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V Pardubicích proběhla náročná, ale přínosná jednání
našich zástupců u národního nákladního dopravce
Za  přítomnosti  členů  prezidia  Federace 

strojvůdců se 26. a 27. září sešli v Pardubi-
cích  předsedové  základních  organizací  za-
stupující společnost ČD Cargo. Jednání řídil 
kolega Jiří Šafařík.
Nejprve  došlo  na  kontrolu  plnění  usnesení 

z minulého jednání, které se uskutečnilo na po-
čátku  letošního  roku  v  Kutné  Hoře.  Jedním 
z  bodů,  jež  měly  být  vyřešeny,  byl  příplatek 
za flexibilitu. Tato problematika byla opravdu 
řešena,  stávající  praxe  je  ale  vzdálena  našim 
původním představám. Aby byl tento příplatek 
vyplacen, musí strojvedoucí odpracovat mini-
málně pět po  sobě  jdoucích směn spadajících 
pod  podmínky  tohoto  příplatku.  Flexibilita 
je  věcí  dohody  a  nikdo  nemůže  nikoho  k  ta-
kové  práci  nutit.  Člen  prezidia  za  Olomouc-
kou  oblast  FS  David  Votroubek  dále  hovořil 
o  jednáních  se  zaměstnavatelem  o  úpravách 
v  interních  předpisech  společnosti  KVS-3-B 
a PTS-10. Hodně emocí vzbudila debata o po-
čtu  nečinných  hnacích  vozidel  (HV),  která 
můžeme  přepravovat.  Dle  interní  normy  ČD 
Cargo  lze  přepravovat  pouze  dvě  neobsazená 
HV! Do tohoto počtu se nezapočítává lokomo-
tiva ve dvoučlenném řízení v režimu SLAVE.
Informováni  jsme  byli  také  o  jedná-

ních  na  SŽDC  ohledně  tabulek  traťových 

poměrů  (TTP)  a  o  jednáních  v  rámci  skupi-
ny ŽESNAD. Do provozu se připravují nové 
mezinárodní brzděnky, ve kterých bude větší 
počet údajů než na těch stávajících. Diskuto-
valo  se  také o brzděnkách na  lokomotivních 
vlacích  (Lv). Všichni  je  vnímáme  jako  zby-
tečnost,  pokud  ale  zaměstnavatel  trvá  na  je-
jich  používání,  požadujeme  brzděnky  trvalé 
platnosti.
Jako  již  tradičně  se  hovořilo  i  o  nových 

osobních ochranných pracovních prostředcích 
(OOPP). Jejich dodávky by měly být zahájeny 
již na přelomu září a října tohoto roku.
Provozní  ředitel  společnosti  Zdeněk  Škva-

řil  ve  svém  vystoupení  připomněl  blížící  se 
desetileté výročí  založení  akciové  společnosti 
ČD Cargo a  rozebral  její  současný stav a po-
stavení  na  trhu  železniční  nákladní  dopravy. 
V  současné době  se počet  zaměstnanců ČDC 
blíží  sedmi  tisícům,  z  toho  asi  čtvrtina  jsou 
strojvedoucí.  Hospodářská  situace  ČDC  je 
dobrá a očekává se splnění plánu. Hovořilo se 
ale  také  o  nutnosti  zefektivnit  opravárenskou 
činnost  jak  na  lokomotivách,  tak  na  vozech, 
kterých je v současné době nedostatek. Proto se 
do jejich oprav zapojují i externí opravci. ČDC 
hodlá pořizovat i nové vozy, ty ale v závislosti 
na konkrétních přepravních potřebách.

Hnací vozidla motorové trakce budou pro-
cházet vyššími stupni oprav,  stejně  tak  i  stá-
vající  elektrická HV,  která  budou  využívána 
na  vnitrostátní  přepravy.  ČDC  plánuje  další 
pořízení  vícesystémových  lokomotiv,  které 
budou  nasazovány  na  mezinárodní  přepra-
vy. V této souvislosti provozní ředitel zmínil 
stoupající počet přeprav do sousedních zemí. 
Právě rozvoj mezinárodní přepravy je jednou 
z důležitých priorit rozvoje ČDC.
Produktové plánování je také jedním z tra-

dičních bodů našich diskuzí s vedením společ-
nosti a i na tomto jednání se o této problema-
tice  bouřlivě  diskutovalo  a  hledalo  se  řešení 
uspokojivé pro obě strany. 
Ing.  Škvařil  zmínil  neochotu  strojvedoucích 

udělat si referentské zkoušky (pro řízení služeb-
ních  osobních  automobilů).  Zatímco  zaměstna-
vatel  je  vnímá  jako  pozitivní  řešení  pro  firmu, 
u  strojvedoucích  vyvolává  toto  téma  prozatím 
spíše  rozpaky.  Před  uvedením  tohoto  institutu 
do běžné praxe je třeba vyřešit ještě mnoho ne-
zodpovězených otázek. Jsme přesvědčeni, že kro-
kem správným směrem by bylo vyvolání jednání 
mezi  FSČR  a  zaměstnavatelem,  na  kterém  by 
byla vymezena přesná pravidla pro tuto činnost. 
Velký čas diskuze zabraly otázky týkající se 

blížícího se zahájení kolektivního vyjednávání. 

Na  přímé  dotazy  na  navýšení mezd  na  příští 
rok  nám  nikdo  v  tuto  chvíli  neodpoví  a  do-
konce  ani  nic  nenaznačí.  Stanoviska  zaměst-
navatele i zaměstnanců se ale diametrálně liší. 
Právě  diskuze  o  platech  a  jejich  navýšení  je 
vždy bouřlivá a plná nejrůznějších argumentů. 
Živě se diskutovalo i po odjezdu ing. Škvařila. 
Zaznívaly různé připomínky a podněty pro vy-
jednávání, debata pokračovala až do večerních 
hodin a pak i druhý den jednání. Členové vy-
jednávacího  týmu pro ČD Cargo  Jiří  Šafařík, 
David Votroubek a Pavel Slánský informovali, 
že návrh PKS na rok 2018 by měl zaměstnava-
tel předložit začátkem října.
Druhého  dne  nás  prezident  FSČR  Jaro-

slav Vondrovic informoval o jednáních, která 
proběhla  za  účasti  naší  odborové  organizace 
a týkala se zaměstnaneckých režijních výhod 
ve vlacích ČD. Jednání jsou náročná a minis-
terstvo dopravy v době našeho pardubického 
setkání stále ještě neřeklo své poslední slovo.
Děkujeme všem, kteří naše pardubické jed-

nání připravili. Stále více  se ukazuje,  že po-
dobná setkání, kdy jsou na jednom místě zá-
stupci ZO z celé společnosti spolu se zástupci 
zaměstnavatele, jsou nanejvýš potřebná.

Evžen Mikolajek

Zahájeno kolektivní
vyjednávání u ČD Cargo

Odbory – ano či ne?

Stanovisko
k situaci
na šumavských 
lokálkách

U  národního  nákladního  dopravce  ČD 
Cargo  (ČDC)  bylo  třetího  října  zahájeno 
kolektivní  vyjednávání  o  podobě  budou-
cí  podnikové  kolektivní  smlouvy  na  rok 
2018.  Návrh  důležitého  dokumentu,  nyní 
dle  představ  zaměstnavatele,  předal  všem 
zástupcům  odborových  centrál  působících 
u  ČDC  předseda  představenstva  této  ak-
ciové  společnosti  Ivan  Bednárik.  Stalo  se 
tak za přítomnosti ředitele odboru lidských 
zdrojů Mojmíra Bakaláře a provozního ředi-
tele ČD Cargo Zdeňka Škvařila.
Za  naši  samostatnou  profesní  odborovou 

organizaci  Federaci  strojvůdců  České  re-
publiky  návrh  zaměstnavatele  převzali  pre-
zident  FSČR  Jaroslav  Vondrovic  a  vedoucí 

vyjednávacího týmu pro ČD Cargo, člen pre-
zidia Jiří Šafařík.
Na základě dohody uzavřené týž den mezi 

vedením  společnosti  ČDC  a  přítomnými 
zástupci  odborových  centrál  bude  společ-
ný  oponentní  návrh  Podnikové  kolektivní 
smlouvy ČD Cargo na rok 2018 ze strany od-
borů předložen nejpozději do 25. října 2017. 
Představitelé odborových centrál působících 
u  národního  nákladního  dopravce  se  proto 
sejdou na jednání, aby tento svůj návrh do to-
hoto termínu vypracovali.
Pro  úplnost  ještě  jednou  připomínám, 

že  na  základě  rozhodnutí  prezidia  FSČR 
v  týmu  pro  kolektivní  vyjednávání  k  uza-
vření  PKS  ČD  Cargo  na  rok  2018  pracují 
členové P-FS, kolegové Jiří Šafařík, David 
Votroubek a Pavel Slánský.

