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Oblastní rada v Olomouci vyzvala k pečlivé
přípravě na příští kolektivní vyjednávání

Předsedové základních organizací Olomouc-
ké oblasti Federace strojvůdců se sešli na svém 
jednání 20. června. Za prezidium FSČR se tohoto 
jednání v Olomouci zúčastnili oba zástupci této 
oblasti, Jaroslav Vincour, který jednání modero-
val, a David Votroubek. Prezidium dále zastu-
poval Pavel Slánský a jako hosté byli přítomni 
smluvní právník FSČR Gustav Valenz a vedoucí 
analytického oddělení Miloslav Pykal.

Prvním bodem jednání RPO byla diskuze, v je-
jímž závěru předsedové ZO uložili svým oblastním 
zástupcům vytvořit návrh pravidel, která by upravo-
vala vyplacení případných odměn členům prezidia 
odcházejícím na zasloužený odpočinek po mnoha 
letech práce ve vedení naší profesní odborové or-
ganizace. Jaroslav Vincour a David Votroubek poté 
přítomné informovali o činnosti prezidia za uplynu-
lé období a také o jednáních, která nyní probíhají.

Členové prezidia následně vyzvali přítomné 
předsedy k diskuzi na úrovni jejich členské zá-
kladny o připomínkách ke kolektivnímu vyjedná-
vání. Tato debata přispěje k vymezení priorit naší 
odborové organizace, ať už jde o mzdový nárůst či 

České dráhy zahájily v závěru června zácvik 
strojvedoucích na moderní elektrické lokomotivy 
řady 383 Vectron z produkce společnosti Siemens, 
které si národní dopravce pronajme od leasingové 
společnosti ELL z Rakouska. „Společnost ELL 
nám zapůjčila jednu lokomotivu Vectron pro zá-
cvik našich a německých strojvedoucích. Půjde 
přibližně o 50 zaměstnanců z provozních jednotek 
Praha a Ústí nad Labem, které jsou součástí DKV 
Praha, a následně také asi o 150 strojvedoucích 
DB z Drážďan, Berlína a Hamburku. V předstihu 
tak budeme připraveni na ostrý provoz Vectronů, 
který začne na podzim,“ uvedl Miroslav Kupec, 
člen představenstva ČD odpovědný za techniku, 
servis a majetek. 

Zácvik strojvedoucích začal nejprve v DKV 
Praha, poté bude probíhat také přímo v provozu, 
neboť zapůjčená lokomotiva 193.270 bude nasa-
zena na trati Praha–Ústí nad Labem, a to na vlacích 

prosazování dalšího zlepšování sociálních podmí-
nek. S návrhy je třeba obracet se na oblastní zástup-
ce co nejdříve, aby na další RPO byl dostatek času 
tyto návrhy analyzovat a upřesnit. Kolektivní vy-
jednávání není tak vzdálené, jak se v tuto chvíli zdá.

Debatu ovládlo i téma dělených směn a s tím 
spojené „spaní ve světě“, tedy na nocležnách. 
V této souvislosti se hovořilo o (ne)kvalitách ně-
kterých nocležen. Stejně tak se diskutovalo o pří-
platcích pro strojvedoucí na vlacích Rx. Opome-
nuta však nebyla ani skladba turnusů či minimální 
délka směny. Není totiž výjimkou, že kolega let-
mo odjezdí v měsíci velké množství směn, kdy 
má spaní po nocležnách či různě dlouhé přerušení 
výkonu služby, přitom během tohoto měsíce pak 
má třeba i jen pět dní volna. Přesto ale nemá ani 
naplněnu měsíční normu! Minimální délka směny 
se proto ukazuje jako důležitý bod pro vyjednává-
ní vedená se zaměstnavatelem.

Zavedení tabletů pro strojvedoucí je v sou-
časné době stále ještě docela velké téma, které se 
neobešlo bez obsáhlého vysvětlení. Diskutovalo 
se také o zasílání výplatních pásek v elektronické 

č. 610 / 609 / 606 / 613. ČD si u rakouské leasin-
gové společnosti ELL pronajaly na 10 let deset tří-
systémových (3 kV DC, 25 kV 50 Hz AC, 15 kV 
16,7 Hz AC) lokomotiv Vectron s plánovaným na-
sazením na trase Praha–Děčín–Berlín–Hamburk. 

Lokomotivy jsou určeny pro provoz rychlostí 
200 km/h, která je vyžadována pro úsek Berlín–
Hamburk a potřebná bude také na trati Drážďa-
ny–Berlín, jejíž modernizace má být dokončena 
v příštích letech. Moderní hnací vozidla budou 
vybavena zabezpečovacími a sdělovacími systé-
my nutnými pro provoz v ČR a v Německu, tedy 
ETCS, LZB/PZB, Mirel, GSM-R či TRS. Prona-
jaté lokomotivy v barvách ČD mají být předány 
do provozu v listopadu a prosinci letošního roku. 
Pětici lokomotiv Vectron provozuje i dceřiná spo-
lečnost národního dopravce ČD Cargo, jež si letos 
objednala tři další stroje stejného typu. 

MaP (s použitím tiskové zprávy ČD)

podobě, podle právní analýzy je ovšem taková 
praxe v pořádku.

Kolega David Votroubek informoval o záleži-
tostech týkajících se společnosti ČD Cargo. Mimo 
jiné o Kvs 3-B, tedy o předpisu o brzdách, kde do-
chází k velkým změnám. FSČR zasahuje do jedná-
ní a úspěšně se jí tak daří přispět k úpravě někte-
rých záležitostí. ČDC bude přecházet na nové, tzv. 
evropské brzděnky, které budou pro strojvedoucí 
nepřehlednější, vedení společnosti se však k tako-
vému kroku zavázalo a rozhodnutí již není možné 
zrušit. Informováni jsme byli i o obnově vozidlo-
vého parku a o nutnosti unifikace stanovišť na jed-
notlivých lokomotivních řadách.

Pokud jde o tablety u ČDC, bohužel se obje-
vují další problémy, které neumožňují nasazení 
tabletů do provozu. Co se týče osobních ochran-
ných pracovních prostředků (OOPP), proběhlo 
výběrové řízení a v druhé polovině roku budou 
nové OOPP distribuovány. Nebude to pilotní pro-
gram, ale oděvy již budou se všemi velikostmi, 
jak je budou strojvedoucí potřebovat.

V závěru RPO byla diskutována i některá další 
témata, jejichž prezentace by již byla nad rámec 
tohoto krátkého shrnutí. Poděkování ovšem roz-
hodně patří všem účastníkům jednání a také těm, 
kteří je připravili.

Evžen Mikolajek

V některých situacích, zejména v dopravních špičkách a zejména 
na trati Česká Třebová–Kolín a Kolín–Praha, se s ohledem na vyso-
kou intenzitu dopravy traťový dispečer rozhoduje v poslední chvíli, 
a to hlavně s ohledem na osobní dopravu. A proto se může stát, že 
z pohledu strojvedoucího to není úplně ideální jízda. 

V minulých dnech Centrální dispečerské pracoviště Praha vyšlo 
vstříc žádosti Federace strojvůdců z Pardubic a umožnilo exkurzi 

jejich zástupců přímo na CDP, při které se z pohledu CDP Praha roz-
vinula velmi konstruktivní debata jak na práci strojvedoucích, tak 
také i na práci dispečerského aparátu a exkurze tak splnila svůj účel 
k oboustranné spokojenosti. 

Proto nabízíme tuto možnost i jiným zájemcům z řad strojvedou-
cích a věříme, že spousta věcí se dá vyřešit vzájemnou diskuzí.

Ing. Miroslav Jasenčák, ředitel CDP Praha

Řízení provozu z CDP
očima strojvedoucího

Nabízíme exkurzi i diskuzi o problémech

Důchod není odstavná
kolej, ani šturc!

