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Téma pro horké léto: klimatizace 
(nejen) na lokomotivách řady 151

Federace strojvůdců opakovaně vznes-
la požadavek na řešení neuspokojivé si-
tuace týkající se pracovního prostředí 
na lokomotivách řady 151. Ty zajišťují 
nejen v současnosti, ale podle vyjádření 
zástupců managementu výhledově ještě 
alespoň deset let budou zajišťovat, vozbu 
významných vlakových spojů jezdících 
po nejdůležitějších tratích v České repub-
lice. V době, kdy vznikal tento článek, 
nebyla ještě dořešena funkčnost klima-
tizace na většině z třinácti kusů těchto 
lokomotiv provozovaných v DKV Olo-
mouc. Připomeňme si, že v tomto případě 
(a na tomto druhu vlaků) se vlastně jed-

ná o poslední typ lokomotivy, kde nelze 
během parných dnů a veder, které panují 
v létě, jakkoliv větrat stanoviště strojve-
doucího a teploty zde běžně dosahují čty-
řiceti i více stupňů. Otázky, které redakce 
Zájmů strojvůdce položila řediteli odboru 
kolejových vozidel GŘ ČD Rostislavu  

Novákovi, se tedy tentokrát týkaly přede-
vším této problematiky.

Byla před nastávající letní sezónou pro-
vedena kontrola všech klimatizací na hna-
cích vozidlech? A pokud ano, můžete prosím 
přiblížit, v jakém jsou stavu?

Na poradě vedoucích oprav konané 
29. března 2017 v DKV Brno bylo všem 
uloženo provést kontrolu funkčnosti a nápl-
ně jednotlivých klimatizací na stanovištích 
strojvedoucích a v oddílech pro cestující. 
Všichni vedoucí oprav potvrdili provedení 
kontrol do termínu 30. dubna. Drobné ne-
dostatky byly odstraněny, pouze s kontrolou 
nastavení regulace se muselo počkat na pří-
znivější počasí.

Připravuje odbor kolejových vozidel 
GŘ ČD nějaká řešení, jež by odstranila 

Federací strojvůdců kritizovaný stav, který 
vládne na lokomotivách řady 151?

V současné době je klimatizací stanovi-
ště vybaveno sedm ze 13 lokomotiv řady 
151. Klimatizace se skládá z klimatizač-
ního agregátu umístěného ve strojovně 
s rozvodem chladícího média k výparníkům 
na obou stanovištích strojvedoucího. Jeli-
kož účinek této klimatizace zůstal za oče-
káváním, zabýváme se možnostmi jeho 
zlepšení. Proto byla na podzim loňského 
roku provedena na lokomotivě 151.001 
úprava sání vzduchu pro chlazení konden-
zátoru. S ohledem na roční období je možné 
tuto úpravu plně vyzkoušet až v současné 
době. Podle výsledku zkoušky bude roz-
hodnuto o dalším postupu na těchto sedmi 
lokomotivách.

Co se týká zbývajících lokomotiv řady 
151 a celé řady 150, zde sledujeme vari-
antu řešení klimatizace stanoviště stroj-
vedoucího pomocí střešních kompaktních 
agregátů na obou stanovištích strojvedou-
cího napájených přes samostatný měnič 
z palubní sítě 48 V. V současné době pra-
cujeme na upřesnění technického řešení. 
Na základě jeho schválení předpokládáme 
v co nejkratší době realizaci prototypu 
a jeho odzkoušení.

Jak bude u těchto lokomotiv zajištěn pra-
covní režim strojvedoucího? Nepřipravuje 
O12 nějaké nadstandardní řešení, k němuž 
došlo například během předminulého léta? 
Mám na mysli donášku chlazené vody stroj-
vedoucím na vlacích vedených právě těmito 
hnacími vozidly. Ve stanicích by ji přece 
mohl pro ČD smluvně zajišťovat i personál 
v soupravách řazených jídelních vozů...

GŘ O12 postupuje v letním období 
v souladu se Směrnicí 58745/2013-O10S 
(Směrnice o zdravotní péči o zaměstnance 
Českých drah, a. s.), tedy poskytne strojve-
doucím na hnací vozidla ochranné nápoje 
v rozsahu dle aktuální venkovní teploty. 
Vzhledem k aktuálním klimatickým pod-
mínkám jednáme s úsekem náměstka pro 
osobní dopravu, středisek zákaznického 
personálu, tedy konkrétně s ředitelkou ZAP 
ing. Jitkou Kubíkovou, o donášce chlaze-
ných nápojů k vlakům vedeným hnacími 
vozidly řady 150.2 a 151 ve vhodné stani-
ci „na půli cesty“. Ve většině případů není 
možno využít ani navržené řešení zajištění 
donášky chlazené vody z jídelních vozů, 
protože ty jsou na relaci Praha–Ostrava–
Žilina řazeny pouze na některých vlacích 
a na relacích Praha–Staré Město u Uherské-
ho Hradiště a Praha–Ústí nad Labem nejsou 
řazeny vůbec. 

Připravil Libor Poláček

Hlavní idea připravovaných
změn – řízení z jednoho místa

Obětovala zdraví
za záchranu majetku
Českých drah

Členové prezidia Federace strojvůdců se 
v květnu dvakrát setkali na pracovním jednání 
s členem představenstva Českých drah Mirosla-
vem Kupcem. Ten mimo jiné přislíbil, že udělá vše 
pro zvýšení prestiže strojvůdcovské profese a pro 
zlepšení jejích pracovních a sociálních podmínek, 
a to včetně lepšího systému mzdového ohodnoce-
ní. Zaměřil se také na novinky na úseku techniky 
a správy majetku ČD. V současnosti se zpracová-
vá jedenáct dílčích projektů, které se týkají orga-
nizačních změn. Hlavní ideou je „řízení z jednoho 
místa“ a cílem je zjednodušení celého procesu ří-
zení a maximální zvýšení jeho efektivity. 

Ing. Kupec připomněl, že na úseku, který řídí 
jako člen představenstva, již došlo k personál-
ním změnám v zájmu naplnění připravovaných 
záměrů. K 1. lednu 2018 by mělo dojít k zániku 

stávajících pěti dep kolejových vozidel (Praha, 
Plzeň, Brno, Česká Třebová a Olomouc). Namís-
to nich bude vytvořena jedna organizační složka, 
která bude podléhat náměstkovi pro techniku 
a správu majetku ČD. Dělit se bude na dva hlav-
ní segmenty – první se zaměří na provoz a budou 
k němu patřit všichni strojvedoucí ČD a dále řídicí 
personál. Do druhé složky zabývající se opravá-
renstvím a údržbou hnacích vozidel budou náležet 
všechna hnací vozidla ČD. Majetek ČD bude spra-
vovat jedna složka, a pokud jde o zařízení služeb, 
pracoviště prozatím zůstanou v podobě, v jaké 
jsou nyní, a zůstane i stávající úroveň údržby. Vel-
ké opravy HKV se budou provádět na čtyřech sta-
novených místech. Beze změny zůstanou i stávají-
cí nástupní místa zaměstnanců na směnu, až časem 
se bude realizovat systém dojíždění na pracoviště 
v délce trvání do jedné hodiny. 

Na úseku techniky a správy majetku v sou-
časnosti přetrvává nedostatek provozních za-
městnanců, především strojvedoucích a opravá-
renských pracovníků. Naopak v oblasti technic-
kohospodářských zaměstnanců a úředníků exis-
tuje přezaměstnanost. Po přijetí organizačních 
změn část z nich odejde do starobního důchodu, 
budou muset přejít k jiným organizačním slož-
kám či úplně odejít od ČD. 

Provozu se připravované změny podle Miro-
slava Kupce dotknou v podstatě pouze tím, že 
ČD budou mít v tomto segmentu jen jednoho ře-
ditele. Odboru kolejových vozidel GŘ ČD bude 
svěřeno strategické řízení. V současné době jsou 
náhradní díly skladovány v lokálních skladech, 
ovšem i zde dojde k centralizaci. V České Třebo-
vé vznikne jedno místo, kde se bude rozhodovat 
o opravách HKV i vozů, stejně jako se zde bu-
dou řešit i opravy a odstraňování různých tech-
nických závad. Pokud jde o využívání DPOV, je 
třeba vycházet ze skutečnosti, že jde o dceřinou 
společnost ČD. Vedení Českých drah má také 
v úmyslu dohodnout se s vrcholovým manage-
mentem společnosti ČD Cargo na využití hna-
cích vozidel i strojvedoucích pro obě společnosti. 
Nejlepším řešením by pak bylo sdílení jak HKV, 
tak strojvedoucích, a to včetně moderních loko-
motiv Vectron dodaných společností Siemens. Je 
třeba vzít na vědomí ekonomické aspekty, zejmé-
na aby lokomotivy pořízené za nemalé finanční 
prostředky neměly zbytečné prostoje. 