Jiří Šafařík
vedoucí týmu pro kolektivní 

vyjednávání u ČD Cargo

Než odpovím na otázku uvedenou v  titul-
ku tohoto zamyšlení, tak musím předeslat, že 
následující řádky jsou reakcí na článek kolegy 
Evžena Mikolajka z č. 18/2017 ZS Šlápnutí 
na kuří oko?
Ale  k  věci.  Na  stručnou  a  jasnou  otázku 

stejná  odpověď:  Odborové  organizace  jsou 
nedílnou  a  neopominutelnou  součástí  každé 
demokratické  společnosti.  Řečeno  jinak,  tak 
každého  právního  státu.  Účast  (členství)  za-
městnanců v odborech však záleží  jen na  je-
jich  rozhodnutí.  Zaměstnanec  si  může  sám 
zvolit  odborovou organizaci,  do které vstou-
pí  –  je-li  jich  u  zaměstnavatele  více. Nemu-
sí  však  vstoupit  do  žádné. To  je  i  v  souladu 
s  článkem 2 odst. 4 Ústavy České  republiky 
a  článkem 2  odst.  3 Listiny  základních  práv 
a  svobod  (LZPS): „Každý občan může činit, 
co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být 
nucen činit, co zákon neukládá.“ Skupina nej-
méně tří zaměstnanců si může založit vlastní 
odborovou  organizaci  (spolek). Viz  i  článek 

Snímky Jiřího Adolfa z pardubického zářijového jednání předsedů základních organizací zastupujících společnost ČD Cargo. Za předsednickým stolem zleva vedoucí analytického oddělení 
Miloslav Pykal, člen prezidia Josef Bock, prezident FSČR Jaroslav Vondrovic, členové P-FS David Votroubek, Jiří Šafařík, Pavel Slánský a viceprezident FSČR Jaroslav Vincour

V  souvislosti  s  blížící  se  změnou  gra-
fikonu  vlakové  dopravy  přecházejí  někte-
ří  naši  kolegové  strojvedoucí  od  Českých 
drah  k  soukromému  dopravci,  který  bude 
od  10.  prosince  2017  zajišťovat  provoz 
na tzv. šumavských lokálkách.
V diskuzních fórech na sociálních sítích se 

zvláště v posledních  týdnech objevila někte-
rá stanoviska, šířící pomluvy a  lži,  jež hrubě 
zkreslují úlohu, kterou v tomto procesu sehrá-
la Federace strojvůdců České republiky.
Naše profesní odborová organizace se v zá-

jmu svých kolegů angažuje dlouhodobě, a to 
od doby již bezprostředně poté, kdy byly zve-
řejněny  výsledky  výběrového  řízení  na  pro-
vozování osobní  železniční dopravy v  tomto 
regionu. Stalo se  tak nejen na úrovni výboru 
základní  organizace  Volary,  ale  především 
také  prezidia FSČR. Vědomi  si  složitosti  si-
tuace, do níž se naši kolegové dostali mnohdy 
po  desetiletích  práce  u  národního  dopravce, 
usilujeme o zajištění  jejich co nejlepších  so-
ciálních,  pracovních  a  mzdových  podmínek 
také u nového zaměstnavatele.
V uplynulých měsících se uskutečnila řada 

intenzivních  jednání  s  představiteli  dosavad-
ního, ale i budoucího zaměstnavatele. V nepo-
slední řadě i o problematice tzv. odchodného. 
Zazněly  sliby  a  z  jednání  vyplynuly  i  ústní 
dohody  stvrzené  chlapským  podáním  ruky. 
Nový  dopravce  nás  také  několikrát  ubezpe-
čil,  že  nemá  naprosto  žádný  problém  s  tím, 
že k němu přicházejí  strojvedoucí, kteří  jsou 
dlouholetými členy své profesní odborové or-
ganizace a chtějí v ní i nadále setrvat.
Potud bylo vše v duchu fair play a Federa-

ce strojvůdců k těmto záležitostem stále prá-
vě takto přistupuje. Otevřené a přitom slušné 
jednání je totiž základním principem, na němž 
stavíme  a  od  něhož  nehodláme  ustupovat. 
V zájmu úspěchu takto vedených jednání jsme 
dokonce  až  doposud  zachovávali  naprostou 
mediální zdrženlivost. 
Události  posledních  týdnů  ovšem  uka-

zují,  že  takový  přístup  bohužel  není  vlastní 
některým  jiným  aktérům  současného  dění 
na  šumavských  lokálkách.  Pokud  uzavřené 
dohody přestávají platit, je to velmi smutné, 
ale  naše odborová organizace na  tomto  sta-
vu nenese žádnou vinu. Zároveň ale platí, že 
musíme  takový  stav vzít  v úvahu a vyvodit 
z něho ponaučení pro případ, že by se takové 
lidsky a eticky nepříjemné situace měly ještě 
někdy opakovat. 

Jaroslav Vondrovic, prezident FSČR

27 LZPS. Podrobně o tomto pojednává zákon 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v §§ 214 až 
302. Jinak platí § 286 odst. 6 zákoníku práce, 
který mimo jiné stanoví, že „... za zaměstnan-
ce, který není odborově organizován, jedná 
v pracovněprávních vztazích odborová orga-
nizace s největším počtem členů, kteří jsou 
u zaměstnavatele v pracovním poměru, neu-
rčí-li zaměstnanec jinak...“ Zaměstnanec tedy 
může zaměstnavateli písemně oznámit, které 
odborové organizaci ho přísluší, jako nečlena 
odborů, zastupovat. Neznám ale případ, že by 
se nečlen odborů vzdal práva užívat benefitů 
vyplývajících  z  kolektivní  smlouvy  a  v  pra-
covněprávních  vztazích  požadoval  pouze 
uplatňování zákoníku práce...
Odborovým  organizacím  přiznávají  zá-

kony  ČR  rozsáhlé  a  významné  pravomoci. 

Zejména zákoník práce a zákon o kolektivním 
vyjednávání. Nelze však pominout ani práva 
odborových  organizací  vyplývající  například 
ze zákona o dráhách č. 266/1994 Sb., v plat-
ném  znění,  nebo  trestního  řádu  č.  141/1961 
Sb., v platném znění. Je pouze na znalostech 
a  aktivitě  odborových  funkcionářů,  aby  je 
uměli  v  plné  míře  ve  prospěch  svých  členů 
využívat. Důležitý je i obsah a kvalita stanov 
jednotlivých odborových organizací. Stanovy 
všech jsou veřejně přístupné na internetu – viz 
www.justice.cz v oddíle Obchodní rejstřík. 
Nyní se vrátím k článku Šlápnutí na kuří 

oko?  Z  hlediska  platných  zákonů  (jak  zde 
již  bylo  uvedeno)  nelze  žádného  k  členství 
v odborech nutit. Je tady však otázka vyššího 
principu mravního,  chcete-li morálky každé-
ho z nás. Ještě jinak řečeno otázka solidarity 

anebo  zásada  „jeden  za  všechny  –  všichni 
za jednoho“.  A zde si musí každý z těch, kteří 
nejsou členy žádné odborové organizace, sám 
sobě odpovědět na otázku, zda je jeho jednání 
ze všech naznačených hledisek správné, nebo 
si  zaslouží  zásadní  přehodnocení...  Poraďte 
se, vážení kolegové, s vlastním svědomím.
Pár  vět  na  závěr:  Autora  článku  Evžena 

Mikolajka  znám  dlouhou  řadu  let.  Je  stroj-
vedoucím ČD Cargo  a  aktivním  odborovým 
funkcionářem. Také obětavým otcem početné 
rodiny,  kamarádem,  sportovcem,  spisovate-
lem. Ale  především  čestným  chlapem!  Jeho 
kritiky neznám, ale s jejich vulgární a neoma-
lenou kritikou, která nemá relevantní základ, 
nesouhlasím. A proto nevím,  zda bych mohl 
jejich morální profil srovnávat s Evženovým. 
Už moudrý Říman Seneca (4 př. n. l. až 65 n. 
l.) řekl, že „Způsob řeči je obrazem ducha.“ 
Další slova jsou jistě zbytečná.

Vladimír Selucký
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STRANA 2

Tím zmatkem trpí i provozní zaměstnanci

Levá ruka neví, co dělá pravá!?

Změna způsobu ověření znalostí

Co odpovíš?