Příprava ČD na provoz
lokomotiv Vectron

Se zájmem jsem si přečetl Zájmy strojvůd-
ce č. 10/2017, kde vyšel článek Další pojist-
ka – z CDP se hlídají i koleje a technologie, 
ve kterém ing. Josef Schrötter přiblížil úlohu 
a možnosti nově zřízených centrálních dispe-
čerských pracovišť (CDP), která jsou pro Mo-
ravu v Přerově a pro Čechy v Praze. Bezpo-
chyby to byla celá řada pozitivních informací. 

Trochu horší jsou ale již některé moje osobní 
zkušenosti s fungováním CDP při samotném ří-
zení provozu. S povděkem kvituji, že již (v pří-
padě funkční radiostanice na lokomotivě) lze 
snadno navázat spojení přes GSM-R. A pokud 
dispečer, strojvedoucí i technika pracují, jak 
mají, lze toho „vyjezdit“ opravdu daleko více. 

Ale přesto mám i několik kritických pozná-
mek ... V běžném provozu se stejně jako dříve 

setkáváme se stavěním vjezdu, až když už 
jsem u posledního oddílu, nebo nejlépe, když 
už brzdím ... Z Pardubic do Třebové klidně 
několikrát, a to jsou ta zelená světélka za sta-
nicí i vidět, jen se asi jako dřív čeká, až si vlak 
před vjezdem „šlápne“ ... Možná by nám dů-
vody mohl někdo také vysvětlit. 

A naopak, na CDP zřejmě ještě v dostatečné 
míře nepronikly informace, že například přenos 
návěstí u liniového vlakového zabezpečovače 
není vždy stoprocentně spolehlivý. Takže pokud 
s 640 metrů dlouhým a 1500 tun těžkým vlakem 
Nex míjím rychlostí 95 km/h Výstrahu do tako-
vých Poříčan, tak mám přes celé zhlaví na opa-
kovači „barevnou hudbu“ s převládajícím červe-
ným světlem. A brzdím. Když se pak následně 
po vjezdu třeba na 0.SK po několika vteřinách 
objeví převládající mezikruží (někdo se právě 
rozhodl, že osobák na 2.SK předjedeme), zbývá 
k návěstidlu asi 500 metrů a stále není vidět. 

A když se návěstidlo konečně „vyloupne“ 
z oblouku (a jsem si jist, že je pro mou ko-
lej), má vlak rychlost nikoli návěstěných 100, 
ale optimálně 40 km/h, s těžším vlakem si té-
měř zastavíme. Při obvyklé lokomotivní řadě 
130 pak na udělení zrychlení a dosažení pů-
vodní rychlosti připadá na každou tunu celko-
vé hmotnosti vlaku asi 1,3 kW výkonu. Tedy 
asi jako kdybych osobní automobil poháněl 
motorem ze sekačky na trávu. Na dotazy stran 
prodloužené jízdní doby odpovídám v těchto 
případech velmi rád. Ale tak nějak jezdíme. 

Pks

Poznámka redakce: Další článek tohoto 
našeho kolegy, nazvaný „Nepříjemná zku-
šenost“, bude otištěn v srpnových Zájmech 
strojvůdce č. 15-16.

Ve dnech 13. až 15. června se v Ostravě uskutečnil další ročník veletrhu drážní techniky Czech Raildays 2017. Z vystavených lokomotiv velkou 
pozornost poutala DB 102.004 Emil Zátopek, která je společností ŠKODA Transportation vyrobena pro německého dopravce DB Regio. 
V kolejišti výstavního areálu však rozhodně nebylo možno přehlédnout ani stroj 744.101-7 (EffiShunter 1000) z produkce firmy CZ LOKO. 
Ten je ovšem určen nejen pro posun, ale i traťovou službu. Podrobnější reportáž přineseme v příštím vydání ZS. Text a foto: Marek Poláček

V Praze-Vršovicích se 19. května sešlo 
dvacet jedna našich kolegů z osobní i náklad-
ní dopravy, kteří v tomto roce odcházejí na 
zasloužený odpočinek. 

Po desetiletích práce na dráze se s železnicí 
loučili Jaroslav Březina, Jaroslav Buchtík, Ja-
roslav Burkoň, Jan Černý, Karel Hanzlík, Jo-
sef Hess, Jiří Jirsa, Jan Johánek, Milan Klein, 
Miloslav Kolář, Martin Koubek, Bohumil Ku-
novjánek, Josef Mareška, Vít Náměstek, Jan 
Novotný, Karel Polák, Vladimír Přinesdom, 

Pavel Sváda, Vladimír Štěpánek, Josef Zach 
a Ivan Žďárský.

Koaliční výbor ZO Federace strojvůdců 
DKV Praha pro ně uspořádal již popáté, dnes 
už tedy tradiční, akci „Poslední točení“, z ně-
hož je i tento pamětní snímek – fotomontáž 
Jiřího Procházky.

Společně s adepty točení přišlo do vršo-
vického lokomotivního depa na toto spole-
čenské setkání rovněž velké množství rodin-
ných příslušníků, kolegů i zástupců hospo-
dářského vedení, kteří se s nimi touto akcí 
důstojně rozloučili.

Pavel Batelka
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Upozornění

Někdy to chce osobní statečnost, 
na kvalitě ubytování ale trvejme!

Chválíme do Prahy, ptáme se do Ostravy

Dovolte mi několik poznámek článku Pod-
mínky pro zajištění odpočinku mezi dvěma 
směnami a k dalším textům k problematice 
nocležen a odpočinku mezi směnami, jež vy-
šly na titulní straně ZS č. 10. 

Když se podíváte do turnusů strojvedou-
cích ČD, tak přestávky mezi směnami nebo 
ve směnách tvoří u mnoha turnusů podstatnou 
část našich životů. Proč asi utíkají kolegové 
k soukromníkům čím dál živelněji?! A když 
ne vzhledem k (ne)kvalitě ubytovacích zaří-
zení (moje babička říkala „herberky“) a od-
počinkových místností, tak si ještě připoč-
těme ony tak často diskutované docházkové 
vzdálenosti. Strojvedoucí například odstaví 
lokomotivu v Záběhlicích a tamtéž má i konec 
služby. Po jednom kilometru chůze ve svém 
volném čase dojde do hotelu Abito. Po od-
počinku, stále v rámci svého volna, se vydá 
na cestu do Vršovic nebo na hlavní nádraží, 

Když byl před několika lety obnoven pro-
voz 0-0/S na trati Veselí nad Lužnicí–Počát-
ky-Žirovnice, byli jsme poněkud zaskočeni 
způsobem, jakým k tomu došlo. Příprava 
ke zkouškám formou samostudia na PC byla 
pro některé kolegy dosti vyčerpávající, ale 
nakonec všichni uspěli a provoz 0/0-S mohl 
začít. I cestující si v krátké době na novin-
ky v odbavování zvykli a několik dalších 
let proběhlo v podstatě bez komplikací 
a mimořádností.

V loňském roce však došlo ke gene-
rační výměně strojvůdců a za odcházející 
do penze nastoupili postupně noví kolego-
vé, což je moc dobře, protože vyrovnávat 
nedostatek lidí zvýšením přesčasové práce 
není koncepční řešení. Asi si teď říkáte, 
a v čem je tedy problém? Nově příchozí 
kolegové nemají zkoušky pokladníka, tak-
že na výkonech 0/0-S, kterých je v našem 
PP asi 50 procent, nemohou jezdit, složení 
směn ve většině turnusů totiž kombinuje 
výkony 0-0/S s nekomerčními v rámci jedné 
směny, čímž se použitelnost těchto kolegů 
značně komplikuje. Přestože mají zájem 
danou zkoušku získat, není jim to již déle 
než rok umožněno s odůvodněním, že se 
čeká na změnu předpisu OK 2/2, podle níž 
prý bude dostačující obsluha POP pouze 
na tvorbu vlakové dokumentace.

