme znovu požádali zástupce SP 
o ujasnění podmínek využití jízdenek FIP SP 
na tratích MGB a GGB.

Tímto oznamujeme, že z důvodu podání 
původní mylné informace zástupci železnič-
ní společnosti SP vydáváme opravu pokynu 
č. j. 0061/2017-O10 ze dne 5. 1. 2017:

– na tratích MGB (Matterhorn Gotthard 
Bahn AG) lze využít jízdenku FIP SP nebo 

zakoupit jízdenku se slevou 50 % na základě 
předložení mezinárodní průkazky na slevu 
jízdného,

– na trati Visp–Zermatt–Gornergrat 
(Gornergrat-Bahn = GGB) lze zakoupit jíz-
denku se slevou 50 % na základě předložení 
mezinárodní průkazky na slevu jízdného 
(tj. není možné využít jízdenku FIP SP).

Současně jsme byli zástupci SP ujištěni, 
že jejich vlakový personál bude znovu pro-
školen, aby již k problémům s uznáváním 
jízdenek FIP SP při kontrole na tratích MGB 
nedocházelo. 

V železniční stanici Uherský Brod zastavil 
osobní vlak v čele s lokomotivou 750 712-2 
a jejím strojvedoucím Zdeňkem Darmovzalem. 
Tento náš veselský kolega oslavil 29. dubna 
rovnou šedesátku, stejně jako již dříve stejné 
jubileum letos slavil i Miloš Kamenský 
z Tvrdonic. Oběma Podlužákům srdečně 
blahopřejí a ještě do mnoha dalších let 
životní elán, pohodu, spokojenost a především 
zdraví přejí kolegové ze základní organizace 
Federace strojvůdců Veselí nad Moravou 
(foto: Rostislav Rychlík)

Další pojistka – z CDP se
hlídají i koleje a technologie

Pracovní oděvy strojvůdců ještě jinak

Legendární bardotka
vozí výletníky na
Posázavském pacifiku

FIP a cestování ve Švýcarsku

které mají několik segmentů zajišťujících 
svícení návěstního znaku i při poruše ně-
kterého segmentu. 

V České republice se dlouhodobě použí-
vají pro součinnost vlaku se zabezpečova-
cími a řídicími systémy kolejové obvody. 
To znamená, že signální proud je veden ko-
lejnicovými pasy. Velká výhoda je v tom, 
že v případě lomu kolejnice se příslušný 
kolejový obvod, ohraničený návěstidly, 
jeví jako obsazený vlakem a návěstidla 
přejdou do polohy Stůj. Systém diagnosti-
ky je navíc tak dokonalý, že dokáže rozlišit 
nesymetrii v kolejovém obvodu a okamži-
tě tuto závadu hlásit na centrálu. To může 
nastat například v případě, že dojde k lomu 
kolejnice takovým způsobem, že se rozlo-
mí hlava kolejnice s částí stojiny a pata 
kolejnice s částí stojiny zůstane propojena. 
To je velmi nebezpečný stav, který může 
způsobit vykolejení vlaku. Praxe bohužel 
tyto případy již potvrdila a právě díky dia-
gnostice k nehodě nedošlo. 

V sousedním Německu nevedou signální 
proud kolejnicemi, ale v kolejích jsou ve-
deny kabelové smyčky. Z důvodu bezpeč-
nosti jsou u nich právě kvůli tomu zvýšeny 
kontroly tratí diagnostickými vozidly. Ty 
ale samozřejmě nezaznamenávají okamžitý 
stav kolejí. Centrální dohled nad systémy 
je velkým přínosem pro bezpečnost a pravi-
delnost železniční dopravy. Naši dodavatelé 
zabezpečovacích systémů se zařadili mezi 
evropskou špičku. O tom svědčí také to, že 
společnost AŽD Praha byla přijata do evrop-
ské organizace UNISIG, což je společenství 
špičkových evropských firem, které dodávají 
zabezpečovací a řídicí systémy.