Výlukové činnosti aneb Když vládne dopravní chaos

V  závěru  našeho  článku  Výlukové 
činnosti...  si  můžete  přečíst  o  patáliích 
s rychlíky vyšší kvality Rx. Celá tato zá-
ležitost ale často mívá také osobní rovinu, 
týkající se výkonu služby strojvedoucích. 
A nejen jich!
A  tak  připomeňme  ještě  fakta  z  téhož 

nedělního dne, která zveřejněný text kon-
krétně  zmiňuje.  Strojvedoucí  dojíždějící 
z větší dálky, vědom si toho, co ho může 
po  cestě  do  práce  potkat,  raději  odjel  ze 
svého domova na  směnu o hodinu dříve. 
To  aby  stihl  nástup  na  směnu  a  zbyteč-
ně  nestresoval  sebe  a  strojmistra,  zda  se 
dostaví včas anebo nikoliv. Výlukový au-
tobus  a  do  toho  frézování  silnice má  ale 
za  následek  17 minut  zpoždění. V Uher-
ském Brodě na něho rychlík Rx samozřej-
mě nečeká. A není v tom sám. Ihned volá 
strojmistrovi, že nestihne nástup, ale bude 
se snažit vystřídat kolegu alespoň na ose 
ve  Veselí  nad  Moravou  „přeskokem“ 
z  jednoho peronu na druhý. Strojmistr  je 

Výlukové  činnosti  spojené  s  odklony 
vlaků  anebo  náhradní  autobusovou  dopra-
vou patří v našich končinách již každoročně 
k folklóru, o který nejsou ochuzeni naši ces-
tující a zejména pak zaměstnanci dep a že-
lezničních stanic. Jedná se o tratě spadající 
do dopravní obslužnosti provozní jednotkou 
Veselí nad Moravou. Jako ještě lepší název 
než folklór by se daly použít termíny chaos 
a ignorantství ze strany SŽDC.
Vše začíná přípravou výluk, kde grafi-

konář  s  vedoucím  strojmistrem  dostanou 
neúplné podklady k té či oné výluce, kde 
nejsou  známa všechna  čísla  odklonových 
vlaků.  Těsně  před  zahájením  výluky  se 
musí  tato  čísla  doplnit  a  tyto  soupravové 
vlaky (Sv) vlaky vytisknout, aby byly sou-
částí sešitových jízdních řádů (SJŘ). Poté 
se podklady předají strojmistrům ve smě-
ně,  kteří  je  dále  zpracují  pro  jednotlivé 
strojvedoucí  a  přidělí  jim  hnací  vozidla. 
Strojvedoucí  tak  má  veškeré  potřebné 
dokumenty  a  může  se  v  klidu  soustředit 
na  výkon  služby  a  veškeré  pracovní  po-
vinnosti s tím spojené. 
Opak je však pravdou. SŽDC si bez na-

šeho  vědomí  přečísluje  vlaky,  nebo  číslo 
vlaku  zůstane  stejné  a  změní  se  jeho  ča-
sová poloha. Takže číslo ranního Sv vlaku 
jede třeba odpoledne, nebo z 2. následu je 
násled třetí. SŽDC je to jedno a ani nemá 
potřebu  na  to  upozornit.  Za  vše  je  přece 
zodpovědný dopravce. Výluka  se  rozjede 
a během dne začínají komplikace. Strojve-
doucí  volá  třeba  z Moravského Písku,  že 
nejede a nemá správné číslo odklonového 
vlaku.  Není  pořízena  vlaková  dokumen-
tace atd. Nikoho nic nezajímá. Ani  to, že 
onen  vlak,  co  stojí  v  Moravském  Písku, 
dělá ze Starého Města další vlak do Kuno-
vic, nebo ještě dále. Výsledkem jsou i čty-
řicetiminutová  zpoždění  některých  vlaků 
a rozbitý GVD na celý den. Pro klid duše 
a cestujících, kteří s námi ještě jezdí, si to 
strojmistr  se  strojvedoucím  zajistí  sami. 
Volá  se  dispečerům,  ti  ale  taky  nic  neví. 

Nakonec  se  správné  číslo  odklonového 
vlaku  dovídáme  z  Centrálního  dispečer-
ského pracoviště Přerov (CDP). 
Je to jen jeden příklad z mnoha, který se 

každou výluku opakuje. Výluky zpracovává 
SŽDC a  ta by měla udělat vše a dodat po-
třebné  podklady,  aby  se  výluka  odjezdila 
bez větších problémů a čísla vlaků souhla-
sila  a  následovala  tak,  jak  mají.  Závěr  je 
asi  takový,  že  strojvedoucí místo  klidného 
průběhu  směny  telefonuje  se  strojmistrem 
a  dispečerem,  což  odvrací  jeho  pozornost 
a k mimořádné události pak už nemusí být 
daleko.  Grafikonář  a  strojmistr  potom  vy-
padají, že neumí zpracovat žádnou výluku, 
protože  jsou  v  ní mraky  chyb.  To  už  není 
chaos,  ale  neskutečný  bordel.  Jiný  slovní 
obrat  zde  nejde  použít.  Všechno  funguje 
a všechno je v pořádku. Dopravce má „spo-
kojeného“  klienta,  který  ale  skáče  z  vlaku 
na autobus a do cíle nakonec dojede o dvě 
hodiny později!
Výluky  musí  být  velmi  dobrý  byznys 

zejména  pro  autobusové  dopravce.  „Pro-
točí“ se při nich neuvěřitelné peníze. Pro-
to,  i  když  se  v  okolí  tratí  jen  seče  tráva, 
jezdí  autobusy.  Jen  tak  pro  zajímavost: 
v roce 2016 bylo na trati 341 mezi Uher-
ským Brodem  a  Bojkovicemi  27  dní  vý-
luk. Za rok 2017 je to už 30 dnů. A to jen 
do poloviny září a další se ještě připravují. 
Z Bojkovic  na Bylnici  jich  bylo  v  celém 
loňském roce čtrnáct dní a letos již 32 dní. 
Na  trati  340 mezi Veselím  nad Moravou 
a  Kunovicemi  v  roce  2016  14  dní,  letos 
14 dní a další 11denní brzy začne. Je to až 
do nebe volající a přinejmenším podezře-
lé, že výluková činnost zde probíhá téměř 
neustále. A to je trať 341 nedávno rekon-
struovaná  a  řízená  z CDP Přerov.  Přitom 
není nikde nic vidět a trať se podobá tan-
kodromu. V Újezdci  stále  chybí výhybka 
z  1.  koleje  do  Luhačovic.  Na  to  nejsou 
peníze, ale na vysekání  trávy, dotahování 

šroubů  a  přeplacené  autobusy  to  už  ano. 
Přitom při použití podbíječky a noční vý-
luky by se mnoho peněz ušetřilo a trať by 
byla pro provoz použitelná. Na další  trati 
344  Veselí  nad  Moravou–Vrbovce  byla 
nedávno  výluka  téměř  3  týdny,  kdy  pro-
bíhala oprava mostu. Tady se náhradní au-
tobusová doprava využít musí. Co  je  ov-
šem paradox, po ukončení  této výluky se 
na  patnáctikilometrovém  rameni  objevily 
dvě pomalé jízdy, a to 50 km/h a 30 km/h! 
Takže budou následovat výluky další, pro-
tože to určitě nešlo zvládnout dohromady 
při jedné výluce. 
Další tratí, kde probíhají neustálé výluky, 

je  trať 255 Hodonín–Zaječí. Tady jezdí  jen 
sólo motorové vozy  řady 810, ale pořád  je 
co  opravovat. Naopak  na  některých  tratích 
se výluky nekonají vůbec. Buď jsou v per-
fektním  stavu,  nebo  tam  probíhá  lukrativ-
nější vozba a  soukromí dopravci by  se pa-
trně  velmi  dobře  bránili. A  tak  bych mohl 
pokračovat dále, ale vždy bychom skončili 
u „spokojeného zákazníka ČD“, nebo spíše 
rukojmího zákazníka ČD!?
A  ještě  několik  zajímavostí.  Při  výlu-

kách mezi  Uh.  Hradištěm  a Veselím  nad 
Mor. jezdily Rx vlaky 895 a 892 (Buchlov, 
Šohaj)  odklonem  přes  Bzenec  do  Veselí 
nad Moravou. Poslední zdejší výluka tyto 
vlaky  ukončila  ve Starém Městě  a  cestu-
jící nahnala do autobusů. Oba vlaky však 
jely  jako  soupravové  do  Veselí  a  ráno 
zpět  do  St. Města.  Proč? Na  to  odpověď 
neznám. Výluka mezi Veselím a Uh. Ost-
rohem se jezdí autobusy až do Uherského 
Hradiště,  což  je  o  10 km  dále.  Přes  kři-
žovatky  v  Hradišti  se  pak  vše  zpožďuje. 
Taky  neznáme  důvod.  Peníze  se  zkrátka 
vyhazují  na  všechny  strany.  Ale  věřme, 
že  alespoň budou mít naši kolektivní vy-
jednávači  lepší  podmínky  pro  začínající 
vyjednávání o nové podnikové kolektivní 
smlouvě, když je přece peněz dostatek.