Nevím, kde naší představení berou jistotu, 
že se zrovna toto v nové OK 2/2 objeví a zda 

Dne 23. června uspořádala základní or-
ganizace FS Polička již 22. ročník vzpomín-
kové jízdy na kolech k pomníčku v Krouně. 
Na tomto místě došlo před dvaadvaceti lety, 
24. června 1995, k tragické železniční neho-
dě, při níž zahynulo 19 osob. Mezi obětmi 
tohoto neštěstí byl i náš kolega a velký kama-
rád, strojvedoucí Josef Kučera. Každoročně 
se u pomníčku scházíme, abychom společně 
uctili památku obětí této smutné události. 

V dubnových Zájmech strojvůdce č. 8/2017 
jsme zveřejnili návrh (včetně několika foto-
grafií), který připravil kolega Libor Černý ze 
základní organizace FS Veselí nad Moravou. 
Článek se zabýval možnostmi zlepšení pra-
covních podmínek strojvedoucích na stanovi-
šti motorového vozu řady 814.

K této problematice obdržel v minulých 
dnech vedoucí oddělení BOZP FSČR Josef 
Daněk vyjádření odboru kolejových vozi-
del GŘ ČD. Pokud jde o navrhované snížení 
tepelného zatížení strojvedoucího pomocí 
přidané automobilové sluneční clony, takové 

na dané téma jednali s gestory nového předpi-
su, protože tato myšlenka je zcela mimo reali-
tu a přepravní řád ČD.

Jak by si asi strojvedoucí – nepokladník 
vyzvedl z doplatkové pokladny POP a při-
hlásil se na směnu, co by dělal při NAD 
(náhradní autobusová doprava) anebo kdyby 
měl z provozních důvodů jet na jednotce bez 
MOPAJe. Koneckonců MOPAJ (mobilní za-
řízení sloužící k samoobslužnému zakoupení 
jízdenek ve vlaku) neumí vytvořit všechny 
jízdenky. Co by asi dělal, kdyby mu přišla 
SMS, že má v některé ze stanic odbavovat, 
jak by se zachoval při nenaplnění počtu 
cestujících ve skupině... A takto bychom se 
mohli ptát na spoustu dalších věcí.

Je s podivem, že náš zaměstnavatel utrácí 
nemalé prostředky za to, aby z kominíků a pe-
kařů nadělal nové strojvůdce (kde jsou doby, 
kdy noví adepti museli mít maturitu strojní 
nebo elektro) s dosti spornými výsledky a při-
tom není ochoten dovzdělat kolegy, kteří mají 
licenci, psychotesty, jsou zdraví a chtějí pra-
covat u ČD.

Tato patová situace by se dala nazvat „če-
kárnou na zázrak“. Zatímco naše vedení čeká 
na to, že nebude muset platit za dovzdělání ně-
kolika desítek strojvůdců, my ve skrytu duše 
doufáme, že bude zase možné získat zkoušky, 
které potřebujeme k výkonu své profese.

M.I.M.

Také letošního setkání se zúčastnila rodina 
Kučerova a dále kolegové z Federace stroj-
vůdců Pardubice a Choceň. Mezi účastníky, 
kteří jsou zachyceni na společné fotografii 
Jiřího Báči z Poličky, nechyběli ani zástup-
ci vedení depa kolejových vozidel Česká 
Třebová v čele s vrchním přednostou DKV 
ing. Jiřím Slezákem.

Josef Bouška, FS Polička

řešení podle OKV představuje bezpečnostní 
riziko, neboť „vysoce odrazivý materiál clo-
ny nejen snižuje tepelný výkon absorbovaný 
stanovištěm strojvedoucího, ale zároveň je se 
svými odrazovými vlastnostmi potenciálním 
zdrojem oslnění protijedoucích strojvedoucích 
resp. řidičů silničních vozidel. Tím by mohlo 
dojít k dalším nebezpečným situacím na pře-
jezdech i v železničním provozu.“

Navrhované úpravy elektromagnetického 
ventilu v obvodu kaloriferu budou podle vyjá-
dření OKV konzultovány s techniky v DPOV 
a v případě jejich kladného vyjádření bude 
tato úprava odzkoušena. Při pozitivním vý-
sledku zkoušek by pak mohla být pro řadu 
814 i zavedena.

Další vydání našeho časopisu vychází jako 
dvojčíslo 15–16/2017 na konci srpna. Všem 
našim kolegům i dalším čtenářům Zájmů 
strojvůdce přejeme příjemné prožití letních 
dovolených a těšíme se s vámi opět na společ-
né setkání nad stránkami Zájmů strojvůdce.

Redakce a redakční rada ZS

aby nastoupil službu až tam. Jinak řečeno, 
pohybuje se v kolejišti či po ulici ve svém 
volném čase, na úkor odpočinku, který je však 
vlastně v rozporu se zákonem i v té době de-
klarován jako odpočinek vykonaný. Viz tzv. 
zákon o dráhách. 

Navíc se na dobu této soukromé, zaměst-
navatelem vynucené rg chůze při možném 
úrazu nevztahuje ani nárok na odškodné jako 
při pracovním úrazu, protože zaměstnanec 
je mimo pracovní dobu, tedy ve svém volnu 
a mezi hotelem a nástupní služebnou je na ta-
kovém „soukromém výletě“. 

Že s tímto prazvláštním stavem raději ne-
mají někteří naši kolegové problém? Je to nej-
spíše tím, že důsledné hledání řešení tohoto 
problému by zřejmě znamenalo rozpad někte-
rých turnusů a mnozí kolegové raději udělají 
cokoliv, aby jen mohli vozit ty „své“ vlaky. 
Pak by si ale neměli stěžovat! 

Zastávám názor, že nemohou-li železniční 
odbory společnou silou zakázat „plýtvání“ 
spaním mezi směnami a přestávkami v děle-
ných směnách, je potřeba to zaměstnavateli 
alespoň co nejvíc ztížit. Nejlépe cenou ubyto-
vání normovaným zvýšením požadované kva-
lity ubytovacích služeb. A třeba i příplatkem 
za čas strávený mimo domov. 

Budeme-li například spát namísto na noc-
ležně (na 40 let starých matracích, v hluku 
a při nevalné čistotě sociálního zařízení) 
v hotelu dobré úrovně, s příplatkem za čas 

promrhaný zaměstnavatelem objednaným 
nicneděláním, třeba to začne někomu vadit. 
Dokud však bude v kolektivní smlouvě napsá-
no, že strojvedoucí (či vlaková četa) má nárok 
se osprchovat, je-li sprcha k dispozici (z čehož 
plyne, že není nutno tento vysoký nadstandard 
těm „modrejm umazancům“ poskytovat), tak 
s tímto problémem nepohneme. 

Bylo by však třeba také osobní statečnos-
ti a po lecjakém takovém nekvalitním od-
počinku zavolat strojmistrovi, že se necítím 
odpočat. Rád bych viděl strojmistra, který 
nařídí nastoupit službu strojvedoucímu po ta-
kovémto oznámení! Ztížit by se to mělo taky 
minimální docházkovou vzdáleností od místa 
ukončení směny a také tím, že se zaměstnanec 
ve svém volném čase nebude pohybovat v ob-
vodu dráhy nepřístupném veřejnosti. Tam by 
měly být přítomny jen osoby v pracovní době.

Kolegové, je pravda, že za pětatřicet let, 
které mám na dráze odslouženo, se nikdy ne-
počítala chůze na nocležnu či z ní do pracovní 
doby. Jenže nikdy nikoho ani nenapadlo, aby 
nocležna nebyla u nosu. Na nádraží anebo 
v depu. V místě, kde směna končila a také 
nová začínala. To až tato nová doba přines-
la nevídaný „pokrok“ a zavedla nocležnu 
„v místě“. V jakém místě... Napadá mě říct 
v kterém, ale žádným slušným způsobem. Tož 
abychom brzy nebyli i my tamtéž. 

Antonín Matys, Brno

Lokomotiva 210 057-6 na vlaku 18859 v železniční stanici Lipno nad Vltavou před odjezdem 
do žst Rybník. Foto: Jaroslav Krupička 

Důsledná apolitičnost, co to znamená?