Ing. Kupec připomněl, že jako člen předsta-
venstva ČD zodpovídá za využití HKV a vozů, 
stejně jako za využití a motivaci strojvedoucích. 
Co se týká stavu předpisů a předpisové základny 
u obou společností ČD i ČD Cargo, mělo by dojít 
k jejich slučování. Cílem je vytvořit určitou bázi 
strojvedoucích, kteří by měli znalost předpisů 
obou firem s tím, že by v případě potřeby vyko-
návali svoji profesi jak u ČD, tak i ČD Cargo. 

Management ČD se zabývá také řešením úspor 
při nákupu trakční energie a vytvořen bude i tzv. 
technický archiv. V současnosti se řeší rovněž to, 
že na základě výsledku výběrového řízení na pro-
vozování tzv. šumavských lokálek bude od no-
vého GVD platného od 10. prosince tohoto roku 
provozovat železniční dopravu na těchto tratích 
společnost GW Train Regio. Tato změna se má 
týkat zhruba pěti desítek strojvedoucích, z nichž 
všichni obdrželi nabídku, že mohou zůstat u ČD, 
ovšem s tím, že budou nuceni za prací dojíždět. 

Pavel Slánský

Na svoji čtvrteční směnu dne 18. května 
2017 hned tak nezapomene členka výboru 
základní organizace FS Plzeň, kolegyně 
Petra Alexandra Procházková, strojvůd-
kyně ČD z PJ Plzeň. Co se vlastně toho 
dne stalo? 

Kolegyně Petra vezla jako obvykle tur-
nusově vlak 7809 v čele s řídicím vozem 
ř. 961 „sysel“, 2x osobní vůz ř. Bdmtee 
a loko 363.069-6 z Plzně hl. n. do Berouna. 
Po zastavení v zastávce Stašov obrazovka 
palubního počítače začala signalizovat požár 
lokomotivy, který nastal z důvodu technické 

závady. Po vykonání nezbytných bezpeč-
nostních úkonů naše kolegyně nezaváhala 
ani vteřinku a vrhla se do hašení lokomotivy. 
Předtím však požádala kolegu vlakvedoucí-
ho, aby zavolal hasiče. 

Po použití hasicích přístrojů z lokomoti-
vy jí kolega vlakvedoucí, pan Antonín Hol-
man, nosil hasicí přístroje z vlakové soupra-
vy a pomáhal též hasit. V tu chvíli již bylo 
jasné, že se požár nepodaří zlikvidovat, ale 
kolegyně Petra přesto statečně a bez ohledu 
na své zdraví až do příjezdu jednotek HZS 
nepřestávala s hašením lokomotivy. A to se 
jí také stalo osudným. Přiotrávila se jedo-
vatým kouřem a musela být akutně převe-
zena do kladenské nemocnice. Již během 
převozu byla napojena na kyslík a poté byla 
uložena do hyperbarické komory. Ještě dne 
25. května, tj. týden od oné události, byla 
Petra stále v nemocnici, ale již v Plzni, blíže 
ke svému bydlišti, a pomalu se zotavovala 
z následku požáru. 

Výbor plzeňské ZO Federace stroj-
vůdců své kolegyni strojvůdkyni, Petře 
A. Procházkové, ale i jejímu kolegovi, 
vlakvedoucímu Antonínu Holmanovi, dě-
kuje za profesní přístup a obětavost při zá-
chraně hodnot, jež jsou v majetku Českých 
drah. Petře navíc samozřejmě přejeme pře-
devším brzké uzdravení. A všichni se těší-
me na opětovné setkání s naší usměvavou 
strojvůdkyní opět na trati.

Jaromír Ott
předseda ZO FS Plzeň

Ředitel odboru kolejových vozidel GŘ ČD 
ing. Rostislav Novák (foto L. Poláček)

Kolegyně strojvedoucí Petra Alexandra Procházková, členka výboru plzeňské ZO Federace 
strojvůdců, na řídicím voze „sysel“ (řada 961) 80-30 032-4

Parní motorový vůz M 124.001 „Komarek“ při prezentaci zástupcům médií v žst Praha-Libeň 
(foto Marka Poláčka z 30. května 2017 k článku na straně 3)

Rozhovor s ředitelem odboru kolejových vozidel GŘ ČD Rostislavem Novákem
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Přejezdy a přibývající jizvy
na srdcích strojvůdců

Střetnutí na přejezdech je častý námět pro te-
levizní zpravodajství i tištěná média, a to zvláště 
když při něm „teče krev“. Pro strojvedoucí je to 
však problém častější, protože i když krev neteče 
a do TV zpráv se to nehodí, řadě strojvedoucích 
po takové příhodě přibude jizva na srdci.

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) 
k 31. 12. 2016 spravovala 7 961 přejezdů. Z to-
hoto počtu bylo 4 043 přejezdů zabezpečeno 
pouze výstražnými kříži (případně s doplněním 
dopravní značkou P6, Stůj, dej přednost v jízdě). 
To představuje 50,78 % všech přejezdů! Přejezdy 
zabezpečené závorami představují jen 20,55 % 
z celkového počtu přejezdů. 

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozem-
ních komunikacích, v platném znění, říká: 

Železniční přejezd – § 28 
(1) Před železničním přejezdem si musí řidič 

počínat zvlášť opatrně, zejména se přesvědčit, 
zda může železniční přejezd bezpečně přejet. Toto 
ustanovení § 28 platí pro KAŽDÝ PŘEJEZD. 

(5) Před železničním přejezdem, u kterého je 
umístěna dopravní značka „Stůj, dej přednost 
v jízdě!“, musí řidič zastavit vozidlo na takovém 
místě, odkud má náležitý rozhled na trať.

§ 29
(1) Řidič nesmí vjíždět na železniční přejezd,... 
d) je-li již vidět nebo slyšet přijíždějící vlak 

nebo jiné drážní vozidlo... Toto ustanovení  
§ 29 také platí pro KAŽDÝ PŘEJEZD.

To, že kolejová vozidla mají při křížení že-
leznice s pozemní komunikací podle zákona 
266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, vždy 
přednost, je zbytečné rozebírat. Mnozí řidiči 
možná zapomněli nebo zrovna v autoškole chy-
běli, a tato důležitá ustanovení neznají. Jiní je 
znají, ale respektování pravidel jaksi nepovažu-
jí za důležité. Každá minuta stání u přejezdu je 
pro ně drahá, případně je baví adrenalinová jízda, 
a tak jsou ochotni riskovat život svůj nebo i dal-
ších cestujících ve vozidle.

Na hlavních tratích jsou přejezdy vybaveny 
PZZ, zpravidla se závorami. Tam se také stává, 
že řidiči spěchají a zkoušejí, co vydrží vozidlo při 
srážce s vlakem, pevnost závor, nebo jen chtějí 
být v televizi. Následky bývají fatální. Jednou 
z nejvíce známých nehod bylo střetnutí vlaku 
SC Pendolino s polským kamionem na přejezdu 
ve Studénce. Mrtví a těžce zranění, včetně našeho 
kolegy strojvedoucího...