Na  výluky  nedoplácí  jen  zaměstnanci 
v provozu, ale  také pokladní. Nedalo mi 
to,  a  tak  jsem  se  šel  přeptat,  jak  to  pro-
bíhá  v  pokladnách. Vůbec  jim  práci  ne-
závidím,  protože  někteří  cestující  jsou 
velmi  nepříjemní,  agresivní  až  vulgární. 
Na druhou stranu se jim ale ani nedivím. 
Jako příklad uvedu cestující, která se šla 
zeptat  v  Uherském  Ostrohu  na  spojení 
do  Starého  Města  a  pak  dále.  Pokladní 
velmi ochotně cestující vysvětluje, že zí-
tra  je  výluka  a  že  pojede  autobus.  „Ale 
musíte si dát pozor, protože autobus číslo 
3 jede o 15 minut dříve z důvodu přípojů 
na další vlaky. Autobus č. 2 jede v čase 
řádného odjezdu, nečekají na něho pří-
poje a jede přímo do UH. A autobus č. 1 
jede v čase řádného odjezdu, ale zajíždí 
do všech stanic.“ Odpověď milé cestují-
cí: „Paní pokladní, pěkně děkuji, ale já 
radši někomu řeknu, aby mě ráno do St. 
Města zavezl autem. Nashledanou.“  Pak 
se  ptám,  kolik  jízdenek  tu  za  den  pro-
dají.  Přibližně  150  až  170  za  den,  ale 
po  dobu  této  výluky  jen  cca  30  denně. 
Pěkně  se  staráme  o  naše  cestující!  Kde 
můžeme,  tak  jim  to  znechutíme.  V  po-
kladnách  v  celé  naší  republice  pro  změ-
nu  zase  nebyly  některé  výluky  načteny 
v UNIPOKu. Pokladní nevěděly o výluce 
na Vrbovce  a  vesele  prodávaly  jízdenky 
na kola. Cestující chce využít kvalitních 
služeb. A co mu my nabídneme!? … Kaž-
dý si sám udělá vlastní obrázek.
Samostatnou  kapitolou  je  společnost 

Arriva.  Po  dobu  výluk  na  Vláru  jezdí 
z a do Nitry odklonem přes Myjavu, Veselí 
nad Moravou a Uherské Hradiště a dále dle 
JŘ  na Prahu. Co  je  do  očí  bijící,  že  tento 
soupravový  „nadvlak“  bez  cestujících  je 
stále  upřednostňován  jako  mezinárodní 
expres.  Je  to  jednokolejný  úsek,  a  tak  si 
čtenáři  domyslí,  co  to  udělá  s  křižováním 
a jízdami vlaků v taktu. A to nemluvím, po-
kud tento protěžovaný spoj jede zpožděný. 
A jak je vůbec možné, že SŽDC schválí tra-
su  v  úseku Veselí  nad Moravou–Vrbovce, 
která  koliduje  s  krajem  objednanou  a  za-
placenou dopravou!? Z důvodu Sv R 1043, 
tedy tohoto „nadvlaku“, se rozjíždí skupina 
vlaků už z Veselí na všechny strany s pat-
náctiminutovým zpožděním!
A poslední zajímavosti budou z trati 341 

již  mnohokrát  zmiňované  rychlíky  vyšší 

kvality. Rx 883 Velehrad  stojí po přepřa-
hu  ve  St.  Městě  a  čeká  na  zpožděný  Os 
4206, který předjel v Otrokovicích. Po cca 
12 min  zpoždění  odjíždí.  O  pět  kilomet-
rů dále  se  rozčílení  cestující v Uherském 
Hradišti  vrhají  na  výpravčí,  která  vypra-
vila vlak Sp 1724 do Brna v řádném čase. 
Na  os  vlak  čekáme,  ale  následující  spoj 
necháme  ujet.  Nepochopitelné.  Několik 
dnů zpět vezu os. vlak 4310 do Uh. Brodu. 
Protože je výluka, tak vyjíždím ze Slavičí-
na. Čekám na zpožděný autobus a vyrážím 
asi s 10minutovým zpožděním. Nezkrátím 
nic,  protože  pobyty  jsou  půlminutové 
anebo  ještě  kratší.  Rychlík  Rx  Buchlov 
odjíždí  z Uh. Brodu  13:01. V  13:10  brz-
dím u peronu. Rychlík vyšší kvality nená-
vratně v … Na peroně  zůstávají  cestující 
do  Prahy,  Plzně  a  na  letiště. Ten  slovník 
vybraných  slov  na  adresu  zaměstnanců 
ČD zde nemůžu použít. 
V neděli mně kolega volal, že na peroně 

v Uh. Brodě zůstalo cca 50 lidí, převážně 
studentů, z důvodu 12minutového zpoždě-
ní. Na  dotaz  proč Rx  je  pryč,  bylo  stroj-
vedoucímu od dispečera sděleno, že musí 
těch padesát cestujících obětovat, protože 
vlak Rx  je  důležitější. Ale  koho  poveze? 
Přitom v Uh. Hradišti je pobyt a ve Starém 
Městě 15 minut na přepřah. To už by odjel 
téměř včas. 
A tak bychom o  této mizérii mohli na-

psat ještě mnoho dalších stránek. Bylo by 
to  na  stejné  téma,  ale  je  to  asi  zbytečné, 
protože  ministerstvo  dopravy  zajímají 
jen  rychlíky. A  z  nich  především  ty  pro-
vozované  soukromými dopravci. Českým 
drahám je to ale už asi také jedno, že regi-
onální doprava a její platící cestující jsou 
až na posledním místě. A tak nám nezbývá 
než tiše souhlasit s výrokem jednoho ces-
tujícího, který si prodloužil pobyt v Uher-
ském Brodě po ujetí pouhých asi jen osmi 
kilometrů o další dvě hodiny navíc: „Ten-
to cirkus na kolečkách musí řídit opravdo-
ví odborníci!“
Kolegové, tak tedy vlastní silou, ale hlav-

ně bez mimořádných událostí!

Podklady zpracoval Miroslav Bimek. 
Text: Miroslav Bimek  

a Martin Urbánek,  
základní organizace FSČR

Veselí nad Moravou

v situaci, že nemá žádného strojvedoucí-
ho na vlak Sp 1731. Zálohy a dispoziční 
strojvedoucí  pro  případ  nouze  jsou  už 
totiž dávnou historií. A v neděli v podve-
čer by během pár minut  jen stěží někoho 
sehnal. Proto se snaží domluvit s výprav-
čím ve  stanici,  aby  vlak Sp  1731  vyčkal 
na  zpožděný  Sp  1732,  který  zase  čeká 
na zpožděný Rx z Prahy v Uherském Hra-
dišti. Dokonalý galimatyáš...
Pravděpodobně  po  domluvě  s  CDP 

Přerov  odjíždí  Sp  vlak  i  s  naším  strojve-
doucím načas z Uherského Hradiště (UH) 
v 16:42, aby mohl vystřídat kolegu, který 
je  již  12  hodin  v  práci. Ale  již  zmiňova-
ný Rx přijíždí do UH v 16:49, což je pou-
hých  7  minut  po  odjezdu  Sp  1732  směr 
Brno. Jindy sice Sp vlak čeká i 15 minut, 
teď  ale nikoliv. Všichni,  co  cestují  na  in-
ternáty,  na  vysokoškolské  koleje,  do  prá-
ce  anebo  z  návštěv  svých  blízkých,  stojí 
pospolu  v  Uherském  Hradišti  na  peroně. 
A tak opět slyšíme slovník vybraných slov 

adresovaných  ČD  a  „té  bandě  řídící  pro-
voz“.  Jako  obvykle  jsou  na  prvním místě 
průvodčí,  strojvedoucí  a  výpravčí.  Ta  se 
raději zamkne v kanceláři. 
Kolega  strojvedoucí  nakonec  stihl  vy-

střídání přesně na odjezd svého vlaku, ale 
na  úkor  nevinných  cestujících.  Věřte,  že 
strojmistři už jsou znechuceni vším, co se 
děje, a jak rychle dráhy klesly na tak níz-
kou úroveň.
V jednom z posledních čísel Železničáře 

nás zaujala tabulka, kde bylo uvedeno, ko-
lik vlaků jezdí včas a kolik zpožděno. Přes 
90 % vlaků jede včas. Nějak tomu nerozu-
míme, alespoň na jižní Moravě totiž jezdí 
až  devadesát  procent  vlaků  zpožděných, 
a to téměř pořád. Takže ve všech ostatních 
regionech  celé  naší  republiky  už  se  pak 
musí  jezdit  včas.  Protože  jinak  jsou  čísla 
vymyšlená,  nebo  to  spočítal  někdo  méně 
zdatný v matematice.