Ing. Josef Schrötter
Ilustrační foto z archivu autora

Sloužili jsme i s „porodní bábou“ 
a „tryskáčem“

Ve Východočeských chemických závo-
dech Synthesia Semtín jsme měli také dva 
motorové vozy, v železničářském slangu 
známé i jako stojednatřicítky. Jeden nám 
sloužil jako vyprošťovací vůz neboli „po-
rodní bába“. Byly v ní různé hevery, lana, 
nakolejovací klíny a také celá řada dalších 
věcí potřebných pro nakolejování vykole-
jených vozů a lokomotiv. Z druhé stojed-
natřicítky jsme vyrobili „tryskáče“ na od-
straňování sněhu. Ve velkých mrazech 
jsme toto zařízení využívali i na ohřívání 
přimrzlého uhlí z bočnic Wapek pro snad-
nější vysypání uhlí.

Z této stojednatřicítky jsme nejdříve 
odstranili celou nástavbu, uprostřed jsme 
pomocí dvou čel a bočnic z autobusu Ško-
da 706 RTO vyrobili kabinku na ovládání 
tryskáče a dvou tryskových motorů z vojen-
ského letadla Mig 15. Tryskové motory byly 
umístěny na koncích podvozku. Mělo to vý-
hodu, že se dal foukat sníh z každé strany. 
Tryskové motory byly umístěny na částech 
z dřevařských točen a měly jak horizontální, 
tak také vertikální posuv. Veškeré ovládání 
pojezdu, chodu tryskového motoru, poloho-
vání trysek na usměrňování výfuku se prová-
dělo z kabiny uprostřed vozu. Dále byla také 
na podvozku umístěna nádrž na 2 000 litrů 
leteckého paliva. 

Tryskáč byl v zimním období dobrým po-
mocníkem. Bylo to pravděpodobně v roce 
1970, když napadlo velké množství sněhu. 
V té době jsem skončil v pracovní funkci 

strojvedoucího a přešel do technické funkce. 
Tryskáče jsem měl na svém oddělení. V noci 
mě probudil vedoucí dopravy, že by bylo 
potřeba okamžitě zajet s tryskáčem do Čes-
ké Třebové pomoci řešit kalamitní stav. Vě-
děl jsem, že tryskáč nemá povolen přechod 
na ČSD a ani instradaci. Vedoucí mě ale ujis-
til se slovy, že tato akce je požehnána z nej-
vyšších míst, a poslal pro mě auto. Vzbudil 
jsem ještě zámečníka, který také ovládal ob-
sluhu tryskového motoru. 

Pro tryskáče jsme se brodili ve vysokém 
sněhu. Uvedli jsme ho co nejrychleji do cho-
du a pomocí tryskového motoru jsme si pak 
dokonce museli i vyfoukat cestu do Rosic 
nad Labem. Jinak bychom se tam ani nedo-
stali. Bylo štěstí, že jsme měli tryskáče při-
praveného z předešlého dne, kde jsme fou-
kali v Semtíně. Příprava tryskového motoru 
totiž vyžadovala poměrně dost času, a to asi 
dvě hodiny. 

V Rosicích nad Labem na nás již čekal 
doprovod, který s námi odjel do České Tře-
bové. Celý úsek jsme projeli bez zastavení, 
takový byl o nás zájem. Při jízdě jsme si 
dovolili nahodit jeden tryskový motor a ně-
kde mezi Uherskem a Zámrskem jsme při 
rychlosti cca 50 km/hod. vyřadili rychlost 
a zkusili, zda tryskový motor dokáže ještě 
urychlit jízdu. K dalšímu zrychlení došlo 
určitě rychleji, než by to dokázal zařazený 
čtvrtý rychlostní stupeň. Samozřejmě, že 
proti nesměl jet žádný vlak a nemohlo tomu 
být na zastávce. Šlo pouze o krátkodobé vy-
zkoušení. Velkého hluku jsme se neobávali, 
protože v té době na Pardubicku někdy létaly 
i tři formace Migů 21. Myslím si, že jsme 

byli asi první v republice, kdo jel alespoň 
krátký úsek na tryskový pohon. Měli jsme 
samozřejmě obavy, aby z této „legrácky“ ne-
byl nějaký průšvih. 