Čekárna na zázrak

Vzpomínková cyklojízda
k pomníčku v Krouně

K navrhovaným úpravám
na Regionovách

V Zájmech strojvůdce č. 4 se kandidáti 
do prezidia vyjadřovali k apolitičnosti naší 
profesní organizace. Nebudu zde polemizo-
vat s názory jednotlivých kandidátů, protože 
všichni mají svým způsobem pravdu. Mezi 
lidmi vládne určité zmatení pojmů, někdy se 
mi zdá, že je to záměr. Naše média a mediál-
ní hvězdy a hvězdičky používají pojmy poli-
tika, apolitický, aniž někde vysvětlí, co tyto 
pojmy znamenají.

Při vysvětlování jednotlivých pojmů si 
dovolím citovat z článku Ivo Vlachynského 
otištěného v ZS č. 11/2012. Citace budou 
psány kurzívou. Pojďme se podívat blíže 
na tyto pojmy: 

Odbory jsou sdružení zaměstnanců, založe-
né s cílem prosadit jejich pracovní, hospodář-
ské, politické, sociální a jiné zájmy.

Politika – veřejná činnost.
Politika je programem, opatřením, krokem 

či záměrem, není spojena s aktéry, ale s téma-
ty (např. sociální politika). Nositelem politiky 
(ve významu policy) nemusí být jen političtí 
představitelé, ale v zásadě kdokoliv (mzdová 
politika firmy). 

Apolitický – lhostejný k politice, s nezá-
jmem o politiku.

Nyní si dovolím k jednotlivým tématům 
něco napsat.

Odbory a proč jsou odbory důležité
Snem každého manažera je zrušit odbory 

a jednat jen s jednotlivci. Prostě stále platí, že 

„V jednotě je síla“. Jednotlivec je snáze ovliv-
nitelný a zranitelný.

Politika
Zde je vidět dvojí význam tohoto slova 

veřejná činnost a zároveň program, teze, pro-
hlášení. Nejdůležitější je zde slovo veřejné, 
veřejná činnost. Sebegeniálnější program 
nebo prohlášení, které leží ve stole a nikdo 
o něm neví, nic neznamená. Uvedu příklad. 
Kdyby Jan Hus nekázal veřejně a později 
ve Wittenbergu Martin Luther nezveřejnil 
svých 95 tezi, mohly se evropské dějiny ubí-
rat úplně jiným směrem. (Mezi těmito udá-
lostmi je zhruba 100 let.)

Politika je věc veřejná – všechno, co není 
soukromé, je veřejné, všechno, co je veřejné, 
je politické.

Politika není spojena s aktéry – zde si 
dovolím uvést příklad. Každý si ještě pama-
tuje volební úspěch strany, v jejímž čele stál 
„Spící prorok s čírem“. To bylo oslavných 
komentářů, že ho volili mladí a vysokoškol-
sky vzdělaní voliči. Následně po volbách tito 
mladí a vzdělaní voliči protestovali před mini-
sterstvem školství proti plánu zavést školné.
Prostě podlehli kouzlu osobnosti a zapomněli 
si přečíst volební program strany. Proto není 
důležité, kdo stojí v čele politické strany (to 
je jen podomní prodavač teplé vody), ale pro-
gram této strany.

Apolitický – tento výraz je asi nejzneu-
žívanější ve všech sdělovacích prostředcích. 

Každý redaktor píše o apolitických odborech, 
apolitické mladé generaci a podobně. Nikde 
však nenapíše, co to znamená.

Apolitický občan je snem všech politiků 
a vedoucích pracovníků. Takovému člově-
ku je vše jedno a nemá vlastně o nic zájem. 
K volbám nechodí a jen tiše nadává. Apoli-
tický člen naší organizace bude sedět v hos-
podě, jen brblat na poměry a nostalgicky 
vzpomínat na dobu, kdy zde jezdila pára. To 
už není občan (v našem případě odborář), 
ale „ovčan“. 

Apolitické odbory lze proto chápat jen 
v tom smyslu, že nás nebude zajímat, jaké po-
litické názory (náboženské vyznání) mají naši 
členové. Dále si naše odborová organizace 
nesmí zadat s žádnou politickou stranou, ale 
musí jednat s každou stranou, jejíž program 
anebo část programu nám bude blízká. 

Sporné může být členství členů prezidia 
naší organizace v řídících orgánech nějaké 
politické strany, zde je nutná určitá obe-
zřetnost. Je to lehce zneužitelné proti naší 
odborové organizaci. Musíme si uvědomit, 
že odbory jsou součástí veřejného života, 
a proto nemohou být apolitické. Představite-
lé vedení naší odborové organizace by proto 
měli vystupovat aktivně a lobovat za zájmy 
svých členů. 

Mgr. Oldřich Tlustý
strojvedoucí Hradec Králové

Foto přejezdu P2236 (z archivu SŽDC OŘ Praha)

Na podnět předsedy základní organizace FS Kladno Jaroslava 
Vávry ve věci nevyhovujícího stavu dopravního značení přejezdu 
P2236 na trati č. 122 Praha–Hostivice–Rudná u Prahy se obrátilo 
oddělení BOZP a tiskové středisko FSČR na Oblastní ředitelství 
SŽDC v Praze. Přejezd křižuje silnice III/0056. Pracovníci OŘ 
SŽDC Praha v krátké lhůtě vyměnili dosavadní dopravní značení 
přejezdu – značku A32a Výstražný kříž a značku P6 Stůj, dej před-
nost v jízdě za značky nové, které byly nově v souladu s § 1 odst. 
4 vyhlášky č. 294/2015 Sb. zhotoveny na retroreflexním žlutoze-
leném fluorescenčním podkladu. Současně byl požádán Dopravní 
inspektorát Územního odboru Policie ČR Praha venkov – západ 
o zvýšení dozoru nad dodržováním kázně řidičů silničních vozidel, 

neboť z poznatků strojvedoucích je zřejmé časté porušování záko-
na na tomto přejezdu. Pracovníkům OŘ SŽDC v Praze děkujeme 
za vstřícnost a rychlou realizaci opatření ke zvýšení bezpečnosti 
železničního provozu.

Na podnět předsedy základní organizace FS Suchdol nad Odrou 
Jiřího Morčinka ve věci ohrožování bezpečnosti železničního provozu 
na přejezdech P6770 a P6772 na trati č. 279 Studénka–Bílovec jsme 
se obrátili na vedoucího Územního odboru Policie ČR v Novém Jičí-
ně plukovníka Ing. Miloslava Steinera. Dopravní inspektorát uvedené 
součásti Policie ČR přistoupil k našemu podnětu velmi zodpovědně 
a provedl komplexní prověrku všech osmi přejezdů na uvedené trati. 
Z jeho podrobného stanoviska uvádíme k přejezdu P6770: „...Zjištěno 
porušování předpisů (9x porušení DZ P 6 Stůj, dej přednost v jízdě 
– bez ohrožení a omezení jízdy vlaku). Dopravně bezpečnostní a do-
pravně inženýrský deficit byl zjištěn... K věci již bylo v minulosti svo-
láno jednání, které mělo toto kolizní místo eliminovat. 

Navrhované řešení: 
– ad 1) řízení provozu křižovatky spraženým SSZ, které by po obsa-

zení kolejového úseku vyklidilo dopravní proud z místní komunikace 
R. Tomáška nebo

– ad 2) realizace přeložky, která by prodloužila větev místní komu-
nikace R. Tomáška tak, aby nejdelšímu a nejpomalejšímu vozidlu bylo 
umožněno opustit nebezpečný prostor přejezdu. 

Obě varianty řešení však dosud ze strany SŽDC a Správy silnic 
Moravskoslezského kraje přijaty nebyly...“ 

K přejezdu P6772 bylo konstatováno, že „...na místě je třeba pů-
sobit preventivně a hlavně represívně hlídkami policistů PČR a MP 
Studénka, aby došlo k omezení či vymýcení dopravních přestupků pá-
chaných řidiči silničních vozidel...“ 

Také policistům z Územního odboru PČR v Novém Jičíně dě-
kujeme za rychlou reakci na náš podnět. Oblastní ředitelství SŽDC 
v Ostravě jsme požádali o vyjádření ke zmíněné problematice, které 
redakce ZS ráda zveřejní. 