Chci se ale věnovat těm 50,78 % přejezdů, 
které jsou zabezpečeny jen výstražnými kříži, 
případně doplněné značkou P6, Stůj, dej přednost 
v jízdě. Takové přejezdy jsou především na regio-
nálních tratích. Směle se odvážím říci, že na každé 
směně si strojvedoucí na těchto tratích užijí jed-
nou, ne-li vícekrát, téměř kolizní situaci, při které 
řidič nerespektuje dopravní značení a na přejezd 
vjede i před projíždějící vlak, který jede 10, 20, 
30 nebo dokonce i 50 km/h. Strojvedoucí pak za-
žívá drama, kdy houká, pak brzdí a ono to řidiči 
často vyjde. Nic se nestalo, auto je pryč i s SPZ, 
důkaz není. Jen ta jizva na srdci zůstane. Má cenu 
psát „Hlášení strojvedoucího“? Co tam napsat? 
Typ, barvu auta? Vždyť je to stále dokola, všichni 
to vědí a stejně s tím nic nedělají…

Podobný přejezd je ve Studénce, má číslo 
P 6770. Je to přejezd na místní komunikaci ve-
doucí z areálu bývalé Moravskoslezské vagónky 
(ul. R. Tomáška), která se za železničním přejez-
dem trati Studénka–Bílovec napojuje na hlavní 
místní komunikaci (ul. 2. května). Křižovatka 
tvaru T. Hlavní cesta vede k přejezdu známému 
ze srážky s SC Pendolinem a na druhou stranu 
vede přes Studénku na dálniční přivaděč. Znač-
ku P6, Stůj, dej přednost v jízdě pod výstražnými 
kříži, nerespektuje téměř žádný řidič, cyklisty 
a chodce nevyjímaje. Řidiči se vidí už na hlavní 
silnici a vyhlížejí, komu tam dát přednost. Vlaku 
rozhodně ne. Když si to najdete na www.mapy.cz 
tak v aplikaci pohledu „panorama“ dokonce uvi-
díte chodce, jdoucího od přejezdu po koleji. 

Rychlost pro kolejová vozidla přes přejezd 
v jednom směru 20 a v opačném směru 30 km/h. 
Pro uživatele pozemní komunikace je zřejmě do-
pravní značení bezvýznamné. Pro strojvedoucí ná-
věsti přikazují vždy dodržet maximálně povolenou 
rychlost a použít návěst Pozor. Strojvedoucí musí 
být připraven brzdit a případně rychle utéct, proto-
že zejména vozidla ř. 814/914 a 810 znamenají při 
srážce pro strojvedoucího smrtící past.

Ve směru do žst Studénka je bezprostředně 
za tímto přejezdem vjezdové návěstidlo, a tak 

sledovat krizovou situaci na přejezdu a včas rea-
govat na návěst vjezdového návěstidla může být 
pro strojvedoucího fatální.

Jeden z mnohých případů z hlášení 
strojvedoucího:

Dne 22. 5. 2017 při jízdě vl. 23 303 ze Studénky 
města do Studénky (cca v 5:10 hod.), na přejezdu 
P 6770 řidič polského kamionu nerespektoval 
svislé dopravní značení přejezdu a značku „Stop“ 
a vjel na přejezd před jedoucí vlak 23 303. S tímto 
kamionem na tomto přejezdu, před vjezdem na hl. 
komunikaci zastavil. Použil jsem houkačky a řidič 
kamion po chvíli rozjel a opustil přejezd. Bezpro-
středně za tímto kamionem jel další, který také 
nerespektoval svislé dopravní značení přejezdu 
a značku „Stop“, ani výstražný signál houkačky 
vlaku a vjel na přejezd před vlak 23 303. K zasta-
vení vlaku jsem použil rychločinné brzdění a za-
stavil jsem v krátké vzdálenosti před kamionem. 

Kamiony odjely, nic se nestalo. Strojvedoucímu 
ani nikdo z cestujících, kteří to z okna vlaku zahléd-
li, nepoděkuje. Jen další jizva na srdci, tu směnu 
už třeba třetí… Nejsou to jen polské kamiony, ale 
i rodiče spěchající s dětmi do nebo ze školky, která 
je cca 100 m od tohoto přejezdu. Ze zahrady školky 
se za příznivého počasí pak děti mohou „učit“, jak 
se přes takový přejezd jezdí a s rodiči si to i zkusit. 
Co říci matce, která veze v autě dvě děti ze školky 
a profičí bez zastavení přes přejezd, cca 2 m před 
projíždějícím vlakem. Pravda, stalo se, že dokonce 
na poslední chvíli zastavila na přejezdu, ale málem 
přišla o přední část vozidla, protože vlak je širší než 
rozchod kolejí. Na poslední chvíli couvla… Spěchá!

Téma tohoto přejezdu často otevírám při kon-
trolních jízdách pracovníků SŽDC. No je to moc 
složité… Kruhový objezd tam nejde, stavebně 
napojení cest není dobré. Taková křižovatka, jak 
to řešit? Kde je vůle, tam je cesta, kde vůle není, 
tak to nejde.

Existují řešení. Lze třeba sladit světelnou signa-
lizaci pro uživatele pozemní komunikace i s PZZ. 
„Chytrá“ světelná komunikace (chytré semafory) 
může vyhodnotit, zda je PZZ v činnosti a jízdu zaká-
zat, případně při PZZ mimo činnost zaznamenat vo-
zidlo blížící se k přejezdu, zastavit vozidla na hlavní 
cestě a dovolit pak vjezd vozidel z té vedlejší. Tedy 
řešení existuje a vyrábí se v České republice. Ano, 
je to složité a stojí to nějaké peníze. Rozhodně to 
ale vyjde levněji než zmařené lidské životy a zdraví. 

Na této trati je letos o prázdninách plánova-
ná výluka. Chystá se rekonstrukce trati a zvý-
šení rychlosti. Mnozí kolegové si dělali naděje 
na PZZ, nejlépe se závorami. Zatím to ale vypadá, 
že marně. Tento přejezd se zatím měnit nebude. Je 
to prý složité. Proto jsem se rozhodl napsat i tento 
článek a navrhnout řešení. 

Zřejmě se čeká, až dojde k další tragédii. Pak 
to bude i v televizi. Podle počtu obětí a výše ško-
dy by se k tomu mohl opět vyjádřit i ministr do-
pravy, policejní prezident, předseda vlády, možná 
poslanci, a něco i slíbit… 

Podobný přejezd byl na trati Opava východ–
Hradec nad Moravicí, kde bylo napojení komuni-
kace na Otice. Po mnoha nehodách (a letech) byl 
tamní přejezd zrušen. Po srážce SC Pendolino s ka-
mionem na přejezdu ve Studénce 22. července 2015 
slíbili ministři, místní samospráva i politici vyřešit 
příjezd kamionů do areálu bývalé vagónky ve Stu-
dénce. Budou tomu dva roky. Nic se nezměnilo! Mi-
mochodem, dříve se jezdilo do vagónky bránou č. 1, 
tedy mimo zmiňované přejezdy. Jak prosté! 

Strojvedoucím, cestujícím i těm hazardérům 
na silnicích jde o život a zdraví. Jde o každý přejezd, 
na kterém dochází k podobným případům. Ony se 
ty jizvy na srdci sčítají. Pak se na periodické pro-
hlídce strojvedoucí může dozvědět, že s fírováním 
je konec. Co vám zaměstnavatel dá? Co budete 
dělat? Proto stojí za to situaci řešit, třeba „jen“ na-
psat hlášení strojvedoucího, obrátit se na vedoucího 
oddělení BOZP při FSČR Josefa Daňka, na místní 
samosprávu, oslovit média, prostě udělat cokoli, aby 
došlo k nápravě. Jestliže SŽDC má všechny přejez-
dy zabezpečené, pak je to jen na chování každého 
uživatele pozemní komunikace (řidiče, chodce) 
a také dopravce – strojvedoucího.

Při soudním líčení se pak zeptají: „Dodržel 
strojvedoucí stanovenou rychlost? Dával návěst 
„Pozor“, a to opakovaně?“ Pokud se jedná o „ne-
bezpečný přejezd“, tak se třeba zeptají, zda to ně-
kdy, někdo (strojvedoucí) a komu hlásil. Pokud 
si strojvedoucí jen na jedinou z výše uvedených 
otázek odpoví NE, tak potřebuje dobrého advo-
káta. Kontrolují se záznamy rychloměru, ptají se 
svědků, studují znalecké posudky, listují trestním 
zákoníkem… Obvinění z trestného činu ublížení 
na zdraví nebo usmrcení z nedbalosti není nic pří-
jemného. Vyčerpává psychicky a rozsudek soudu 
se můžete dozvědět až za několik let…

Hazard se zdravím a životem nemá strojve-
doucí v náplni práce, ale bohužel s ním žije. Je 
nutné udělat vše proto, aby se mu vyhnul. Zdraví 
má jen jedno, o životě nemluvě.

Jiří Morčinko 

Autor je soudní znalec v oboru železniční do-
prava a jeho posudky jsou používány jako jeden 
z důkazů i v trestním řízení, například právě při 
projednávání mimořádných událostí na železnič-
ních přejezdech.