V České Třebové byla pro nás už při-
stavena autocisterna s leteckým palivem. 
Nejdříve jsme foukali sníh z výhybek 
směrem na Prahu, a následně v oblasti lo-
komotivního depa. Nakonec jsme foukali 
zhlaví na Brno a Olomouc. Byla to opravdu 
hrozná práce, ve smradu z leteckého paliva, 
ale také z velké únavy. Určitě jsme přispěli 
k řešení svízelné kalamitní situace. V tom 
velkém kraválu jsme pracovali více než 
24 hodin bez odpočinku. Odměnou za tuto 
práci jsme dostali koženou, byť ne zcela 
moderní kabelu, a diplom.

Zdeněk Kostelecký

Časopis Zájmy strojvůdce si můžete přečíst 
i na webových stránkách www.fscr.cz, které 
jsou oficiální internetovou prezentací naší sa-
mostatné profesní odborové organizace. Tam-
též najdete průběžně aktualizované informace 
vydávané prezidiem Federace strojvůdců ČR!

Zájmy strojvůdce
i na webu
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Společenská rubrika

Poslední rozloučení
Dne 29. dubna 

2017 nás navždy 
opustil ve věku 
66 let náš kolega, 
strojvedoucí v.v., 
pan Jan Slavík.

Kromě toho, že 
byl Honza dlou-
holetým členem 
P a r d u b i c k é h o 

spolku historie železniční dopravy, mnozí 
z nás si ho budou pamatovat zejména jako 
výborného muzikanta.

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

Kolegové a kamarádi ze ZO FS Pardubice

Dne 21. dubna oslavil sedmdesát let 
náš bývalý kolega strojvůdce, pan Karel  
Zelenka. Rovnou pětašedesátku již 
19. března oslavil strojvůdce v.v., pan 
Josef Špaček. Všechno nejlepší, hodně 
zdraví a životního elánu do příštích let 
přejí oběma oslavencům havlíčkobrod-
ští kolegové.

***

V letošním roce odešli do starobního 
důchodu tito naši tři členové, a to 19. února 
dozorce depa Miroslav Adamčík, 8. dub-
na strojvedoucí Aleš Chovanec, 14. květ-
na strojvedoucí Vlastimil Mališ. Děkuje-
me jim za celoživotní službu u ČSD a ČD 
a přejeme hodně štěstí zdraví a životní po-
hody v další etapě života. Výbor a ostatní 
členové ZO FS Frýdek-Místek

***

Dne 1. května oslavil kulatých 60 let 
pan Ondřej Švengr, strojvedoucí ČD 
Cargo. Jeho kolega, pan Pavel Mandát 
oslavil 7. května pětapadesátku. Vše nej-
lepší, hodně zdraví do dalších let přejí ko-
legové z Havlíčkova Brodu. 

***

Dne 12. května oslavil své šedesá-
té páté narozeniny pan Zbyšek Mencl, 
strojvedoucí v.v. K tomuto jubileu mu 
srdečně blahopřejí a do dalších spokoje-
ně prožitých let přejí pevné zdraví, štěstí 
a pohodu kolegové z turnovské základní 
organizace FS.

***

Dne 10. 4. oslavil 60 let pan Ferdinand 
Koval a 28. května slavil taktéž svoji še-
desátku Vladislav Kubulus. Oba kolego-
vé jsou strojvedoucí ČD. Výbor a ostatní 
členové ZO FS Frýdek-Místek jim blaho-
přejí a do mnoha dalších spokojených let 
přejí mnoho úspěchů a především zdraví.