Vladimír Selucký
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Stres. Co představuje ono slůvko o pěti 
písmenkách? Z hlediska biologického a psy-
chologického jde o funkční stav, ve kterém 
se nachází lidský organismus při mobiliza-
ci obranného děje proti jevu způsobujícímu 
stres. Jde tedy o stav představující zátěž lid-
ského organismu. 

Z praxe to strojvedoucí až důvěrně znají … 
K přejezdu bez závor se blíží rychle jedoucí 
auto. Zastaví? Nezastaví? Strojvedoucí musí 
ve zlomcích vteřin vyhodnotit situaci a roz-
hodnout tak o osudu auta a jeho osádky, ale 
také o bezpečnosti cestujících ve vlaku a své. 
Použití rychlobrzdy a prudké snížení rychlos-
ti vlaku vytvořilo silničnímu pirátovi časový 
prostor k projetí přejezdu. Že hrubým způso-
bem porušil zákon? To v dnešní době mnoho 
z nás vůbec neznepokojuje. A příslušné státní 
orgány jsou vůči těmto škodlivým případům 
často velmi benevolentní a nečinné!

Předešlé řádky popsaly jednu z typických 
stresových situací. Takových a podobných 
situací zažije strojvedoucí za léta služby bez-
počet. V dlouhodobém výsledku mohou být 
příčinou řady zdravotních obtíží, třeba poruch 
spánku. V těch nejzávažnějších případech, 
například při účasti na mimořádné události, 
kdy dojde ke zranění nebo úmrtí osob, může 
dojít ke vzniku posttraumatického stresové-
ho syndromu. Jeho léčení je dlouhé a často 
svízelné. Pro strojvedoucího může znamenat 

O stresu vesele i vážně

I letos se uskuteční Mistrovství ČR
železničářů v triatlonu

Kratke zpravy ze severu

ztrátu zdravotní způsobilosti pro výkon této 
profese. Je tedy povinností zaměstnavatelů 
vytvářet pro výkon služby takové podmínky, 
aby ke stresovým situacím nedocházelo. Zde 
je prostor i pro aktivní účast odborových orga-
nizací. I když je samozřejmé, že úplně nelze 
stres při práci na železnici vyloučit. 

Stres se nevyhýbá ani ostatním dopravním 
profesím. Nebezpečnou stresovou situaci jsem 
sám zažil při službě ve Skalici nad Svitavou. 
Na nástupišti zastavoval rychlík plný branců. 
Z jednoho okna vylétla pivní láhev a doslova 
„lízla“ čelo výpravčího a roztříštila se o stěnu 
dopravní kanceláře. Chyběl snad jen centimetr 
a výpravčí mohl být velmi vážně zraněn. Ko-
lem mne a náčelníka stanice proletěla láhev 
ve vzdálenosti sotva metr. Lehké poranění vý-
pravčího jsem ihned ošetřil a vzhledem k jeho 
rozrušení nařídil vystřídání. Bylo výhodou, 
že v menších stanicích měl náčelník všechny 
potřebné zkoušky a v případě potřeby službu 
výpravčího převzal. 

Pivní a jiné láhve od alkoholu bývaly váž-
ným ohrožením i pro strojvedoucí. Střet s lah-
ví při míjení se vlaků při rychlosti 100 km/h 
byl velmi nebezpečný a také silně stresující. 
Proto mělo velký význam zavedení bezpeč-
nostních skel a folií. Ani dnes však střetnutí 
rychle jedoucího vlaku s lahví, uvolněným 
izolátorem na elektrizovaných tratích nebo 
způsobené zločinným jednáním psychopatic-
kých jedinců (známe případy předmětů spuš-
těných z mostu nad tratí) nemusí skončit bez 
škod a zranění. 

Stres postihuje i cestující. A to nejen na na-
šich železnicích. Zajímavé zážitky mám z ces-
tování po ruských železnicích v 70. letech mi-
nulého století. Tam průvodčí z hygienických 
důvodů uzamykala před příjezdem do stanice 
WC a odemykala je až po odjezdu vlaku. Bylo 
z hlediska cestujícího nepostiženého silným 
nutkáním vykonat tělesnou potřebu zajímavé 
pozorovat vystresované spolucestující, jak se 
„smrtelným“ potem na čele hledají záchra-
nu. Tu jim poskytla průvodčí – „děžurnaja“, 
která byla v každém voze. V její kabince byla 
pro náhlé případy k dispozici velká „piksla“ 
od okurek… Byla to málo hygienická a hlav-
ně nevoňavá, ale účinná pomoc. Pro uklidnění 
pak průvodčí za malý poplatek uvařila cestu-
jícímu v samovaru pravý ruský čaj. Ale této 
čajové služby využívali i cestující, kteří nebyli 
postiženi předchozí stresovou zátěží s hledá-
ním funkčního zařízení v oné malé místnůstce. 

Pro tentokrát je to ve stručnosti vše o stre-
su, neodbytném průvodci dnešních dnů. Jako 
emeritní železniční lékař bych byl velmi rád, 
aby každý stres končil úsměvně, třeba u šálku 
dobrého čaje.

MUDr. Antonín V. Pučálka

 Je to již více než půlstoletí. Měl jsem 
tehdy směnu jako topič na 555.3209 
a jeli jsme na přípřeži Pn vlaku. Mezi 
tunely v úseku Řikonín–Níhov strojve-
doucí něco zvolal, patrně to bylo „Je 
tam!“, a ukázal rukou do lesa. Sice jsem 
tím směrem nic neviděl, více jsem se 
ale nevyptával, protože obě lokomotivy 
jely na plný výkon a stejně nebylo slyšet 
vlastního slova.

Po příjezdu do Vlkova mi strojvedoucí 
řekl, že na stráni v lese uviděl obrovský 
hříbek. Podle dvojice mladých stromků 
ví přesně, kde to bylo, a tak si ho tedy při 
zpáteční cestě vyzvedne. Naštěstí jsme se 
vraceli směr Brno Lv a ne na postrku, jak 
se tak v 50 procentech případů dělo. Po za-
stavení mezi tunely kolega vyhlédnutý 
krásný a zcela zdravý hříbek také skuteč-
ně okamžitě našel. Jen poznamenal, že mu 
modrá barva přináší štěstí ...

Na vysvětlenou – lokomotiva 555.3209 
měla vnitřek budky včetně kotle na-
třen modře. Jednalo se o jeden ze stovky 

strojů, které byly při akutním nedostatku 
těžkých nákladních lokomotiv zakoupeny 
v r. 1962 a 1963 v SSSR jako řada 555.02. 
(Jak známo, naše 556.0 se přestaly vyrá-
bět v r. 1958.) Z těchto sta lokomotiv bylo 
94 přestavěno na mazutové topení, spolu se 
105 dalšími, které u ČSD působily od kon-
ce války jako řada 555.0 (bývalá řada 
52 DR) v počtu 185 kusů. 

Rekonstrukce na mazut se začaly pro-
vádět v n. p. Slovnaft Bratislava počátkem 
60. let, pak i v dílnách Nymburk a PLD 
Most. Největší část jich ale byla rekonstru-
ována v dílnách ve městě Ivano-Frankovsk 
a v depu Kovel (dnes obojí na Ukrajině). 
Zde také byly budky u některých strojů 
zevnitř natřeny atypicky, například modře, 
zeleně, eventuálně kávově hnědě. Kávově 
hnědá byla použita i jinde – např. známý 

stroj 310.23 ÖBB (375.0 ČSD) byl takto 
natřen taktéž. Tuto lokomotivu bylo mož-
no vidět i u nás již v tomto tisíciletí se 
zvláštním vlakem na trati Břeclav–Znojmo 
a při Dnech železnice o několik let později 
v Brně, odkud vezla zvláštní vlak do Břec-
lavi a zpět a dva dny pak byla spolu s další-
mi parními krasavicemi na výstavě konané 
na brněnském hlavním nádraží. 