-MB/MU-

Zářijové Slovácké slavnosti vína a otevře-
ných památek v Uherském Hradišti se konaly 
letos  již  po patnácté. Akce navazující  na  pr-
vorepublikovou  uherskohradišťskou  tradici 
velkých národopisných výstav rychle nalezla 
široký a spontánní ohlas nejen ve vinařských 
obcích a městech tohoto regionu, ale také v ši-
roké veřejnosti. Tentokrát jí bylo opět dopřáno 
i mimořádně krásné počasí, a tak na slavnosti 
prezentující  bohatost  a  rozmanitost  tradiční 
lidové  kultury  na Slovácku  dorazilo  na  dva-
cet tisíc návštěvníků. A velké množství z nich 
na cestě do slovácké metropole využilo i slu-
žeb  železnice.  Ostatně  České  dráhy  jim  své 
služby  předem  nabízely.  Nabídka  nezůstala 
nevyslyšena, a tak nakonec mohl být spokojen 
i národní dopravce. Přesto se objevila i jedna 
vážná komplikace ...
Kdo se rozhodl z Uherského Hradiště v sobo-

tu devátého září odcestovat rychlíkem vyšší kva-
lity Rx 884 Galán, který odtud odjíždí v 15.22 
hodin,  byl  zaskočen  tím,  že  ze  sedmi  vagonů 
posílené  vlakové  soupravy  bylo  nakonec  pro 

Prezidium Federace strojvůdců ČR vzneslo 
dotaz na způsob ověření znalostí zaměstnanců 
zúčastněných na osobní dopravě a přepravě se 
zkouškou O-04a strojvedoucí 0-0/S. Po kon-
zultaci s Odborem cenotvorby a komunikace 
GŘ ČD (O14) sdělujeme, že na základě usta-
novení předpisu ČD Ok 2 a Dokumentu čís-
lo 19, článek 1.2. Sborníku ČD SR 14 došlo 
ke změně v novém způsobu ověření znalostí. 
V letošním roce ověření znalostí bude pro-

váděno nikoliv on-line na počítači, jako tomu 

Dostal se mi do ruky zápis se zaměstnan-
cem po mimořádné události – vykolejení po-
sunového dílu při sunutí. 
Na konci tohoto protokolu byla otázka vy-

šetřovatele: „Víte, na jaký pokyn můžete za-
hájit posun?“
Odpověď kolegy: „Ano, 1. záloha z 8. ko-

leje … atd. 
Další otázka byla: „A co jste slyšel?“ 
Každý  ať  si  sám  odpoví,  na  jaké  pokyny 

jezdí: A hlavně, proč dobrovolně strká hlavu 
do oprátky.
Kdy  to  ty posunovače naučíme? Vím, my 

je to učit nemáme, ale tím že jezdíme … Stá-
váme se jedinými viníky!

Miloš Brunner

cestující  dostupných  pouze  pět.  Zbylé  dva  se 
vydaly na Prahu uzamčené! Mnozí z cestujících 
tísnící se v plně obsazeném vlaku (někteří z nich 
dokonce i na stojáka) tak celkem právem nešet-
řili  nadávkami  a poukazovali  na  to,  že na ČD 
zřejmě levá ruka neví, co dělá pravá!
A  přestože  četné  jedovaté  poznámky  ces-

tujících padaly na hlavu vlakového personálu, 
ten na tomto očividném šlendriánu nenesl ja-
koukoliv vinu. Ve stávající personální sestavě 
totiž  podle  platných  předpisů  nemohl  a  ani 
nesměl obsluhovat více, než právě oněch pět 
vozů. Ukázalo se  totiž, že zatímco jeden od-
povědný  referent  správně  odhadl,  že  na  tak 
významnou  a  hojně  navštěvovanou  kulturně 
společenskou  akci  bude  vhodné  a  pro  do-
pravce výhodné vlak posílit o další vozy, ten 
druhý, pro změnu odpovídající za personální 
obsazení, na svoji povinnost zapomněl. 
Původně  dobrý  záměr  se  tak  nakonec 

opět transformoval v obyčejnou a zcela zby-
tečnou blamáž! 

Libor Poláček

bylo  v  předcházejících  letech,  ale  samostat-
ným vypracováním písemného  testu v  rámci 
povinného  proškolování  (takzvané  školy) 
s lektorem. 
Povinná „škola“ pro strojvedoucí se zkouš-

kou  O-04a  se  bude  konat  v  měsících  říjnu 
a  listopadu  tohoto  roku.  Otázky  k  přípravě 
ze  Smluvních  a  přepravních  podmínek  ČD 
(SPPO),  z  Tarifu  Českých  drah  pro  přepra-
vu  osob  a  zavazadel  (TR  10)  a  Procesních 
listů  (PL)  jsou  s  označením  „O-04a“  (body 

2, 3 a 4)  zveřejněny na webových  stránkách 
intranetu  ČD.  Jsou  to  stránky  osobní  do-
pravy  Českých  drah  (http://phdi.cdis.cz/pl/
pokyny-a-informace/priprava-na-zkousky/
testove-otazky-osobní-prepravy/-1687/). 
Do  základních  organizací  byly  tyto  pod-

klady k přípravě strojvedoucích, jichž se pře-
zkoušení  bude  týkat,  rovněž  rozeslány  jako 
příloha  Informačního  servisu  prezidia  FSČR 
ze dne 21. září 2017.

Pavel Semecký, člen P-FSČR

Odpolední rychlík vyšší kvality Rx 882 Velehrad, v jehož čele 13. září stanula „Vendulka“ 
754 075-0 DKV Brno, se právě chystá k odjezdu ze železniční stanice Luhačovice. Do Prahy 
má podle jízdního řádu příjezd ve 21.03 hod. Foto: Marek Poláček    

Železniční stanice Uherské Hradiště 28. září 2017. Na snímku Libora Poláčka je motorový vůz 
854 012-2. Stejně jako na tomto vlaku do Brna, také na mnoha dalších vlakových spojích ČD 
zajišťují vozbu právě tato vozidla řady 854/954  
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Letošní  oslavy  svátku  železničářů  vyvr-
cholily  23.  září  Národním  dnem  železnice 
v Bohumíně. Mezi mnoha jeho hosty nechy-
běl ani prezident Federace strojvůdců ČR Ja-
roslav Vondrovic  a  naši  profesní  odborovou 
organizaci  zde  zastupoval  i  člen  prezidia 
David  Votroubek.  Bohatý  program  byl  pro 
návštěvníky této již tradiční a jako vždy vel-
mi  atraktivní  akce  organizované  národním 
dopravcem  České  dráhy  a  jeho  dceřinými 

Národní den železnice v Bohumíně představil
světy historie, změny i zábavy

společnostmi  připraven  nejen  v  železniční 
stanici  a  místním  depu,  ale  také  na  bohu-
mínském  náměstí.  Kdo  navzdory  špatnému 
a  prakticky  po  celý  den  deštivému  počasí 
přijel, rozhodně nelitoval. Široká programová 
nabídka byla rozdělena do tří částí – na světy 
historie, změny a zábavy. 
Bohumínské  depo,  ve  kterém  byl  umís-

těn  Svět  historie,  patřilo  především  vý-
stavě  více  jak  třiceti  historických  českých 

i  zahraničních  lokomotiv.  Představil  se  zde 
například  šumperskými  nadšenci  zachráně-
ný Věžák,  jak  se  v  železničním  slangu  říká 
prvorepublikovému  kolejovému  autobusu 
M 120.417, vyrobenému v roce 1931 v kop-
řivnické  Tatrovce.  Zaujal  mohutný  Sergej 
781  529-3,  ale  i Kyklop T  499  0002  anebo 
motorový vůz M 260.001 Stříbrný  šíp. Oba 
posledně jmenované skvosty byly zachráně-
ny  a  pro  naši  železnici  znovu  zprovozněny 
díky  Výzkumnému  ústavu  železničnímu, 
rovněž  dceřiné  společnosti  ČD.  Stovky  ná-
vštěvníků  mohly  okusit  i  zážitek  parní  jíz-
dy  a  jízd  dalších  zvláštních  vlaků,  a  to  jak 
po  spojovacích  tratích  ostravsko-bohumín-
ského uzlu, tak po uhelných vlečkách ostrav-
sko-karvinského černouhelného revíru. 
Předchozí  odstavec  napověděl,  že  mezi 

exponáty byly k vidění  také  četné parní  lo-
komotivy,  k  nimž  patřil  i  rakouský Hrboun 
310.23 z roku 1911, nyní deponovaný v Že-
lezničním  muzeu  ve  Strasshofu  (na  ČSD 
nesla tato lokomotivní řada označení 375.0). 
Z  Polska  přijel  rychlíkový  stroj  Ol  49-59, 
přezdívaný  také  jako  Olinka.  Obdivována 
byla  ale  i  početná  skupina  našich  parních 
lokomotiv,  například  velikostí  úctyhodný 
Štokr  556.0506  anebo vedle  ní menší  loko-
motiva 314.303 určená především pro výko-
ny na posunu, která je v současnosti  jednou 
z  nejstarších  provozuschopných  parních 
lokomotiv  a  je  v  majetku  společnosti  Čes-
ké dráhy. Na  točně byly ale k vidění  i  stro-
je Velký  bejček  423.009  (přezdívaný  i  jako 