Přejezd P 6770 se značkou STOP chce 24. 5. 2017 před vlakem přejet bílá Škoda. Řidič 
ukazuje houkajícímu vlaku zdvižený prostředníček… (Foto Jiří Morčinko)

Evidence práce přesčas
má svá pravidla

Na velocipedech a s motoráčkem
k pomníčku kolegy Trojka

Vyjádření SŽDC – oblastního ředitelství Ústí nad Labem

V roce 2017 se začala u ČD Cargo podrob-
něji evidovat přesčasová práce strojvedoucích. 
Kromě obvyklého vykazování délky práce 
přesčas se nově začalo evidovat i to, kdo práci 
přesčas nařídil či dohodl. Tato technikálie se 
stala ze strany strojvedoucích častým zdrojem 
potíží a stížností, neboť příslušná informace 
byla často vyžadována od nich. K tomuto sta-
vu došlo zřejmě z důvodu špatného pochopení 
opatření k evidenci přesčasové práce v někte-
rých provozních jednotkách. Po únorovém 
upřesnění zmiňovaného opatření došlo k jed-
noznačnému výkladu v této oblasti.

U „dálkových vlaků“ a výkonů objednáva-
ných řízením provozu (ŘP) Česká Třebová na-
řizuje nebo sjednává přesčasovou práci stroj-
vedoucích hlavní dispečer plánovač (HDP) 
ŘP Č.T. ve směně s příslušným strojmistrem.

U místních výkonů pak za dohodnutí či 
nařízení přesčasové práce a oznámení přísluš-
nému strojmistrovi odpovídá dozorčí provozu 
– vedoucí směny (DP-VS).

Z uvedeného jasně vyplývá, že strojvedou-
cí nemá žádnou povinnost zjišťovat doda-
tečně při ukončení směny jméno zaměst-
nance, který s ním práci přesčas dohodl, 
neboť tako komunikace má probíhat pouze 
na straně zaměstnavatele po linii dispečerský 

V Zájmech strojvůdce č. 8 z 30. dubna 2017 
vyšel článek „Proč došlo k zastavení provozu 
na trati na Moldavu“, na který reagovala Sprá-
va železniční dopravní cesty, státní organizace, 
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem. Na strán-
kách našeho časopisu tak nyní dostává možnost 
prezentovat své stanovisko a vyjádřit se k otáz-
kám, jež zazněly v tomto příspěvku.

V článku uváděná zeď není opěrná, ale ob-
kladní (což znamená podstatně odlišnou sta-
tickou funkci) z lomového kamene naskláda-
ného bez pojiva (nasucho). Slouží ke zvýšení 
stability jednostranného železničního náspu 
(tzv. odřezu) ve strmém sklonu přibližně 1:1 
především tím, že při průtoku vody z terénu 
nad tratí brání odplavování materiálu drážní-
ho tělesa do údolí. Vlivem dlouhodobé eroze 
však došlo k vypadnutí lomového kamene 
na ploše cca 30 m2 a vyboulení na dalších 
místech. Degradaci kamenného obkladu 
přispívají i náletové dřeviny, jejichž kořeny 
prorůstají do spár zdi a uvolňují kameny, pro-
to byly v roce 2015 za pomoci HZS SŽDC 
odstraněny. Zákon o ochraně přírody byl 

aparát ČD Cargo (DAC) – strojmistr. Stroj-
mistr by také měl mít při ukončování směny 
strojvedoucího informaci o tom, že s ním 
byla dohodnuta práce přesčas, důvod konání 
této práce a jméno zaměstnance, který práci 
přesčas se strojvedoucím dohodl. Pokud tyto 
informace nejsou známé, selhala komunika-
ce směrem od DAC a v žádném případě není 
možné podmiňovat ukončení a vyhodnocení 
takové směny dodáním potřebných informací 
od končícího strojvedoucího.

Jediným případem, kdy je za informová-
ní strojmistra o práci přesčas zodpovědný 
strojvedoucí, je situace, kdy se vrací do mís-
ta nástupu pravidelnou Rg jízdou. Pokud je 
tento vlak zpožděn, uvede jako důvod práce 
přesčas zpoždění tohoto vlaku a zaměstna-
nec, který práci přesčas dohodl, pak za těchto 
okolností bude strojmistr, u něhož svoji směnu 
ukončuje.

Věřím, že tento výklad bude dostatečný 
a k problémům už nebude docházet. Pokud by 
i přes to k nějakým nedorozuměním došlo, ne-
váhejte mne kontaktovat, nejspíš bude potřeba 
vyřešit tyto problémy přímo v dané lokalitě.

David Votroubek
člen prezidia FSČR

Tak jako bývá u nás tradicí, také letos jsme si 
15. května vzpomínkovou jízdou připomněli tra-
gickou událost, kdy v tento osudný den roku 2000 
zahynul při výkonu služby na trati Bruntál–Malá 
Morávka náš kolega Pavel Trojek.

Skupina několika cyklistů vyrazila ráno v 9.00 
hodin z Krnova na kole do Bruntálu a poté za nimi 
v 9.50 hod. vyjel do Malé Morávky s další skupinou 
kolegů a přátel i historický motorový vůz, Hurvínek 
M 131.1454. O půl jedenácté, po zahájení a společ-
ném fotografování, vyrazil peloton asi 25 velocipedistů 
na klasickou horskou jízdu do Malé Morávky, kde jsme 
památku kolegy a kamaráda u jeho pomníčku uctili mi-
nutou ticha, položením kytic a zapálením svíček.

Po pietním aktu jsme letos z technických důvodů 
neuskutečnili oblíbenou horskou časovku na zastávku 
Rudná pod Pradědem, ale přesunuli jsme se do Penzi-
onu Sofie, kde jsme u výborného guláše s pamětníky 
zavzpomínali na časy minulé. Poté, jak už bývá zvy-
kem, jsme se individuálně přesunuli do Krnova, kde 
jsme celou akci zakončili.

Přestože tento den připadl na pondělí, sešly se nás 
u pomníčku asi čtyři desítky. Bohužel to tentokrát 
muselo být bez zástupce prezidia, viceprezidenta 
FSČR Jardy Vincoura, který se jinak tohoto naše-
ho sportovního, ale i společenského a pietního se-
tkání pravidelně účastní. Za vedení DKV Olomouc 
za námi ovšem opět přijel přednosta ing. Dušan Ty-
lich, který je také, pokud mu to čas dovolí, pravidel-
ným účastníkem této vzpomínkové akce.

Děkujeme všem účastníkům a organizátorům akce, 
prezidiu naší odborové organizace za podporu a v ne-
poslední řadě i Martinu Šůstalovi ze spolku Kroměříž-
ská dráha za pronájem krásného motoráčku.

Výbor FS Krnov

dodržen a ohlášení DÚ likvidace náletových 
porostů nepodléhá.

Stabilita drážního tělesa nemůže být v žád-
ném případě závislá na něčem tak nespolehli-
vém, jako je kořenový systém dřevin. Možná 
by po takové trati rád jezdil kolega T. H., ale 
rozhodně by za bezpečnost provozu nemohli 
odpovídat zaměstnanci, kteří jsou povinni za-
jistit bezpečnost provozu. Navíc v tomto přípa-
dě by ponechání stromů a další zesílení kořenů 
způsobilo postupně zborcení celé obkladní zdi. 

Úsek je dlouhodobě monitorován. Od roku 
2015 zde byly prováděny pravidelné prohlídky 
a měření výškové polohy koleje a horní části 
zdi. Díky dlouholetým zkušenostem zaměst-
nanců infrastruktury, kteří na základě výstupů 
z kontrolní činnosti správně vyhodnotili hrozící 
nebezpečí, a proto v roce 2016 zadali zpracování 
projektu na řešení celé situace. Firmou SUDOP 
Praha byl proveden geotechnický průzkum 
a zpracována projektová dokumentace na stabi-
lizaci náspu v km 153,880–154,261. Realizace 
opravných prací byla navržena do investic. Přes-
tože porucha stability náspu nastala dříve, měli 

jsme při jejím vzniku k dispozici dokončený 
projekt, včetně rozpočtu a mohli jsme řešit za-
dání realizace opravy. V opačném případě by se 
oprava trati prodloužila cca o 12 měsíců. 