***

Dne 16. května oslavil 55. narozeniny 
havlíčkobrodský strojvůdce ČD, pan Jiří 

Brzoň. Kolegové ze základní organizace 
FS a ostatní kamarádi mu přejí hodně štěs-
tí a pevné zdraví do dalších let. 

***

Čtvrtého června bude své padesátiny 
slavit náš kolega Pavel Doležálek ze zá-
kladní organizace Cargo Ostrava. Do dru-
hé padesátky jen to nejlepší, spokojenost 
a především hodně zdraví mu přejí výbor 
a ostatní členové jeho ZO.

***

Jediným „májovým“ jubilantem 
v Pardubicích je strojvedoucí Tomáš 
Jelínek, který oslavil 17. května své 
50. narozeniny. Do druhé padesátky jen 
to nejlepší, pevné zdraví, hodně elánu 
a spokojenost v práci i osobním životě 
mu přejí výbor a ostatní členové základ-
ní organizace FS Pardubice.

***

Začátkem letošního roku oslavili svá 
životní jubilea tři naši kolegové, strojve-
doucí ČD, kteří jsou členy základní orga-
nizace FS Otrokovice – rovnou šedesátku 
Vladimír Kohout a Jiří Minařík a první 
padesátku Pavel Olšák. Členové a výbor 
otrokovické ZO Federace strojvůdců jim 
blahopřejí a ještě do mnoha dalších let 
přejí hodně spokojenosti, elánu, úspěchů 
a především zdraví.

***

Dne 30. května oslavil své 65. narozeni-
ny náš kolega Jindřich Dufek ze základní 
organizace FS DKV Praha. Ještě mnoho 
dalších let ve zdraví, spokojenost a osobní 
pohodu mu přejí výbor a ostatní členové 
ZO Federace strojvůdců.

***

Dne 18. května oslavil svoji první 
čtyřicítku náš kolega Václav Nový ze 
základní organizace FS Děčín. Rovnou 
padesátku bude již čtvrtého června sla-
vit kolega František Vašek, 6. červ-
na 65. narozeniny Miroslav Kricner 
a 14. června krásnou sedmdesátku Milan 
Sagan. Do dalšího spokojeného života 
všem svým jubilantům hodně úspěchů, 
elánu, štěstí a především zdraví jim přejí 
výbor a ostatní členové děčínské ZO Fe-
derace strojvůdců.

***

Svůj poslední vlak odvezl dne 14. úno-
ra kolega strojvůdce ČD, pan Josef  
Klepetko a 20. dubna jej následoval 
i kolega strojvůdce ČD, pan Marcel  
Grečnár. Do zaslouženého „turnusu“ jim 
přejí kolegové a kamarádi z Havlíčkova 
Brodu jen to nejlepší, hlavně pevné zdra-
ví a pohodu.

***

Sedmého června bude slavit své pět-
apadesátiny náš kolega Petr Marek 
ze základní organizace FS Čerčany. 
Do dalšího spokojeného života jen to 
nejlepší, úspěchy v práci i osobním ži-
votě a především zdraví mu přejí výbor 
a ostatní členové čerčanské ZO Federa-
ce strojvůdců.

***

Dne 8. května oslavil své významné 
životní jubileum 60 let pan Jan Dvořák, 
strojvedoucí a člen základní organi-
zace FS Bohumín. Do dalších let mu 
přejeme jen to nejlepší, hodně štěstí, 
spokojenosti a k tomu pevné zdraví. 
Za všechny kolegy výbor bohumínské 
ZO Federace strojvůdců

Memoriál Břetislava Demela
Ve dnech 25. a 26. dubna jsme uctili památku kolegy Břeti Demela 

již na devátém ročníku Memoriálu v kuželkách. Na dvoudenním tur-
naji předvedla své skvělé výkony téměř stovka soutěžících. 