Nemusíme se ale vracet až tak do histo-
rie; v současné době provozní 213.901 má 
interiér stejný. Tato vzorně udržovaná lo-
komotiva (jak po vizuální, tak i technické 
stránce) náleží brněnskému Klubu přátel 
kolejových vozidel a v minulém roce se 
prezentovala např. při mikulášské jízdě 
do Sokolnic či v Tišnově při zahájení vý-
stavy k 50. výročí elektrifikace trati Brno–
Havlíčkův Brod.

Zde mi dovolte malou poznámku. Asi 
polovina lokomotiv 555.02 byla vybavena 
krásně znějící čtyřhlasou lodní sirénou, což 
bylo lokomotivám ponecháno i při rekon-
strukci na 555.3 (jak je všeobecně známo, 
lokomotivám byla ponechána původní in-
ventární čísla, změnilo se pouze označení 
série, tj. z lokomotiv 555.0 a 555.02 se staly 
po rekonstrukci na mazut lokomotivy 555.3). 

Tak jako nejsou klasické píšťaly všechny 
stejného tónu, i zde byly rozdíly. Lokomotiva 
555.3209 měla zvuk velmi pěkný, ale snad 
nejkrásnější měla 555.3141. Tu poslouchat, 
to byl nevšední akustický zážitek.

Na příhodu s hříbkem jsem si vzpomněl 
o deset roků později, když jsem zahlédl hřib 
podobné velikosti z lokomotivy 434.2134 
v oblouku v zářezu u předvěsti do Střelic 
směrem od Silůvek. V těch místech byly 

na stráni poměrně velké balvany a okolo 
dosti hrubý písek. Druhý den mi to nedalo 
a jel jsem se tam podívat na kole. Spodek 
trati Střelice–Hrušovany nad Jevišovkou 
byl vybudován pro dvě koleje a v místě pro 
2. kolej byla před 40 lety poměrně široká 
pěšina, hojně používaná cyklisty i pěšími. 
(Dnes se tudy ale nedá projít ani pěšky.) 

Hřib jsem skutečně našel. Byl to su-
chohřib o váze téměř jednoho kilogramu. 
Dodnes je mi záhadou, jak z hrubozrnného 
písku vedle balvanu mohl vyrůst do tako-
vé velikosti. Asi do výše dvou až tří metrů 
byl na stráni zářezu porost ostružiní, šípků 
a kopřiv, takže z pěšiny nebyl hřib vidět. 
Z okna lokomotivy však ano!

Od té doby jsem už takový kus v pří-
rodě neviděl. Byť nakonec podobný mám 
dnes ještě natrvalo doma. Ke kulatým na-
rozeninám jsem totiž dostal dřevěný, v pří-
rodních barvách, s kloboukem o průměru 
20 cm a celkové výšce 25 centimetrů.

Tak tedy lesu zdar a houbám zvlášť!
(-zh-)

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

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 (triatlon) 
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 Liberci v 8:00 hod. Kompletní pro-
pozice najdete na webových stránkách Fede-
race strojvůdců 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 zaměst-
nance ČD, ČD Cargo a SŽDC. Počet star-
tujících 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

Kalendářové vložky

● V ponděli 29. května odešel do duchodu po 46 letech služby 
strojmistr bohuminskeho lokomotivniho depa, pan Česlav Kafka. 
Bohuminšti pionyři ku teto přiležitosti uspořadali slavnostni akt, 
vyhlasili soutěž ve sběru papiru a dobročinnou sbirku na občerstve-
ni. Uvedeny strojmistr byl na sve posledni směně za zvuku famfar 
slavnostně otočeny na lokomotivě E 499.004 na bohuminske točně. 
Během slavnostniho točeni defilovaly za potlesku přitomnych ma-
žoretky z TJ Karvina. Do rytmu jim hral mistni Family Band Oři. 
Jmenovany strojmistr byl viditelně dojaty. Za odevzdany vzorny 
sběr papiru pionyři připravili občerstveni v podobě gulaše a nealko-
holickeho piva, tzv. birellu.

Učast byla hojna. V horach panovaly smišene pocity. Učastnici 
akce, jež patřili k ruznym odborovym centralam či vysokym hod-
nostařum narodniho dopravce, vyslovili s pruběhem aktu spokojenost. 
(Obr. 4 a 5)

● V patek 9. června absolvoval svou poslední směnu strojvedou-
ci ČD lokomotivniho depa Frydek-Mistek, pan Zdeněk Koval. Pan 
Koval si přal tiche rozloučeni v uzkem kruhu, avšak slavnostnimu 
otočeni na točně se stejně neubranil. Učast kolegu hojna, občerstveni 
bohate. (Obr. 6 a 7)

Připravil: Ladislav Antalec

● Ve čtvrtek 11. května, po 45 letech poctive služby, odešel na za-
slouženy odpočinek a pobirat statni apanaž, strojvedouci lokomotiv-
niho depa Frydek-Mistek, pan Vlastimil Mališ. Ku teto přiležitosti 
mu byl vypraveny zvlaštni vlak do cilove stanice Duchod. V teto sve 
cilove duchodove stanici byl pan Mališ slavnostně otočeny na domov-
ske točně LD ve Frydku-Mistku. Vlak v cilove stanici přivitalo velke 
množstvi kolegu a kamaradu. (Obr. 1 a 2)

● V utery 23. května vyhrali volby v ZO FS Bohumin pionyři ze 
zdejši zakladni organizace. Během voleb byla sranda, učast dosahla 
93 %. V Bohumině potom panovaly smišene pocity. Stary vybor tomu 
novemu nemohl pogratulovat, bo byl z časti na podnikovem ozdrav-
nem pobytu v horach. (Obr. 3)

Hříbek aneb Modrá přináší štěstí ...

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 15. června tohoto roku nás navždy 

opustil po dlouhé těžké nemoci ve věku 
69 let náš bývalý kolega, strojvedoucí 
ve výslužbě, člen Seniorklubu základní or-
ganizace Federace strojvůdců Liberec, pan 
Pavel Řeháček. Čest jeho památce. 

Kdo jste ho znali, věnujte mu, prosím, 
svoji tichou vzpomínku. 

Děkují všichni aktivní členové liberecké 
ZO i členové Seniorklubu.

Dne 30. června oslavil své padesáté na-
rozeniny strojvedoucí ČD PP Mladá Bole-
slav, kolega Roman Melich. Své 65. na-
rozeniny oslavil 23. května strojvedoucí 
ve výslužbě, pan Miloslav Kment. Výbor 
a členové základní organizace FS oběma 
přejí do dalšího života hodně štěstí, zdraví 
a spokojenosti.

***

Svá životní jubilea oslavili tito naši kole-
gové z chebské základní organizace: osm-
desát pět let Milan Touš; sedmdesát pět let 
Petr Kramář a Josef Šťastný; sedmdesát 
let Ladislav Hájek, Petr Šíma a Milan  
Šponiar; šedesát pět let Ján Sabela; še-
desát let Jiří Barcík a Josef Wimmer; 
padesát pět let Petr Panuška; padesát let 
Jaroslav Zárybnický. Výbor a všichni čle-
nové základní organizace FS Cheb těmto 
jubilantům srdečně blahopřejí a do dalších 
let jim přejí hodně zdraví, dobré pohody 
a spokojenosti v rodinném životě.

***

Prvního července oslavil své 60. na-
rozeniny náš kolega, strojvedoucí Milan 
Zajíček (ČD). Mnoho štěstí, zdraví, osobní 
pohody do dalších let přejí výbor, kamarádi 
a ostatní členové přerovské základní orga-
nizace FS. 

***

V minulých dnech oslavili svá životní 
jubilea rovněž dva naši pardubičtí kole-
gové. Strojvedoucí Karel Starý slavil 
19. června šedesáté narozeniny a stroj-
vedoucí Petr Novák 29. června první pa-
desátku. Výbor a ostatní členové základ-
ní organizace FS Pardubice jim srdečně 
blahopřejí a ještě do mnoha dalších let 
přejí spokojenost, pohodu a především 
pevné zdraví.