Dne 14. 3. 2017 bylo zjištěno překročení 
mezních hodnot v GPK (geometrické poloze 
koleje) a kolej byla v 16:25 hod. vyloučena 
z provozu. Vzhledem k nepředvídatelnosti roz-
voje závad na drážním tělese nelze situaci řešit 
jednoduchou opravou GPK (podbitím) koleje.

Pro obnovení provozu je nutné odstranit pří-
činu sedání náspu. Bude provedena oprava ka-
menné obkladní zdi, její zesílení gabiony, oprava 
odvodnění a žel. svršku dle PD firmy SUDOP. 
Na stavbu již byly zajištěny finanční prostředky 
a jsou zajišťována všechna potřebná povole-
ní (mj. DÚ a Památkový úřad). Současně je již 
vypsána veřejná soutěž s předpokládaným zahá-
jením realizace 15. 6. 2017, ukončením výluky 
Mikulov–Moldava do 30. 11. 2017 a dokončením 
celé stavby v roce 2018. Předpokládaná hodnota 
stavby je dle projektu přes 53 milionů Kč.

Všichni zaměstnanci SŽDC, Oblastního ře-
ditelství Ústí nad Labem, dělají maximum pro 

zachování provozu na trati Most–Moldava. 
Rozhodně to není jednoduché, protože se jed-
ná o horskou trať s abnormálními technickými 
parametry a velkým množstvím umělých staveb 
z předminulého století (úsek Hrob–Moldava 
byl otevřen 6. 12. 1884), která byla navíc v roce 
1998 zařazena mezi kulturní památky ČR. 

Celková oprava tratě přesahuje možnos-
ti OŘ UNL, takže jsou alespoň opravovány 
úseky, kde bezprostředně hrozí vznik nebez-
pečných závad. V žádném případě však ne-
můžeme připustit jízdu po kolejích tam, kde 
by mohlo dojít k mimořádné události s těžko 
představitelnými následky.

Ve své snaze spolupracujeme se samosprá-
vou i občanskými iniciativami, ale rozhodně 
tomu nepřispívají z hlediska faktů neověřená 
a urážlivá vyjádření členů FS v jejich tisku. 
Touto odpovědí uvádíme na pravou míru skut-
ková tvrzení uvedeného článku.

Ing. Josef Kalivoda
ředitel Oblastního ředitelství  

Ústí nad Labem
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V loňském roce náš časopis věnoval poměr-
ně velkou pozornost problémům, provázejícím 
značně komplikovaný provoz Opravny vozů 
v Hradci Králové, a to jak pro strojvedoucí, tak 
pro místní obslužný personál. 

Negativní zkušenosti popsali zejména v loň-
ských zářijových Zájmech strojvůdce (č. 18/2016) 
naši kolegové, kteří do této OV navážejí vlakové 
soupravy do místní myčky. Publikované kritické 
informace byly pak jednou z příčin, proč v dané 
záležitosti proběhla jednání s vedením DKV Čes-
ká Třebová. A v této souvislosti zazněl také pří-
slib, že dojde k postupné nápravě.

A jaká byla situace po cca osmi měsících? 
– Už od začátku tohoto roku zde platí rych-
lost 20 km/h. Budují se také tzv. fekální ko-
leje u příjezdových kolejí a snad bude brzy 

Třiadvacátého května se redakce Zájmů 
strojvůdce zúčastnila nevšední akce – zástup-
cům médií byl v železniční stanici Praha-Li-
beň oficiálně představen opětovně zprovozně-
ný historický parní motorový vůz M 124.001 
„Komarek“. Byli jsme dokonce i mezi akre-
ditovanými novináři, jež zástupci vedení Ná-
rodního technického muzea pozvali k zvláštní 
předváděcí jízdě na Masarykovo nádraží. Za-
svěcenými a odborně erudovanými průvodci 
nám byli generální ředitel NTM Karel Ksandr, 
ředitel Průmyslového muzea NTM Jan Palas 

a další odborníci, kteří přiblížili nejen celý po-
stup znovuzrození tohoto vzácného vozidla, 
ale i jeho technické parametry.

Z jejich zajímavého výkladu alespoň připo-
meňme, že ojedinělý výstavní předmět expozi-
ce železničních vozidel podstoupil řadu oprav 
a byl znovu uveden do provozního stavu také 
díky finančním prostředkům, které byly pro-
střednictvím Nadace Okřídlené kolo pro tento 
účel darovány firmami i jednotlivými železnič-
ními fandy. Rekonstrukce parního motorového 
vozu probíhala v Českých Velenicích zhruba 
rok, ovšem spolu s přípravami trvala pět let 
a vyžádala si přibližně dva tisíce hodin práce. 
Celkové náklady se pohybovaly okolo jednoho 
milionu korun. Nutno také podotknout, že prá-
vě vozidlo Komarek se stalo prvním velkým 
projektem, který se podařilo úspěšně zrealizo-
vat Nadaci křídlené kolo. A tak dnes výsledek 
této práce může být ozdobou nejen sbírky 
železničních vozidel Národního technického 
muzea v Praze, ale i Muzea Českých drah 
v Lužné u Rakovníka, kde je tento exponát za-
půjčen a deponován. Členy Federace strojvůd-
ců určitě zaujme, že velký model „Komárka“ 
mohou uvidět i při návštěvě prezidia naší pro-
fesní odborové organizace v Praze na Žižkově. 
A není to náhoda. FSČR se v Nadaci Okřídlené 
kolo dlouhodobě rovněž angažuje. Naším zá-
stupcem a členem správní rady nadace je nyní 
kolega Jaroslav Vincour. 

Vraťme se ke Komarkovi a jeho osudům. 
Vůz byl vyroben v roce 1903 v podniku 
Ringhoffer v Praze, a to dle konceptu, kte-
rý počítal s jeho vybavením tehdy novým 
kotlem vídeňské továrny F. X. Komarek. 
Podle jména vlastníka firmy produkujícího 
tyto kotle tak také následně vznikla první 
přezdívka pro motoráček, který později do-
stal stávající označení M 124. Zajímavostí 
je, že jeho parní kotel disponuje vodní nápl-
ní pouze 650 litrů, a tak je poměrně rychle 
připravený k činnosti. Již za 90 minut po za-
topení lze dosáhnout provozního tlaku páry, 
zatímco u lokomotiv zabere zátop několika-
násobně déle. M 124.001 dosahuje maximál-
ní rychlosti 50 km/h a účelně, byť poměrně 
stroze zařízený interiér zahrnuje 32 pevných 
sedadel, šest míst k stání na plošině a tři 
sklopná sedadla.

Průměrná spotřeba provozních hmot byla 
jen 6 kg uhlí a 30 litrů vody na jeden kilome-
tr jízdy. Parní stroj přitom poskytoval výkon, 
který byl uspokojivý k tažení až tří přípojných 
vozů. Prvotní osvětlení interiéru vozu obsta-
rávaly olejové lampy, následně však toto bylo 
změněno na plynové, z něhož se dodnes za-
chovaly stropní lampy nebo zásobník plynu 
na boku vozu. Při revitalizaci v letech 2005 
a 2006 došlo znovu i k obměně osvětlení, ten-
tokrát je elektrické s bateriovým napájením 
o napětí 24 V.

Na počátku 20. století se vozidla tohoto 
typu podařilo dovést k technické dokonalosti 
a parou hnané motorové vozy se mohly roz-
jet po kolejích místních drah v celé Evropě. 
Nespornou výhodou těchto vozů byla přede-
vším malá spotřeba uhlí a vody. A pokud je 
srovnáme srovnání s parními lokomotivami, 
tak v tomto případě na vozidle samozřejmě 
nebyl zapotřebí topič. Z přibližně stovky par-
ních vozů jezdících po tehdejších rakousko-
-uherských tratích se do dneška zachoval prá-
vě pouze Komarek pocházející z roku 1903. 
Vedle něho bychom v celé Evropě našli pouze 
tři další funkční vozy hnané párou, konkrétně 
ve Velké Británii, Švédsku a Švýcarsku.

A letos tak parní vůz Komarek mohl sym-
bolicky uctít i památku Františka Ringhoffera 
II., který se narodil právě před dvěma sty lety 
(28. dubna 1817 v Praze) a roku 1852 zde 
na Smíchově začal budovat pro náš průmysl 
důležitou továrnu na výrobu železničních vozů. 