Líza) a královéhradecká Ušatá 464.008, dále 
Rosnička  464.202  a  v  neposlední  řadě  také 
krásná Pětasedma 475.179.
V  rámci  expozice  nazvané  Svět  změny 

byla  k  vidění  například  souprava  pendolino 
680  005  s  kompletně  revitalizovaným  inte-
riérem nebo  zmodernizovaný vůz Bmz. Oba 
tyto  projekty  modernizace  realizovala  spo-
lečnost DPOV. Dále bylo možno nahlédnout 
do třívozové moderní jednopodlažní elektric-
ké jednotky InterPanter anebo do lokomotivy 
Siemens Vectron společnosti ČD Cargo, která 
stroj pro expozici zapůjčila. Představila se zde 
ale  také  motorová  lokomotiva  EffiShunter 
300, určená především pro posunovací službu. 
Svět zábavy nabídl hry a zábavu především 

pro  dětské  návštěvníky.  Kinematovlak  zase 
zajistil  celodenní  projekci  oblíbených  pohá-
dek. Ostatně právě pro bohumínský Národní 
den železnice byla připravena  i premiéra ce-
lovečerního  dokumentárního  filmu  „Záhada 
lokálek“, která je exkurzí po zaniklých a ohro-
žených regionálních železničních tratích.
Unikátní světelná show proběhla ve večer-

ních hodinách na  točně Světa historie a byla 
jako již tradičně moderována velkým přízniv-
cem  železnice  Václavem  Žmolíkem.  V  záři 
reflektorů  a  barevných  světelných  efektů, 
za doprovodu podmanivé hudby, nabídla ze-
jména  mnoho  z  již  zmíněných  historických 
exponátů  a  v  doprovodném  komentáři  byly 
připomenuty i četné historické události z časů, 
kdy byly představované stroje nasazeny v pra-
videlném  železničním  provozu.  Kdo  chce 

alespoň  zprostředkovaně  nahlédnout  do  to-
hoto  vrcholu  letošních  oslav,  může  na You-
Tube  navštívit  několik  zajímavých  odkazů, 
například https://www.youtube.com/watch?v= 
gi2w5A1gCVY  nebo  https://www.youtube.
com/watch?v=zFxWBpU8CgY  

Připravil Libor Poláček
Fotografie: České dráhy a redakce  

časopisu Železničář

Proč právě v září

Jak Třeboň a Lomnice nad Lužnicí 
přišly o svoje „péčko“

Pendolina zažívají své znovuzrození

Kolegové,  nenechte  se  zmást  dvojsmysl-
ným nadpisem,  v  následujícím  článku  bude 
řeč  výhradně  o  železnici,  jejíž  moderniza-
ce se v poslední době dotýká ve velké míře 
i regionálních tratí. Postupně se tak loučíme 
se starými B, N a P stanicemi, přičemž začí-
nají  převládat  ty  bez  písmenného  označení. 
Díky  dálkovému  řízení  a  modernizaci  tratě 
Jaroměř–Stará  Paka  jsme  tak  nedávno  při-
šli o dvě N stanice se skupinovým odjezdo-
vým návěstidlem (Mostek a Bílá Třemešná), 
po úpravě kolejiště už ani Týniště nad Orlicí 
není označeno písmenem P, ta samá „ztráta“ 
postihla i koridorovou stanici v Ústí nad Or-
licí v roce 2015.    
Snad  potěším  jihočeské  strojvedoucí  in-

formací  o  malé  změně  SJŘ,  která  vstoupila 

Dne 25. září se v 7:07 hodin na svou premi-
érovou pravidelnou cestu vydala první rekon-
struovaná jednotka pendolino 680 005. Stalo 
se  tak na pro ČD prestižním spoji SuperCity 
241 Pendolino Košičan z Prahy přes Olomouc 
a Ostravu do Košic. Sedmsetkilometrová tra-
sa  je nejdelší, na níž  jsou nyní  tyto  jednotky 
provozovány. Cestu mezi hlavním městem ČR 
a východoslovenskou metropolí tyto vysoko-
rychlostní jednotky dokáží zvládnout za sedm 
hodin a šestnáct minut. Do Popradu cestující 
přijedou již za šest hodin a osm minut.    
Až do Českého Těšína  se  v  revitalizova-

ném interiéru pendolina v den jeho meziná-
rodní premiéry svezli i zástupci sdělovacích 
prostředků. Po tříměsíční modernizaci interi-
éru, která postupně čeká i všech šest zbýva-
jících  souprav,  nejen  jim pendolino  nabídlo 
nový  interiér  včetně moderních  ergonomic-
kých sedaček, z nichž  ty v 1.  třídě  jsou po-
taženy  kůží.  Rodiče,  kteří  cestují  se  svými 
dětmi,  jistě  potěší  nově  instalované  dětské 
kino. Informace o průběhu jízdy lze sledovat 
díky  modernímu  vizuálnímu  informačnímu 
systému s LCD monitory. 

„Pendolina už jezdí 12 let. Za tu dobu na-
jela dohromady téměř 27 milionů kilometrů 
a přepravila přes 12 milionů cestujících. To 

se samozřejmě projeví na stavu vybavení, 
proto jsme se rozhodli provést jeho kom-
plexní obnovu, která se týká interiéru oddílů 
pro cestující, toalet, vybavení bistrooddílu, 
sedadel, nebo elektrických zásuvek a osvět-
lení,“ přiblížil  modernizaci  člen  předsta-
venstva  ČD  odpovědný  za  techniku,  servis 
a  majetek Miroslav  Kupec  a  přednosti  vy-
lepšené  jednotky  dále  upřesnil:  „Vyměnili 
jsme celkem 327 sedaček, kdy je teď místo 
i mezi a pod sedačkami, natáhli jsme přes 
dva a půl kilometru nových kabelů, vyměni-
li jsme kompletně klasické osvětlení za led 
diodová světla. Doplnili jsme také moderní 
prvky, které před 12 lety nebyly u vybavení 
vlaků obvyklé. Nově jsme do každé jednotky 
instalovali 28 LCD monitorů nového vizu-
álního informačního systému. Ve vlaku pak 
vzniklo i malé dětské kino, podobné tomu, 
které nabízejí naše vlaky railjet, designově 
jsme více odlišili 1. a 2. třídu.“
 Přípravy před samotnou revitalizací začaly 

pro pracovníky dceřiné společnosti ČD Dílny 
pro opravy vozidel (DPOV) už v dubnu. „Nej-
dříve jsme na jednotce 680 005 dosadili kom-
pletně opravené podvozky z DPOV PSO Nym-
burk. V průběhu května jsme pak dovybavili 
pracoviště, kde budeme postupně revitalizovat 

všechny tyto rychlovlaky – přesněji všech 
49 vozů. Prostory JLV Praha nám umožňují 
modernizovat celou dvousetmetrovou jednot-
ku rozdělenou na dvě části v uzavřené hale 
na dvou sousedních kolejích,“ vylíčil průběh 
přípravných  prací  předseda  představenstva 
DPOV  Roman  Kott.  „V červnu pak odstar-
tovala na odstavném kolejišti DKV Praha 
samotná revitalizace demontáží původního 
interiéru. Od začátku července jsme pak jed-
notku 680 005 přistavili do nově upravených 
prostor na JLV Praha, kde probíhala vlastní 
modernizace interiéru,“ doplnil Kott.
Během  příštích měsíců  by měla moderni-

zace  pokračovat  výměnou  interiéru  nejprve 
u pendolin, jež nesou čísla 680 007 a 680 006. 
Člen představenstva ČD Michal Štěpán, který 
je odpovědný za osobní dopravu, připomněl, 
že národní dopravce má nyní z provozu vyřa-
zené i další dva vozy ze soupravy, která byla 
před  dvěma  lety  těžce  poškozena  při  střetu 
s polským kamionem na přejezdu ve Studén-
ce. Až do prvního čtvrtletí příštího roku budou 
na opravě u výrobce, tedy společnosti Alstom, 
a to v jeho závodě v italském Saviglianu.