Svých krásných 70 let oslavil 8. červen-
ce strojvedoucí ve výslužbě, pan Lubomír 
Grundman. Výbor a členové základní 
organizace Federace strojvůdců Mladá 
Boleslav mu přejí hodně štěstí, zdraví 
a spokojenosti.

***

Svá životní výročí brzy oslaví i dva naši 
kolegové, kteří jsou členy ZO Federace 
strojvůdců DKV Praha. Pátého srpna se 
dožívá 55 let Roman Korecký a 27. srpna 
slaví 65. narozeniny Jaroslav Nevečeřal. 
Výbor a ostatní členové základní organi-
zace jim blahopřejí a do dalšího spokoje-
ného života přejí jen to nejlepší a zejména 
hodně zdraví.

***

Srdečné blahopřání k významnému jubi-
leu adresujeme pětici našich kolegů z děčín-
ské ZO Federace strojvůdců. Rovnou sedm-
desátku oslaví 4. srpna Jan Paur, 12. srp-
na Bohumír Doležal a 23. srpna Václav  
Brabenec. 65. narozeniny bude sedmého 
srpna slavit Jaroslav Sviták a svoji šedesát-
ku v poslední srpnový den Jiří Hác. Všem 
svým oslavencům základní organizace 
FS Děčín blahopřeje a ještě do mnoha dal-
ších spokojených let přeje štěstí a zdraví.

***

Dne 23. srpna bude slavit své šedesátiny 
náš kolega Miroslav Polášek (ČD Cargo) 
ze základní organizace FS Ústí nad Labem. 
Výbor a ostatní členové této ZO Federace 
strojvůdců mu přejí do dalšího života pevné 
zdraví, štěstí a osobní spokojenost.

***

V první srpnový den bude slavit kulatou 
sedmdesátku náš kolega Václav Houška. 
Základní organizace FS Čerčany mu k to-
muto krásnému životnímu jubileu blaho-
přeje a do mnoha dalších let přeje spokoje-
nost, pohodu a zejména zdraví.

***

Hned tři šedesátníky, kteří své jubileum 
oslaví v příštích týdnech, mají v ZO Ost-
rava-Cargo. Dne 27. července slaví Luděk 
Kucharčík, 25. srpna Ladislav Kania 
a 29. srpna Jan Kutáček. Hodně spokoje-
nosti, štěstí a zdraví do dalšího pracovního 
a především osobního života jim přejí výbor 
a ostatní kolegové ze základní organizace.

***

Pátý srpen bude dnem, kdy své 60. naro-
zeniny oslaví náš kolega Jaromír Šustek. 
Výbor základní organizace FS a ostatní ko-
legové z provozního pracoviště Brno hlavní 
nádraží mu přejí ještě mnoho spokojených 
let, osobní pohodu a zejména zdraví.

***

Rovnou šedesátku budou v příštím měsíci 
slavit rovněž dva naši kolegové strojvedou-
cí, členové ZO Federace strojvůdců Lipová 
Lázně Cargo. Osmnáctého srpna toto jubile-
um oslaví Bohuslav Fessl a brzy poté, hned 
21. srpna, taktéž Květoslav Smolný. Oběma 
jubilantům srdečně blahopřeje a ještě mnoho 
spokojených let ve zdraví přeje jejich zá-
kladní organizace FS.

***

Dne 4. června oslavil své významné ži-
votní jubileum šedesáti let náš kolega, stroj-
vedoucí Josef Wiszczor. Výbor základní 
organizace FS Jablunkov a ostatní kolegové 
mu gratulují a do dalších let přejí mnoho 
štěstí, pevné zdraví a rodinnou pohodu.  

***

Dne 27. července oslaví významné ži-
votní výročí kolega Jaromír Malý. Výbor 
a členové základní organizace FS Letohrad 
mu k 70. narozeninám srdečně blahopřejí 
a do dalších let přejí štěstí, pohodu a hlavně 
pevné zdraví.

Jak regenerovat i nastartovat imunitní
systém člověka

Kulatiny parní krasavice 475.101

Nabídka
oblíbeného diáře 
a nástěnného 
parního kalendáře

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

Druhého července 2011 se brněnská 475.101 (na snímku v popředí vpravo) setkala v žst 
Nedvědice s plzeňskou 475.111. Foto: Pavel Hromek

Rozhovorem s výrobním ředitelem spo-
lečnosti JuWital ing. Rudolfem Růžičkou 
navazujeme na příspěvek Význam ochran-
ných nápojů nelze podceňovat, který jste 
si mohli přečíst v Zájmech strojvůdce 
č. 11/2017.

Vraťme se ještě jednou k preparátu  
JUWIM, který je obsažen ve všech ochran-
ných nápojích a vlastně i v naprosté většině 
produktů vyráběných společností JuWital. 
Napsali jsme, že je směsí bioaktivních lá-
tek, které jsou zdrojem pro zdraví člově-
ka důležitých esenciálních aminokyselin, 
oligopeptidů, deoxyribonukleové kyseliny, 
běžně označované jako DNA, a také ribo-
nukleové kyseliny neboli RNA. Jak tento 
unikátní přípravek vlastně vzniká?

Zjednodušeně lze říci, že jde o produk-
ty odvozené z bílých krvinek a krevního 
barviva bovinního původu. Po  jejím za-
koncentrování vysušením se Juwim získá-
vá jako tkáňový výtažek, který má schop-
nost podpořit a preventivně nastartovat 
imunitu příjemce. 

Ukázalo se, že preparát je účinným vý-
živovým doplňkem. Na základě několika 
nezávisle provedených studií (proběhly 
mimo jiné i u společnosti Škoda Auto – 
poznámka redakce ZS) se prokázalo, že 
zvyšuje imunitu a harmonizuje stav orga-
nismu. Zvláště u osob středního a vyššího 
věku přispívá k odstranění stresu, celkově 
snižuje i fyzickou i duševní vyčerpanost. 
A pro zaměstnance v železniční dopravě 
má jistě velký význam tím, že zvyšuje 
schopnost jejich soustředění i pozornost 
při pracovní činnosti, která je nepochyb-
ně mimořádně náročná jak fyzicky, tak 
i po psychické stránce. Neměli bychom 

opomenout ani to, že Juwim slouží také 
jako prostředek prevence v období zvýše-
ného výskytu chřipky, angín a chorob hor-
ních cest dýchacích, neboť prokazatelně 
snižuje frekvenci jejich výskytu.

Pro zajímavost bychom mohli připo-
menout, že Juwim bývá někdy zmiňován 
i v souvislosti s dříve vyvinutým prepará-
tem retisin. 

Ta zajímavá historická paralela a spoji-
tost již s dřívější výrobou tkáňových vý-
tažků opravdu existuje. Významu těchto 
preparátů pro zdraví člověka si byli dobře 
vědomi výzkumní pracovníci, kteří se je-
jich účinky zabývali už před mnoha lety. 
Od čtyřicátých let se vývojem a pak i vý-
robou přípravku retisin zabývala známá 
firma EKO (později národní farmaceutic-
ký podnik Spofa). Pod vedením zaklada-
tele a propagátora nových směrů v léčbě 

rakoviny, doktora Bohumíra Rakušana 
zde byl sestaven tým specialistů nazývaný 
zkratkou RTN. A od ní pak také zmíněný 
preparát vzniklý na bázi tkáňového vý-
tažku získal pojmenování RETISIN. Náš 
současný Juwim tedy na tyto tradice sice 
navazuje, vznikl ovšem na základě nového 
vědeckého výzkumu zadaného naší společ-
ností JuWital jako zcela originální a paten-
tově chráněný přípravek. Retisin a Spofa 
už tedy neexistují, je zde však preparát 
Juwim, který se snaží regenerovat i nastar-
tovat imunitní systém člověka obdobným 
způsobem.

Již minule jsme zmínili, že ochranné 
nápoje s Juwimem nejsou vaším jediným 
produktem... 