Připomeňme ještě, že Komarek se stal hlav-
ní atrakcí v rámci doprovodných akcí pořá-
daných pro širší veřejnost u příležitosti mezi-
národní konference „Ringhoffer 200. Rodina 
– podnikání – politika“. O kouzlu a atraktivnosti 
M 124.001, ale i jiných vozidel z akciové spo-
lečnosti Ringhoffer Tatra, jež vznikla v roce 
1936, se mohli příznivci železnice přesvědčit 
na vlastní oči o víkendu 27. a 28. května v areálu 
budoucího Muzea železnice a elektrotechniky 
NTM na Masarykově nádraží a dokonce i při ně-
kolika zvláštních nostalgických jízdách, na které 
se v tyto dny parní motorový vůz rovněž vydal.

Marek Poláček

Trojice snímků přibližujících některé detaily parního motorového vozu M 124.001 – zleva venkovní dobové cedule na skříni vozidla, pohled  
do interiéru s místy k sezení a parní kotel vídeňské firmy F. X. Komarek (foto Marek Poláček)

Ukázka z parního nástěnného kalendáře 2018, 
který vydává ing. Ulrich

„Komarek“ po příjezdu do žst Praha Masarykovo nádraží a záběr na záchrannou brzdu 
a táhlo píšťaly, u níž je historický štítek firmy, jež vyrobila kotel pro tento parní motorový vůz  
(foto Marek Poláček)

České dráhy, ČD Cargo, SŽDC a Federa-
ce strojvůdců ČR pořádají Mistrovství ČR 
železničářů v triatlonu XXX. Lokomuž 2017 
a XXVI. memoriál Edy Vraštila.

Účastníci absolvují tři disciplíny (triat-
lon) v těchto objemech: 1 500 m plavání, 
40 km jízda na kole, 10 km běh, měří se 
celkový čas (platí mezinárodní pravidla 
pro triatlon bez draftu). Závod se koná 
v neděli 3. září. Místo a čas startu: krytý 
plavecký bazén na Tržním náměstí v Liber-
ci v 8:00 hod. Kompletní propozice najdete 
na webových stránkách Federace strojvůd-
ců ČR – www.fscr.cz

Přihlášky do 28. srpna 2017 přijímá Jan 
Zahula, Hybernská 13, Praha 1 110 00, 
732 902 701, e-mail: Zahula@fscr.cd.cz. 

Kategorie: M do 40 let, V nad 40 let, F ženy. 
Soutěže se může zúčastnit každý zaměstnanec 
a rodinný příslušník zaměstnance ČD, ČD 
Cargo a SŽDC. Počet startujících je omezen 
kapacitou plaveckého bazénu – 32 účastníků.

Každý účastník obdrží diplom, vítěz pohár, 
první tři v každé kategorii obdrží cenu, je vy-
psána prémie za překonání traťového rekordu 
a cena útěchy. Pořadatel zajistí pro zájemce 
ubytování od 2. do 4. září. 

Zájemci o pořadatelskou a rozhodčí službu 
se mohou přihlásit u Jana Zahuly (viz zde uve-
dené kontakty) anebo u Ivana Nevrlého (dílna 
přípravářů PJ Liberec). 

Jan Zahula

Co nového v OV Hradec Králové?

Parní motorový vůz Komarek aneb Neodolatelné
kouzlo minulých časů železnice

I letos se uskuteční 
Mistrovství ČR železničářů
v triatlonu

dokončen i sloupkový kanál pro vlakové sou-
pravy typu „Panter“. 

Otázkou však je, co bude dále, protože také 
českotřebovské depo kolejových vozidel (ostat-
ně stejně jako jiná DKV) bylo nedávno vyzvá-
no k značným úsporám finančních nákladů a to 
by pochopitelně ohrozilo i další práce a inves-
tice, jež mají zlepšit provozní podmínky v krá-
lovéhradecké OV.

Z informací, které má redakce ZS k dispozici 
od našich královéhradeckých kolegů, také víme, 
že v opravně vozů prozatím bohužel nedošlo 
k žádnému zvýšení úrovně bezpečnosti provozu 
a ani k nápravě, jež by vedla ke zlepšení provozní 
komunikace vedené během služby mezi pracov-
níky OV (dozorce depa – vozmistr – mistr OV). 

Nerealizoval se ani záměr (návrh) přeřadit 
dozorce depa zpětně do pracovní pozice ve-
doucí posunu, aby měli alespoň vyšší platové 
zařazení, neboť povaha jejich práce se skutečně 
změnila. Tato snaha ale přišla vniveč, neboť ta-
kovou změnu neumožnila tabulková místa.

(jk)

Zbytečná byrokracie se dotkne
starobních důchodců

Deník Právo otiskl v sobotu 20. května 
rozhovor s Michalem Štěpánem, členem 
představenstva Českých drah zodpovědným 
za osobní dopravu. V rozhovoru vysvětluje, 
proč České dráhy ustupují od osvědčených 
papírových průkazů na 25% slevu z obyčej-
ného jízdného pro důchodce a od 1. července 
přecházejí ke slevové kartě IN Důchodce. 
Papírový průkaz byl pro starobní důchod-
ce vystaven bez omezení časové platnosti 
a na počkání. Za vystavení tohoto průkazu 
zaplatil důchodce jednorázově 50 Kč. Karta 
IN Důchodce se stejnou slevou 25 % bude 
platit jeden rok při zaplacení částky 100 Kč 
a tři roky za částku 250 Kč. Pro důchodce 
nad 70 let věku bude platit za částku 100 Kč 
po dobu šesti let. Pro vystavení karty IN 
Důchodce musí žadatel vyplnit předepsaný 
formulář, přiložit průkazkovou fotografii 
a potvrzení o starobním důchodu (invalid-
ním důchodu III. stupně) a občanský průkaz. 
Na počkání dostane prozatímní IN kartu, 
pro definitivní si přijde za měsíc. Vystavení 
papírového průkazu se obešlo bez zbytečné 
byrokracie – vyplňování formuláře. Ke kartě 
IN Důchodce nabízí ČD i další výhody. Např. 
slevu na lanovku ČD (jediná v ČR je v Li-
berci) nebo slevu Rail plus na mezinárodní 
jízdenky. K předešlým řádkům chci vyslovit 
několik poznámek.

Za prvé: Vyplňování jakýchkoliv formu-
lářů je zejména pro věkově starší důchodce 
obtěžující byrokracie. Stejně nepopulární je 
platba předem za časově omezenou službu, 
navíc nijak výraznou. Ta administrativa sa-
mozřejmě zatěžuje i České dráhy, i když je 
do jisté míry kompenzována zaplacením 
poplatku 100 nebo 250 Kč. Nebo vybrání 
tohoto poplatku bylo účelem celé změny 
v poskytování slev pro důchodce?

Za druhé: Jeden z významných konkurentů 
ČD poskytuje cestujícím po dovršení šedesá-
ti let věku slevu 25 % z obyčejného jízdného 
po předložení občanského průkazu. Další kon-
kurent nabízí pro stejnou věkovou kategorii 
cestujících dokonce 30 % slevu z obyčejného 
jízdného a i u tohoto dopravce stačí prokázat 
nárok na slevu občanským průkazem. Ko-
mentovat zde rozdílný přístup k cestujícím 
je asi zbytečné...

Za třetí: Kromě kraje Vysočina, do jehož 
okrajových částí zasahuje Integrovaný doprav-
ní systém Jihomoravského kraje (IDS-JMK), 
mají všechny kraje integrované dopravní sys-
témy, kde jedním ze zúčastněných dopravců 
jsou České dráhy. Na jižní Moravě tvoří vlaky 
Českých drah páteř IDS-JMK. Jízdné podle ta-
rifu IDS-JMK je levnější, než obyčejné jízdné 
dle tarifu ČD. A v mnoha případech i levněj-
ší než částka za proklamovanou 25% slevu 

na kartu IN Důchodce. V tabulce, kterou zde 
uvádím, je na pěti příkladech porovnání cen 
celého obyčejného jízdného a jízdného s 25% 
slevou na kartu IN Důchodce dle tarifu ČD 
a dle tarifu Integrovaného dopravního systému 
Jihomoravského kraje, k jehož využívání nepo-
třebuje cestující žádný průkaz nebo IN kartu.  
K tarifu IDS-JMK dlužno dodat, že na in-
tegrovanou jízdenku cestující po vystoupení 
z vlaku v mnoha případech pokračuje v pří-
slušné tarifní zóně autobusem, což finanční 
úsporu podstatně zvyšuje. Tarif IDS-JMK 
platí ve všech osobních a spěšných vlacích 
a integrovaných rychlících (R-Rx). Neplatí 
ve vlacích kategorie Ex, IC, EC, SuperCity, 
railjet, EN. Zde jen pro úplnost dodávám, že 
integrované dopravní systémy dotují příslušné 
kraje a zúčastněná města a obce těchto krajů. 
Informovaný důchodce tedy při využití in-
tegrovaných dopravních systémů a jejich 
tarifů ušetří při cestách v rámci svého kraje 
více než s kartou IN Důchodce.