S použitím tiskové zprávy ČD  
připravil Marek Poláček

Každoroční  oslavy  Dne  železnice  připo-
mínají datum 27. září 1825, kdy byl zahájen 
provoz  s  parní  lokomotivou  konstruktéra 
Georga  Stephensona mezi  anglickými městy 
Stockton a Darlington na trase dlouhé čtyřicet 
kilometrů.

v  platnost  4.  září  2017.  Ještě  do  této  změny 
byly ve sloupci 2 TJŘ označeny stanice Tře-
boň  a  Lomnice  nad  Lužnicí  písmenem  P, 
i když k tomu nebyl jediný důvod. Z hlediska 
zabezpečovacího zařízení  jsou obě dopravny 
naprosto identické – vjezdové a skupinové od-
jezdové návěstidlo jsou na sobě vždy závislá, 
ať ve směru od Veselí nad Lužnicí, tak ve smě-
ru od Českých Velenic. Při odjezdu z 1. koleje 
návěstí  skupinové  odjezdové  návěstidlo  ná-
věst „Volno“, při odjezdech z 2. a 3. dopravní 
koleje dává návěst „Rychlost 40 km/h a vol-
no“. Neboli odjezdová návěstidla obou stanic 
v obou směrech umějí návěstit sníženou rych-
lost v obvodu výhybek při jízdě z jiného než 
přímého směru.. 
Proto  k  uvedenému  „péčku“  ve  sloupci 

2 TJŘ nebylo jediné opodstatnění – u Třeboně 
a Lomnice nad Lužnicí se jednalo pravděpo-
dobně  o  pozůstatek  z  doby,  kdy  odjezdová 
návěstidla  byla  jednoramenná  mechanická 
a uměla návěstit jen návěsti „Stůj“ a „Volno“. 
Písmena P tedy ze sloupce 2 zmizela, zůstáva-
jí nadále jen symboly výpravky, neboť v Tře-
boni  a  Lomnici  nad  Lužnicí  není  dovolena 
výprava vlaků s přepravou cestujících návěstí 
hlavního  návěstidla,  jak  praví  článek  2982 

předpisu SŽDC D1.    
Podnět k zapracování této změny jsem po-

slal ing. Pavlu Šefčíkovi ze SŽDC, Oblastního 
ředitelství Plzeň, pracoviště v Táboře. Musím 
ocenit vstřícné a rychlé vyřízení. Poslal jsem 
mu ještě i další postřehy týkající se úpravy zá-
kladní dopravní dokumentace (ZDD) několika 
jihočeských stanic, u kterých ve staničních řá-
dech chyběl článek 82 (výprava vlaků s pře-
pravou cestujících) a kde byly špatně uvedené 
závislosti návěstidel na trati 705C České Ve-
lenice–Veselí nad Lužnicí. Úpravy staničních 
řádů žst Třeboň a Lomnice nad Lužnicí pro-
běhly k 4. září 2017, k ostatním změnám, po-
kud  budou  schváleny,  dojde  pravděpodobně 
až od nového GVD na rok 2018.

 Kamil Bureš
První revitalizovanou soupravu pendolino si mohli prohlédnout i návštěvníci Národního dne 
železnice, konaného 23. září v Bohumíně (foto České dráhy/časopis Železničář)

Krásu v Bohumíně vystavených strojů dokladují i tyto snímky Štokru 556.0506 a Bardotky 
T478.1002

Nový interiér vozu 1. třídy a bistra v revitalizované jednotce ČD pendolino (foto České dráhy)

Na snímku zcela unikátní setkání parních lokomotiv v rámci bohumínské večerní světelné show 
– zleva 556.0506, 464.008, Ol 49-59, 464.202 a 475.179

Navzdory nepřízni počasí přehlídku 
lokomotiv, jež se už během dne představovaly 
na točně bohumínského depa, sledovaly stovky 
nadšených příznivců železnice. Na tomto 
záběru je Rosnička 464.202   
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Společenská rubrika
Dne 25.  října 2017 oslaví  své 60. naroze-

niny  pan  Jaroslav  Kroupa,  člen  základní 
organizace FS Horažďovice předměstí, který 
odešel v listopadu 2016 předčasně do invalid-
ního důchodu. Výbor a ostatní členové ZO FS 
Horažďovice předměstí  mu k tomuto životní-
mu jubileu srdečně blahopřejí a ještě do mno-
ha dalších let spokojeného života přejí hodně 
úspěchů a především zdraví. 

***

Dne 19. října oslaví rovnou šedesátku náš 
kolega Milan  Osmančík  ze  základní  orga-
nizace  Ostrava-Cargo.  Ještě  mnoho  dalších 
spokojených  let,  pohodu  a  především  pevné 
zdraví mu přejí výbor a ostatní členové ZO.

***

V příštích  dnech  bude  svá  životní  jubilea 
slavit rovněž dvojice našich kolegů ze základ-
ní organizace FS Čerčany. Dne 18. října je to 
Jaroslav Indra, který se dožívá 55 let, a jen 
o dva dny později Jaroslav Jakoubek, který 
bude  slavit  65.  narozeniny.  Oběma  jubilan-
tům  srdečně  blahopřejeme  a  ještě  do mnoha 
dalších let spokojeného života přejeme jen to 
nejlepší a zejména hodně zdraví.

***

Dne 29. října oslaví svoji první padesátku 
náš  kolega  a  kamarád,  strojvedoucí  ČD  PJ 
Plzeň Jaromír Kozák. Výbor základní orga-
nizace FS Plzeň a ostatní kolegové a kamará-
di mu do dalších let přejí vše nejlepší, hodně 
štěstí, zdraví a pohody.

***

V  tomto měsíci má základní organizace FS 
Trutnov rovněž oslavence, neboť desátého října 
oslavil svoji první šedesátku kolega Petr Seidl. 
Do dalších let mu přejeme jen to nejlepší a hlav-
ně klid a pohodu ve stále náročnější službě.

***

Dne  27.  října  oslaví  své  65.  narozeniny 
strojvedoucí ve výslužbě a člen chomutovské 
základní organizace FS, pan Antonín Hrdý. 
K tomuto životnímu jubileu mu přejí kamará-
di a všichni členové ZO Federace strojvůdců 
Chomutov mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti 
do dalších let na zaslouženém odpočinku.

***

Dne 28. října oslaví své pětapadesáté naro-
zeniny náš kolega Jaroslav Lasák ze základní 
organizace Ostrava-Cargo. K  tomuto  jubileu 
mu blahopřejí a ještě mnoho dalších spokoje-
ných let především ve zdraví mu přejí ostatní 
kolegové a výbor ZO. 

***

Třicátého října oslaví svoje 50. narozeniny 
náš kolega strojvedoucí, pan Petr Gajdoš ze 
základní  organizace  FS  Šumperk.  Zkušený 
strojvedoucí  působící  v  ŽOS,  poté  v  PARS 
a nakonec ve společnosti Škoda v Šumperku, 
přišel k ČD nejen zachránit situaci po špatné 
personální  politice  let  minulých,  ale  i  díky 
lásce  ke  všemu,  co  jezdí  po  kolejích. Výbor 
a  všichni  členové  šumperské  ZO  Federace 
strojvůdců mu přejí hlavně pevné zdraví, ale 
také hodně štěstí a pohody do dalších let.

***

Dne 22. října bude slavit své 84. narozeniny 
pan Václav Krejcárek a třicátého října rovnou 
šedesátku pan Jiří Jančuk. Oběma svým kole-
gům do dalšího života jen to nejlepší, spokoje-
nost a zejména pevné zdraví přejí výbor a ostat-
ní členové základní organizace FS Děčín.

***

Dne  12.  srpna  oslavil  alespoň  z  hlediska 
pracovního  zařazení  dnes  již  téměř  bezvý-
znamné  jubileum,  šedesáté  narozeniny,  pan 
Jiří  Kohout,  strojvedoucí  ČD  Cargo  a  člen 
základní  organizace  FS  v  Turnově.  Jirko, 
k  těmto  kulatinám Ti  všechno nejlepší,  hod-
ně zdraví a pohody ještě do mnoha dalších let 
přejí kolegové a kamarádi z Turnova.