V mužích zvítězil Jiří Kratoš z ČD Cargo Ostrava náhozem 
599 kuželek, na dalších místech se umístili Ladislav Javorek 
z SVČ Česká Lípa s 579 kuželkami a Rudolf Hofmann z SDC Ústí 
nad Labem s 577 kuželkami. V kategorii žen se dařilo nejlépe Jitce  
Bulíčkové z CDP Praha, která poslala k zemi 543 kuželek. V závěsu 

Vydavatelství ing. Zdeňka Ulricha, které 
s Federací strojvůdců dlouhodobě spolupra-
cuje při přípravě stolních a nástěnných ka-
lendářů, připravuje také letos kapesní diář 
na rok 2018 s fotografiemi z provozu parních 
lokomotiv i dalších historických železnič-
ních vozidel. Objednat si ho můžete rovněž 
za zvýhodněnou cenu, která byla pro členy 
naší profesní odborové organizace stanovena 
na 45 Kč. 

Titulní list premiérově vydávaného parního 
kalendáře na rok 2018 si můžete výhodněji 
zakoupit na adrese vydavatele, kterým je 
ing. Zdeněk Ulrich

V poslední březnový den letošního roku 
oslavil své 65. narozeniny člen trutnovské 
základní organizace FS, strojvůdce 
František Bílek, kterého můžete stále ještě 
spatřit na stanovištích brejlovců v čele 
pražských rychlíků nebo na „Trilobitech“ 
spěšných vlaků mezi Hradcem Králové, 
Letohradem a Trutnovem. Do dalších 
let přejeme ještě stále svěžímu Frantovi 
pevné zdraví, štěstí, životní pohodu 
a mnoho skvělých zážitků na zasněžených 
krkonošských svazích. Za ZO Federace 
strojvůdců Trutnov Brutus

S účinností od 11. června 2017 se zavádí ve vlacích osobní přepravy společnosti DB AG 
nová omezení využití jízdenek FIP. Tato omezení platí od 11. června do 9. prosince 2017, 
kdy budou nahrazena novým zněním.

Seznam vlaků DB AG s platným omezením využití jízdenek FIP je k dispozici na per-
sonálních útvarech dle evidence držitele jízdních výhod nebo v prostředí intranetu ČD, a to 
na adrese http://albatros.cd.cz/dokumenty/O10Gr/dokum.nsf v kategorii Jízdní výhody a pro 
uživatele Lotus Notes: Soubor/Databáze/Otevřít/ server: Albatros/České dráhy - dokumenty - 
O10 GŘ - dokumenty personální. 

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

Objednávky, nejlépe hromadné za ZO, 
ve kterých vedle jména a své poštovní adre-
sy uvedete i název a adresu základní orga- 
nizace FS, jejíž jste členy, zasílejte do 20. čer-
vence na e-mail: ulrichz@seznam.cz.  
Písemné objednávky lze zaslat na adresu: 
Ing. Zdeněk Ulrich, Nám. Kosmonautů 17, 
789 85 Mohelnice.

Vlečku Východočeských chemických zá-
vodů Synthesia Semtín bych velikostí srovnal 
asi tak s dvěma ostravskými nádražími včetně 
tamní Báňské dráhy. Hned první den, co jsem 
zde v roce 1966 po týdenním zácviku a pozná-
ní vlečky začal samostatně vykonávat službu 
jako strojvedoucí akumulační lokomotivy, 
mě potkala velmi nepříjemná příhoda. Směna 
probíhala celkem v pohodě, před jejím kon-
cem nám ale dispečer vysílačkou nařídil práci, 
kterou z důvodu přepravy větších zátěží pravi-
delně vykonávala lokomotiva 3170 s větší taž-
nou sílou. Na té ovšem došlo k poruše, a tak 
jsme tuto práci dostali za úkol místo ní.