Za čtvrté: Samozřejmě nemám nic proti 
slevě 25 % z obyčejného jízdného pro dů-
chodce. Při „mezikrajských“ cestách důchod-
ce opravdu ušetří. Ta doprovodná byrokracie 
je ovšem naprosto zbytečná. Uvědomují si to 
TOPmanažeři a jejich administrativní aparát 
z úseku člena představenstva Českých drah 
odpovědného za osobní dopravu?

Vladimír Selucký

Km Úsek Obyč. jízdné IN-důchodce Tarif IDS-JMK

23 Brno hl. n.–Blansko město 41,- 31,- 34,-

41 Brno hl. n.–Hustopeče u Brna 65,- 49,- 49,-

45 Brno hl. n.–Vyškov na Moravě 71,- 53,- 49,-

67 Brno hl. n.–Kyjov 100,- 75,- 71,-

79 Brno hl. n.–Hodonín 116,- 87,- 86,-

Zvýhodněná nabídka oblíbeného
diáře a nástěnného parního kalendáře

Vydavatelství ing. Zdeňka Ulricha, které 
s Federací strojvůdců dlouhodobě spolupracuje 
při přípravě 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 zvýhodně-
nou cenu, která byla pro členy naší profesní 
odborové organizace stanovena na 45 Kč. 

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  
adresy uvedete i název a adresu základní 
organizace FS, jejíž jste členy, zasílejte do 
20. července na e-mail: ulrichz@seznam.cz.  
Písemné objednávky lze zaslat na adresu: 
Ing. Zdeněk Ulrich, Nám. Kosmonautů 17, 
789 85 Mohelnice.

Srovnání cen dle tarifu ČD a IDS-JMK

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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Společenská rubrika

Poslední rozloučení
Hluboce zarmouceni oznamujeme všem 

přátelům a známým smutnou zprávu, že nás 
navždy opustil kolega Ladislav Ulrych. 
Zemřel tiše ve věku nedožitých 81 let. 

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

***
Dne 30. května 2017 nás navždy opustil 

náš kolega, pan Julius Švikruha.
Zemřel po krátké těžké nemoci ve věku 

64 let. 
Věnujme mu tichou vzpomínku. 
Za všechny kolegy a kamarády výbor 

ZO FS Hradec Králové

Dne 28. května oslavil své šedesátiny pan 
Jiří Růžička, strojvedoucí ČD Cargo a člen 
mostecké základní organizace FS. K tomuto 
životnímu jubileu mu kolegové a výbor ZO 
Federace strojvůdců Most blahopřejí a ještě 
do mnoha dalších let přejí nadále pevné zdraví 
a klid v práci.

***

Dne 19. června oslaví kulatých 60 let kolega 
strojvedoucí, pan Jiří Král. Posíláme poděková-
ní bývalému předsedovi naší základní organizace 
za dlouholetou práci a přejeme Jirkovi do života 
hodně zdraví, štěstí, pohody a další kilometry bez 
nehod. Výbor ZO Federace strojvůdců a kolego-
vé z PP Suchdol nad Odrou

***

Z provozního pracoviště Nymburk ČD ode-
šel 31. května do důchodu náš kolega Josef  
Valenta. Všichni členové základní organizace 
FS mu děkují za vykonanou práci a do dalších let 
přejí hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti.

***

Dne 26. června oslaví své 60. narozeniny 
náš kolega a kamarád, strojvedoucí ČDC pro-
vozního pracoviště Plzeň František Medvedík. 
Výbor základní organizace FS Plzeň a ostatní 
kolegové a kamarádi mu do dalších let přejí 
vše nejlepší, hodně štěstí, pohody a přede-
vším zdraví.

***

Dne 15. května ukončil svoji poslední směnu 
u ČD Cargo dlouholetý člen ZO Federace stroj-
vůdců Hradec Králové Václav Chmel. Vendo, 
do dalších let Ti přejeme hlavně zdraví, pohodu 

a mnoho hezkých zážitků nejen na Tvé oblíbené 
chalupě! Výbor a členové královéhradecké zá-
kladní organizace FS

***

Osmého května oslavil své padesáté naro-
zeniny strojvedoucí ČD PP Mladá Boleslav, 
t.č. ze zdravotních důvodů dozorce depa, 
kolega Miroslav Brixi. Své 65. narozeniny 
oslavil 23. května strojvedoucí ve výslužbě, 
pan Miroslav Štecha. Výbor a členové ZO 
jim přejí hodně úspěchů, štěstí, spokojenosti 
a hlavně zdraví.

***

V měsíci červnu oslavili anebo ještě osla-
ví kulaté narozeniny tito naši kolegové: 8. 6. 
Petr „blondýna“ Kudláček 50 let, 19. 6. Miloš 
Marx 60 let a 26. 6. Pavel Černý 50 let.

Pevné zdraví, trošku štěstí a hodně životního 
elánu jim přejí kolegové a výbor královéhradec-
ké základní organizace FS.

***

V měsíci červnu si připomínají svá význam-
ná jubilea dva naši kolegové – 70. narozeniny 
oslavil 4. 6. pan Václav Koťátko a 10. 6. slavil 
75. narozeniny pan Karel Lachman. Oběma 
kamarádům, strojvedoucím v.v., blahopřejeme 
a do dalších let jim přejeme pevné zdraví, po-
hodu a klid. Členové a výbor ZO FS v Turnově

***

Pátého června oslavil padesáté narozeniny 
náš kolega Stanislav Bařtipán, člen nymbur-
ské základní organizace Federace strojvůdců. 
K tomuto významnému jubileu mu všichni bla-
hopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdra-
ví, lásky, štěstí a životní spokojenosti. Výbor 
a členové ZO FS Nymburk

***

Třetího června oslavil svoji šedesátku náš 
kolega Vítězslav Prášil ze základní organizace 
Lipová Lázně Cargo. K jubileu mu blahopřejí 
a ještě mnoho dalších let ve zdraví, k tomu spo-
kojenost a pohodu přejí výbor a ostatní členové 
jeho základní organizace.

***

V poslední červnový den bude slavit své 
60. narozeniny náš kolega Jaroslav Valenta. 
Výbor a členové základní organizace Ostrava 
Cargo mu blahopřejí a ještě do mnoha dalších 
let života přejí pohodu, hodně úspěchů a zejmé-
na pevné zdraví.

***

Dne 26. června oslaví své pětašedesátiny náš 
kolega Pavel Sváda ze základní organizace FS 
Čerčany. Výbor a členové této ZO mu přejí do dal-
šího života pohodu, spokojenost a hlavně zdraví.

***

Dne 21. černa se dožívá 65 let náš kole-
ga Miroslav Sládek ze základní organizace 
FS DKV Praha. K tomuto jubileu mu srdečně 
blahopřejí a ještě mnoho dalších spokojených 
let a především zdraví přejí výbor a členové 
ZO Federace strojvůdců.

***

Dvaadvacátého června oslaví šedesáté na-
rozeniny hned dva naši kolegové ze základní 
organizace FS Ústí nad Labem – Lubomír 
Toman a Roman Vlk, oba zaměstnanci ČD 
Cargo. Výbor a ostatní kolegové z ústecké ZO 
Federace strojvůdců jim přejí do mnoha dal-
ších let štěstí, spokojenost, pohodu a zejména 
hodně zdraví.

***

Třicátého června bude slavit svoji šedesátku 
náš kolega Lubomír Jozek (ČD) ze základní 
organizace FS Veselí nad Moravou. Do mno-
ha let spokojeného života pevné zdraví, štěstí 
a osobní pohodu mu přejí výbor a ostatní členo-
vé veselské ZO Federace strojvůdců.