Na počátku byla koněspřežná dráha

Zimní dětský tábor

Probíhá distribuce kalendářů
Po malé společné rozcvičce a rozdělení do družstev už vyrážíme na perfektně upravený svah. 
Snímky z archivu Davida Votroubka z minulého zimního dětského tábora

Dobové vyobrazení provozu na koněspřežce na rakouském území poblíž Waldburgu (kolem 
roku 1833)

Zajímáte  se  o  úplné  začátky  „železné 
dráhy“  na  našem  území?  Pak  si  jistě  udě-
lejte  čas  a  přijměte  pozvání  Jihočeského 
muzea v Českých Budějovicích. Nejen pro 
všechny fanoušky historie železnice provo-
zuje expozici Strážní domky a drážní stráž-
níci, která se v jihočeské metropoli nachází 
v  bývalém  strážním  domku  koněspřežné 
železnice. Vozy s cestujícími i náklady na ní 
tahali  koně. Trať České Budějovice–Linec 
byla vybudována v letech 1825 až 1832, ná-
sledně roku 1836 prodloužena až do Gmun-
denu,  aby  tak po krátký  čas představovala 
vůbec nejdelší železnici. Byla vlastně první 
mezinárodní železnicí na světě. 
Strážní  domek  číslo  1  nacházející  se 

na  dnešní  ulici  Mánesova  10,  který  byl 
dříve součástí areálu nákladového nádra-
ží,  popisuje  nejen  historii  a  současnost 
strážních domků, ale zároveň je také son-
dou do obtížného života drážních strážní-
ků. Tedy lidí, co se v hierarchii železniční 
společnosti  nacházeli  na  nejspodnějším 
stupni. Každý strážník/hlídač byl zodpo-
vědný  za  dohled  nad  traťovým  úsekem 
dlouhým asi 2,8 km. Na něm mimo funk-
ce ostrahy prováděl zároveň i nutné údrž-
bářské  práce  na  kolejišti.  K  náplni  jeho 
práce  patřilo  procházení  tratě,  oprava 
kolejí  a  prostoru  mezi  nimi.  Povinností 
tohoto  zaměstnance  bylo  rovněž  dopro-
vázet  cestující  k  vlaku,  poklízet  prostor 
nádraží a věnovat se činnosti podle poky-
nů cestmistra.
Z  původních  52  domků,  zřizovaných 

podél tratě od roku 1828, se jich do součas-
nosti zachovalo jen 22. Pouze málo z nich 
si však ponechalo bývalou podobu. Větši-
na byla přestavěna, nebo se z nich docho-
valy spíše zříceniny. Každý domek v sobě 
zahrnoval jednu až dvě místnosti, předsíň, 
černou kuchyni a jeho velikost byla 30 až 
50  metrů  čtverečních.  Budovaly  se  vý-
hradně u výhybek, křižovatek železnice se 

Federace  strojvůdců  České  republiky,  zá-
kladní organizace Pardubice společně s akcio-
vou společností ČD, pořádá zimní dětský tábor 
pro děti zaměstnanců skupiny Českých drah. 

Tábor zaměřený na rekreační sport a veške-
ré pohybové aktivity se uskuteční v obci Jívka 
od 11. do 17. března 2018. 

Ubytování  je  zajištěno  v  penzionu  Karel 
Kobr  v  Jívce. V  areálu  penzionu  je  tělocvič-
na,  vnitřní  bazén. V  okolí  se  nachází mnoho 
lyžařských vleků. Strava je zajištěna 5x denně, 

Vážení  kolegové,  od  20.  října  postupně 
obdrží všechny základní organizace Federa-
ce strojvůdců objednané stolní a nástěnné 
kalendáře,  které  na  rok  2018  vydala  naše 
odborová organizace. Také pro ZO FS, jež si 
kalendáře neobjednala, bude dodána zásilka, 
jež obsahuje  jeden nástěnný a  tři  stolní ka-
lendáře zdarma.
Pokud  základní  organizace  nepožádaly 

o jiný způsob dodání (například zásilkovou 
službou  anebo  na  odlišnou  než  obvyklou 
adresu ZO), balíky s kalendáři (stejně jako 
je tomu pravidelně u časopisu Zájmy stroj-
vůdce) budou odeslány ze  žst Brno hlavní 

silnicí, u větších železničních mostů a také 
v areálu stanic.
Osobně  mě  při  návštěvě  velice  zaujala 

jedinečná a  z  expozice doslova  sálající  at-
mosféra  tehdejší doby a života na železni-
ci. V první místnosti se příchozí dozví více 
o  historii  a  k  nepřehlédnutí  je  velká mapa 
dráhy  České  Budějovice–Linec,  na  kte-
ré  jsou  vyznačeny  všechny  strážní  domky 
podle  své  polohy.  Druhá  světnice  domku 
je úzce spjata se životem drážních hlídačů. 
Fungovala  jako  odpočívárna mezi  volnem 
a  prací.  Najdeme  v  ní  repliku  pracovního 
oděvu,  dřevěnou  postel  a  dobový  stůl,  sa-
mozřejmě ale nechybí také nářadí potřebné 
pro  výkon  služby.  Dvě  místnosti  spojuje 
menší chodba, ve které je nezvykle zaskle-
né a poměrně vysoké domácí kino. Zde  si 
lze  ve  třech  jazycích  spustit  nahrávku  asi 
šestiminutového  videa,  ve  kterém  si  i  děti 
samy  lépe  představí,  jak  to  vlastně  celé 
v minulosti fungovalo. Z krátkého filmu se 
třeba i dozvíme, v kolik hodin ráno přijížděl 

od Českých Budějovic osobní vlak směřují-
cí do Lince, v jakých časech byl na česko-
budějovickém  nádraží  relativně  klid,  nebo 
kdy  přijížděly  a  odjížděly  nákladní  vlaky 
do  vesničky Holkova,  kde  byla  první  pře-
přahací stanice koněspřežné dráhy od Čes-
kých Budějovic.
Letos  ještě  můžete  muzeum  navštívit 

do  konce  října. Opětovně  se  ale  všem  zá-
jemcům  zase  otevře  od  května  příštího 
roku, a to každý den mimo pondělí v časech 
9.00–12.30  a  13.00–17.00  hod.  Vstupné 
činí 30 Kč a pro děti polovic.
Budete-li  mít  hlubší  zájem,  můžete  si 

obejít  také  další  v  expozici  avizované  pa-
mátky  související  s  koněspřežní  stanicí 
v Českých Budějovicích. Těmi  jsou napří-
klad Hostinec U Zelené  ratolesti, Lannova 
loděnice,  nebo Nisslův dům,  ve  kterém  se 
nacházela  pokladna  pro  osobní  přepravu 
a úřadovny železnice.

Text a foto: Marek Poláček

včetně  pitného  režimu.  Postaráno  je  i  o  do-
pravu k lyžařským vlekům a o jízdné na nich. 
Snímky přibližují atmosféru tohoto dětmi ob-
líbeného zimního pobytu.

Kapacita  tábora  je  40  dětí,  cena  činí 
1500 Kč. Pro případné  informace nás můžete 
kontaktovat na tel. 773 008 921, nebo e-mail: 
zdt.jivka@centrum.cz

Přihlásit  své  dítě  můžete  i  na  stránkách 
www.ldtjivka.cz/zimni-tabor.html

Těší se na Vás kolektiv instruktorů!

nádraží  služební  drážní  poštou.  V  zájmu 
jejich  bezpečného  doručení  byly  vyba-
veny  průvodkami  pro  služební  zásilky. 
Zástupci  základních  organizací  si  své 
zásilky mohou vyzvednout na obvyklých 
odběrových místech. Učiňte tak, prosím, 
co nejdříve! 
Věnujte hlavně pozornost stavu zásil-

ky. V případě, že jste objednali větší počet 
kalendářů,  jež  byly  při  expedici  uloženy 
do  několika  balíků,  zjistěte  v  první  řadě, 
zda vám byly v pořádku doručeny všech-
ny balíky. Například v případě tří expedo-
vaných balíků jsou tyto označeny 1/3, 2/3 
a 3/3. Přímo na místě si také zkontroluj-
te počet dodaných kusů kalendářů, a  to 
zvláště v případě poškození obalu zásilky. 
Správnost si ověříte jednoduše, neboť po-
čet  objednaných kalendářů  je  uveden pří-
mo v záhlaví vaší dodací adresy. Kód „s“ 
znamená  stolní  a  „n“  nástěnné  kalendáře. 
Celkový  počet  kusů  dodaných  v  balících 
musí  odpovídat  údajům  uvedeným  v  zá-
hlaví adresáta.
V  případě  jakéhokoliv  poškození  zá-

silky,  nebo  pokud nesouhlasí  počet  sku-
tečně dodaných kusů s počty uvedenými 
ve  vaší  adrese,  uveďte  zjištěné  skuteč-
nosti  či  nesrovnalosti  do  předávacího 
protokolu, kterým je zmíněná průvodka 
pro služební zásilku, a zjištěné skutečnosti 
také nahlaste elektronickou poštou, písem-
ně  anebo  telefonicky  tiskovému  středisku 
FSČR v Brně.
Po  ukončení  distribuce  budou  z  prezidia 

FSČR  rozesílány  do  základních  organizací 
faktury  s  vyúčtováním  objednaných  kalen-
dářů. V  případě  reklamace  samozřejmě  jen 
reálně dodaných kusů.  

Tiskové středisko FSČR

Objekt, v němž je umístěna expozice koněspřežky Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, a model otevřeného vozu pro přepravu zboží

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