S celou naší nabídkou se případní zá-
jemci mohou seznámit na našich interneto-
vých stránkách www.juwim.cz, ale budeme 
rádi, když čtenáři těchto řádků třeba někdy 
navštíví i naši podnikovou prodejnu v Pra-
ze na ulici Blanická 2135/13. Nemohu 
v tomto rozhovoru z pochopitelných důvo-
dů uvést všechno, ale protože tyto Zájmy 
strojvůdce vychází uprostřed léta, a tedy 
i rizika napadení nebezpečnými klíšťaty 
i dalším hmyzem, která nelze podceňovat, 
dovolte mi zmínit alespoň Antisept JuWim 
gel. Je to sada dvou přípravků, které jsou 
umístěny v plastovém boxu a které umož-
ňují odstranit zdroj infekce přímo v organi-
smu klíštěte. Zároveň se tak zastaví i počí-
nající kontaminace tkáně v oblasti vpichu 
či kousnutí, která je jinak ještě nějakou 
dobu blokována lokální imunitní reakcí or-
ganismu. Při správném a včasném použití 
našeho přípravku značně snížíte pravdě-
podobnost přenosu infekce z krevsajícího 
hmyzu. A hlavně komplexní ošetření bu-
dete mít pro takové případy vždy po ruce!

Připravil Libor Poláček

Vydavatelství ing. Zdeňka Ulricha, které 
s Federací strojvůdců dlouhodobě spolu-
pracuje při přípravě stolních a nástěnných 
kalendářů, připravuje také letos kapesní 
diář na rok 2018 s fotografiemi z provozu 
parních lokomotiv i dalších historických že-
lezničních vozidel. Objednat si ho můžete 
rovněž za zvýhodněnou cenu, která byla pro 
členy naší profesní odborové organizace sta-
novena 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, ve kterých vedle jména a své 
poštovní adresy uvedete i název a adresu zá-
kladní organizace FS, jejíž jste členy, zasílejte 
na e-mail: ulrichz@seznam.cz. Písemné objed-
návky lze zaslat na adresu: Ing. Zdeněk Ulrich, 
Nám. Kosmonautů 17, 789 85 Mohelnice.

Je tomu již 70 let, co vyjela z bran Škodov-
ky v Plzni lokomotiva 475.101. Řekněme si 
o ní i o jejích sestrách pár slov. Lokomotivy 
byly vyráběny od podzimu 1947 do listopadu 
1951. Bylo vyrobeno celkem 172 lokomotiv; 
jelikož ČSD původní objednávku o 25 ks sní-
žily, bylo těchto 25 ks exportováno do zahra-
ničí (KLDR).

Jednalo se o lokomotivy s univerzálním po-
užitím. Při jejich výrobě byla poprvé použita 
řada prvků do té doby se u ČSD nevyskytují-
cích. Byla to např. spalovací komora, varník, 
u lokomotiv čs. výroby byly v jejich případě 
poprvé použity natřásací rošty.

Co na první pohled každého pozorovatele 
zaujme, to jsou tzv. uši (usměrňovací plechy). 
U této řady byly celkem 4 typy, snad nejhez-
čí měly lokomotivy 2. série (č. 156 až 182) 
připomínající uši francouzských lokomotiv 
řady 141 R. Celá druhá série měla mecha-
nický přikladač francouzské výroby, později 
licenčně vyráběný ve Škodovce a dosazený 
na všechny ostatní lokomotivy ř. 475.1 (kro-
mě č. 110 a 131, které zůstaly „na lopatu“ až 
do konce své existence).

Konstrukční provedení této oblíbené a pro-
vozně úspěšné řady je všeobecně známo, pro-
to jen v největší stručnosti. – Od č. 183 měly 
lokomotivy osová ložiska válečková, č. 1138 
až 1140 měly válečkové ojniční a velké spoj-
niční ložisko, u 1141 a 1142 byla všechna 
tyčová ložiska válečková (toto bylo u 1141 
později částečně změněno). U ČSD měly toto 
konstrukční provedení pouze čtyři lokomo-
tivy. Vedle vzpomínaných 1141 a 1142 ještě 
„papoušci“ č. 59 a 60. Od čísla 156 byly z vý-
roby tendry „na válečkách“.

Nyní konkrétně k stroji 475.101. TBZ 
(Technicko-bezpečnostní zkoušku, tzv. po-
licajtku) vykonal stroj 10. 12. 1947 na úse-
ku Choceň–Pardubice. Od tohoto data mohl 
být stroj provozován. Jeho provoz započal 
v LD Česká Třebová, poté působil v depech 
(v časové posloupnosti) Košice, Žilina, zno-
vu Košice, Přerov, Nové Zámky, Brno dolní 
(od 1958), od 1961 Horní Heršpice, od 1964 
opět Brno dolní, od 2008 DKV Brno, pracovi-
ště Maloměřice (dosud).

Po hojném rušení lokomotiv ř. 387.0 
ve 2. polovině 60. let ovládly lok. 475.1 
R a Os vlaky do České Třebové, Přerova 
(spolu s 477.0) a do elektrifikace i Os vlaky 
do Havl. Brodu a Bratislavy.

Ve 2. polovině 70. let při nedostatku lok. 
556.0 se „stojednička“ občas objevila i na po-
strcích Pn vlaků s pískem do Náměště nad 
Osl. na stavbu Dalešické přehrady (v tom 
případě v úseku Zastávka–Rapotice musela 
být na přípřeži ještě 3. lokomotiva, většinou 
T458.1). Tehdy byly již téměř všechny „ole-
jáky“ letmo, bylo již dosti válečkových strojů 
(v r. 1965 bylo v Brně pouze 5).

„101“ měla jednu anomálii. Přikladač jí byl 
dosazen údajně již r. 1960, avšak kulatý komín 
jí zůstal – byl dosazen až při dílenské opravě 
na přelomu 60. a 70. let. (Tehdy dostaly mecha-
nický přikladač typu Standard Stocker neboli 
štokr i dyšnu Kylchap brněnská č. 103 a 125, 
do té doby na lopatu a s kulatým komínem.)

Poslední výkony stojedničky byly r. 1978; 
pro dvojciferný počet neschopných lokomotiv 
T 478.3 v LD Brno-dolní byl aktivován tzv. 
barevný turnus. Na Os. vl. do Přerova jezdi-
la modrá 498.106, zelená 475.1142 a černá 
475.194. V případě vymývání nebo nepláno-
vané opravy některé z uvedených lokomotiv 
zde pak působila „101“.

Lokomotiva 475.101 kotlově propadla 
v červnu 1979, od 1. 2. 1980 pak začala půso-
bit v LD Brno dolní  jako vytápěcí kotel K742 
s tlakem max. 10 barů. V souvislosti s nadchá-
zejícími oslavami 150 let železnice na našem 
území byla ale lokomotiva dílnou brněnského 
depa zprovozněna. V rámci pracovní doby se 
na tom podíleli bývalý četař kotlařů a kotlový 
svářeč. V rámci vedlejší činnosti se na zpro-
voznění podílelo 6 pracovníků čety oprav EKV, 
dva pracovníci dílny a jeden strojvedoucí. Práce 
koordinoval důchodce – bývalý vedoucí oprav.

„101“ úspěšně vykonala 13. 6. 1989 novou 
TBZ v úseku Brno–Břeclav, čímž byla opět 
zprovozněna. Od té doby odvezla každoročně 
několik zvláštních vlaků buď při různých traťo-
vých jubileích, nebo na objednávku nejrůzněj-
ších organizací. V roce 2016 byla mimo provoz 
pro rozsáhlejší opravy na skříňovém kotli; jeví 
se i potřeba opravy tendru (koroze).  475.101 
byla 18. 5. 1995 Ministerstvem kultury ČR 
prohlášena kulturní památkou, aby i pro další 
generace dokumentovala vyspělost našeho lo-
komotivního stavitelství ve své době.

V současné době existují v ČR čtyři zástupci 
této řady, a to 101, 111, 179 a 1142 (tato je ne-
provozní), jeden kus je na Slovensku, a to 196.

 
Zdeněk Hájek

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