Kalendáře Federace strojvůdců
na rok 2018

Význam ochranných nápojů nelze
podceňovat

Distribuce
časopisu
v červnu
až srpnu

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

nebo v levných apartmánech  
v Kalábrii (leťte do Říma nebo 

Neapole a dále vlakem), 
tel. 604 953 467

Velkou pozornost našich čtenářů v poslední době poutají články s pro-
blematikou ochrany zdraví, které pro Zájmy strojvůdce připravují naši 
externí spolupracovníci. Jsme rádi, že tato spolupráce bude pokračovat, 
a tak si v tomto, ale i příštím vydání (ZS č. 12/2017) budete moci přečíst 
mimo jiné i další příspěvek, který bude věnovaný nyní už opět mimořádně 
aktuálnímu tématu práce v čase letních veder a s ní i souvisejícímu důle-
žitému dodržování pitného režimu.

Už řádky, které čtete nyní, věnují pozornost tomuto důležitému té-
matu, a sice z pohledu využití ochranných nápojů. Vždyť právě jejich 
poskytování je jedním z účinných způsobů ochrany zdraví zaměstnanců 
při práci v horku. Mezi v praxi velmi osvědčené a oblíbené ochranné 
nápoje patří ty, které vyrábí společnost JuWital. Již hezkou řádku let 
jsou její produkty využívány pro zlepšení zdravotní kondice a zvýšení 
imunity lidí, kteří jsou zaměstnanci mnoha firem, mezi nimi i těch vel-
kých a významných, a to nejen v České republice, ale i na Slovensku. 
U nás lze zde uvést například Škoda Auto, Českou poštu, ŽPSV a z celé 
řady dopravců jsou mezi nimi mimo jiné městské dopravní podniky ane-
bo na železnici národní dopravce ČD Cargo. A tak je realitou, že se 
sáčky obsahující směsi pro přípravu ochranných nápojů mnoha příchutí, 
z nichž lze snadno připravit kvalitní a také chutné nápoje, se již delší 
dobu mohou setkávat rovněž naši kolegové z nyní už celkem jedena-
dvaceti pracovišť ČD Cargo. Například v Praze, Brně, Ostravě, České 
Třebové, Olomouci, ale i jinde.

Při zátěži teplem se sáček ochranného nápoje, například JUWIK, 
AM MEGA-C, AM AKTIV MINERAL anebo KRYŠTOF, nasype 
do jednoho až jednoho a půl litru studené vody (v zimě při zátěži chla-
dem naopak horké ovšem nikoliv vroucí). Příprava je tedy velmi snadná 
a výsledkem je pak ochranný nápoj, který je podle druhu slabě anebo 
středně mineralizovaný, přičemž nikdy neobsahuje více než 6,5 hmot-
nostního procenta cukru. Co je ale velmi důležité, to jsou v nápoji ob-
sažené vitamíny a minerály. Uvádět zde jejich kompletní přehled není 
bohužel možné, zájemci o detailní informace je ale najdou na interneto-
vých stránkách www.juwim.cz. 

V poslední květnový den odešel na zaslou-
žený odpočinek strojmistr a vedoucí PP ČD 
Mladá Boleslav, kolega Václav Lochman. 
Výbor a členové mladoboleslavské ZO Fede-
race strojvůdců mu přejí do dalších let hodně 
štěstí, zdraví a spokojenosti

Dne 18. června oslaví své padesáté narozeniny Alois Sedlařík, rodák z Tomíkovic, absolvent 
Střední průmyslové školy v Šumperku a bývalý pomocník strojvedoucího depa Ústí nad Labem, 
který v současnosti pracuje ve společnosti ČD Cargo jako technolog. K jubileu mu blahopřejí 
a ještě do mnoha dalších let přejí hodně zdraví, spokojenost a osobní pohodu jeho kamarádi 
a kolegové z ústeckého depa. K blahopřání se připojuje i redakce časopisu Zájmy strojvůdce, 
jehož je kolega Sedlařík aktivním spolupracovníkem (foto: Bc. Jiří Janeba)

Co je ale naprosto jedinečné a typické právě a jen pro ochranné nápoje 
společnosti JuWital, to je využití unikátního preparátu JUWIM. Tato 
směs bioaktivních látek, které jsou zdrojem pro zdraví člověka mimořád-
ně důležitých esenciálních aminokyselin, oligopeptidů, DNA a RNA, je 
obsažena ve všech zde zmíněných ochranných nápojích a vlastně i v na-
prosté většině dalších produktů vyráběných společností JuWital. 

A že nejde o vymyšlená a ničím nepodložená tvrzení, to mimo jiné 
dokazuje studie, která v letech 2003 až 2007 probíhala v náročných pod-
mínkách společnosti Škoda Auto. Její výsledky získané u zaměstnanců 
pracujících v hutním provozu svědčí o tom, že ti, kteří dostávali a užívali 
ochranný nápoj Juwik, měli až o padesát procent nižší pracovní neschop-
nost než ostatní pracovníci, kteří této možnosti nevyužívali.

Téma, které jsme dnes na stránkách našeho časopisu otevřeli, je velmi 
široké, a proto se k němu vrátíme ještě v příštím vydání našeho časopisu, 
kde bude na naše otázky odpovídat ing. Rudolf Růžička, výrobní ředitel 
společnosti JuWital. Vrátíme se k nejen k preparátu JUWIM, ale přinese-
me i další informace a rady, které byste mohli využít nejen v zaměstnání, 
ale i ve svém běžném životě vy i vaši blízcí.

Připravil Libor Poláček

V termínu od 3. června do 10. září 2017 
budou v železniční stanici Brno hlavní nádra-
ží probíhat rozsáhlé stavební práce, jež budou 
spojeny s výlukou provozu vlaků směr Praha, 
vedených přes žst Brno-Židenice. To zásadním 
způsobem ovlivní i systém distribuce drážní 
pošty, jež již tradičně slouží také k expedici na-
šeho časopisu do základních organizací FSČR. 
Možnost zasílání drážní pošty na adresy v Če-
chách má být v této době značně omezena. 
Díky mimořádně velké trpělivosti a vstřícnosti 
zaměstnanců pracoviště ČD Kurýr Brno hl. n. 
ovšem budeme moci expedici našeho časopisu 
touto formou zachovat. – V souvislosti s nut-
ností změnit trasu a vlakové spoje, jimiž budou 
balíky zasílány, bude ale spojena pravděpodob-
nost cca dvoudenního zpoždění doručení zási-
lek do některých našich základních organizací, 
kterých se tyto změny dotýkají.

Zpoždění dodání zásilek o jeden až dva 
dny oproti původnímu harmonogramu (v po-
lovině a na konci měsíce) se zejména v červ-
nu, kdy vycházejí Zájmy strojvůdce č. 11 a 12, 
může projevit u těchto středisek zákaznického 
personálu (ZAP): Praha hlavní nádraží, Kolín, 
Most, Ústí nad Labem, Trutnov, Kladno, Pra-
ha-Smíchov, Děčín a Cheb.

Připomínáme, že právě ZAPy jsou místem, 
kam na průvodku služebních zásilek přicháze-
jí tzv. hromadné balíky se Zájmy strojvůdce. 
A odtud jsou pak již jednotlivě distribuovány 
do konkrétních základních organizací Federa-
ce strojvůdců v příslušném obvodu.

Předpokládá se, že v době letní rozsáhlé 
výluky v žst Brno hlavní nádraží se pak mírné 
zpoždění distribuce může týkat ještě dvojčísel 
Zájmů strojvůdce 13-14 vycházejících v po-
lovině měsíce července a 15-16, jež budou 
distribuovány na konci srpna.

Libor Poláček

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 požadovaném 

počtu výhodně objednat za podmínky násle-
dující finanční spoluúčasti: ● u stolního ka-
lendáře 40 Kč (za jeden kus), ● u nástěnného 
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 
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 uve-
dením počtu kusů jednotlivých druhů ka-
lendářů pošlou základní organizace na pre-
zidium FSČR, a to nejlépe elektronickou 
formou na adresu analytik@fscr.cd.cz. Ob-
jednávky ze ZO je nutno poslat co nejdříve, 
nejpozději ovšem 30. června 2017! K tomu-
to datu bude objednávaný počet kalendářů 
uzavřen a na případné další, až po stanoveném 
termínu zaslané objednávky již nebudeme 
moci brát zřetel! 

Tiskové středisko FSČR

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