Dispečer mi poradil, abych si vzal plně 
natlakovanou akumulační lokomotivu. To 
jsem taky udělal a najel jsem na zátěž pro 
odevzdávkovou kolej. Odhadem to mohlo 
být cca 800 tun, možná i víc. Ze semtínského 
seřadiště se hned jelo proti kopci svažného 
pahorku. Sám jsem se divil, jak to akumu-
lačka zvládla. Asi 200 metrů před seřaďova-
cím návěstidlem mě pozorovatelka zvýše-
ným hlasem řekla: „Už konečně brzděte!‘‘ 
Okamžitě jsem začal zpomalovat, hned mi 
ale bylo jasné, že to nemám šanci ubrzdit. 
V první chvíli mě napadlo zkusit „kontra“, to 
jsem už ale nestačil. Na vlaku byli dva posu-
novači. Začal jsem okamžitě píšťalou dávat 

návěst „Stůj zastavte všemi prostředky!“ 
Od Rosic totiž právě přijížděl přísun. Bylo 
mně jasné, že když to neubrzdím, tak trefím 
přísun do boku. Byl to nejhorší okamžik, kte-
rý jsem na lokomotivách zažil. 

Pozorovatelce jsem ještě stačil sdělit, aby 
vyskočila. Sám jsem nechal zabrzděnou loko-
motivu, rovněž jsem vyskočil a pak stačil ješ-
tě ihned naskočit na třetí cisternu a vší silou 
utáhnout ruční brzdu. To už se rychlost přece 
jen trochu snižovala. Ještě jsem znova sesko-
čil, abych utáhl i další brzdu, ale na to už ne-
zbyl čas. Stále jsem čekal náraz, ten se však 
naštěstí nedostavil. Všechno dobře dopadlo 
hlavně díky posunovačům, kteří také utáhli 
ruční brzdu na dvou vozech. Seřaďovací ná-
věstidlo jsem ale projel a zastavil zátěž asi 
jeden metr za námezníkem. Bylo to o fous! 
Stačilo, aby mě pozorovatelka upozornila 
na brzdění o asi pět sekund později a už by 
se nic nezachránilo. Byla to daň za neznalost 
místních poměrů a také moje nezkušenost 
s provozem malých lokomotiv. Lokomotivy 
na dráze byly dvakrát až třikrát těžší a také 
měly v tom poměru větší brzdící sílu. S par-
ními lomotivami řady 534, 434, 414 a jinými 
bych tuto zátěž v pohodě dobrzdil. 

Zdeněk Kostelecký

za ní se umístily Josefa Friedová s 530 kuželkami a Jarmila Březi-
nová s 513 kuželkami. 

Poděkování patří kolegům, kteří se podíleli na přípravě i samotném 
průběhu celého turnaje, a v neposlední řadě i obsluze místního baru, 
jež se postarala o občerstvení všech soutěžících. 

Za ZO FS Česká Třebová Vítek Šedivý
Foto: Jiří Adolf

Významné životní výročí sedmdesáti let oslavil čtvrtého dubna strojvedoucí Jiří Brabec 
ze základní organizace FS Děčín. Dne 29. dubna se v železniční stanici Praha-Uhříněves 
uskutečnila oslava, na níž současní spolupracovníci a další přátelé svému vždy pohodovému, 
usměvavému a přívětivému kolegovi k jubileu srdečně poblahopřáli a na zaslouženém 
odpočinku mu popřáli do mnoha dalších let hodně elánu, pevné zdraví, štěstí, spokojenost 
a životní pohodu. Pro jubilanta byl při této slavnostní příležitosti připraven nejenom výroční 
polep lokomotivy 386 007, ale totéž získal i v železničním modelu a mezi dárky našel rovněž 
speciálně upravené služební tričko. A přestože krátké blahopřání bylo zařazeno již v letošním 
šestém vydání našeho časopisu, svému kolegovi prostřednictvím Zájmů strojvůdce ještě 
jednou rádi gratulují i výbor a ostatní členové děčínské ZO Federace strojvůdců

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

Zvýhodněná nabídka oblíbeného diáře a nástěnného
parního kalendáře

Bylo to o fous

Omezení platnosti jízdenek
FIP ve vlacích DB AG


