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Ocenění pracovníci odboru kolejových
vozidel ČD

Vydařené oslavy národního nákladního
dopravce

Tragikomedie ve stínu
památného platanu

Pátého října ve vládním salonku železniční 
stanice Praha hlavní nádraží převzali ocenění 
u příležitosti Dne železnice zaměstnanci ná-
rodního dopravce České dráhy. Za Federaci 
strojvůdců ČR se slavnostního aktu zúčastnil 
člen prezidia David Votroubek. Představitelé 
vrcholového managementu předali ocenění 
i devatenácti pracovníkům odboru kolejových 
vozidel ČD. Vyznamenání dostali za mimo-
řádné činy – za záchranu lidských životů, ale 
i zabránění velkým materiálním škodám při 
mimořádných událostech. 

Tomáš Adámek, strojvedoucí DKV Olo-
mouc. Zachránil život osobě, která byla zra-
něna při střetu s vlakem.

Pavel Brejcha, strojvedoucí DKV Praha. 
Díky jeho pohotové reakci nedošlo ke střetu vla-
ku s nákladním automobilem a tím ani k ohrože-
ní zdraví cestujících a hmotným škodám.

Miroslav Čedík, strojvedoucí DKV Praha. 
Pozorným výkonem služby zabránil střetu 
vlaků, zranění cestujících a hmotným škodám.

Vladimír Dufek, strojvedoucí DKV Brno. 
Aktivně se snažil pomoci cestujícím z osob-
ního automobilu, který se střetl na přejezdu 
s vlakem. Dva už bohužel těžkým zraněním 
podlehli. Na zadním sedadle si všiml dítěte, 
které z vozu vyprostil a kontroloval jeho zá-
kladní životní funkce do příjezdu zdravotnic-
ké záchranné služby (ZZS).

Petr Fialka, strojvedoucí DKV Praha. 
Díky včasné reakci zastavil vlak před náklad-
ním automobilem zasahujícím do profilu trati, 
tím zabránil možné újmě na zdraví cestujících 
a materiálním škodám.

Ondřej Foral, strojvedoucí DKV Olo-
mouc. Aktivně se zastal ženy napadené útoč-
níkem, který poté zaútočil i na něj. Rychle 
zareagoval a dotyčného zadržel až do příjezdu 
Policie ČR.

Vojtěch Gášek, strojvedoucí DKV Olo-
mouc, po střetu vlaku s osobním automobi-
lem se před příjezdem složek integrovaného 
záchranného systému podílel na vyprošťování 

zraněných osob z automobilu a spolu s cestují-
cími vlaku jim poskytoval první pomoc.  

Stanislav Havel, strojvedoucí DKV Praha. 
Pohotovým jednáním zabránil značné hmotné 
škodě na majetku ČD a újmě na zdraví cestu-
jících, když si všiml po silných deštích pode-
mleté tratě.

Martin Henych, strojvedoucí DKV Česká 
Třebová. Pozorným výkonem služby zabránil 
srážce drážních vozidel a velkým hmotným 
škodám na majetku a možné újmě na zdraví 
cestujících.

David Holánek, strojvedoucí DKV Česká 
Třebová. Za jízdy vlaku spatřil na sousední 
koleji překážku. Radiostanicí podal okamžitě 
informaci výpravčímu, který stihl včas zastavit 
protijedoucí vlak. Tím zabránil škodám na ma-
jetku a možné újmě na zdraví cestujících. 

Petr Horáček, strojvedoucí DKV Česká 
Třebová. Zabránil rozsáhlým škodám na ma-
jetku a možné újmě na zdraví cestujících, když 
pozorným výkonem služby a včasnou reakcí 
stihl ve dvou případech zastavit vlak před pře-
kážkami – stromem spadlým na trať a převrá-
ceným traktorem zasahujícím do profilu trati.

Vladimír Makula (vedoucí posunu)  
a Stanislav Janďourek (signalista), oba 
DKV Praha. Podíleli se na záchraně života 
cizince, který se pohyboval na střeše hnacího 
vozidla pod trolejí pod napětím.

Jan Plichta, strojvedoucí DKV Brno. Pro-
váděl masáž srdce u zkolabovaného cestu-
jícího a po příjezdu ZZS a policie ještě dále 
poskytoval součinnost. Cestující nakonec bo-
hužel nepřežil.

Petra Alexandra Procházková, strojve-
doucí depa kolejových vozidel Plzeň. Aktiv-
ním přístupem zabránila materiálním škodám, 
když po zjištění požáru na lokomotivě jej 
hasila až do příjezdu hasičského záchranné-
ho sboru (HZS). Přitom se nadýchala zplodin 
hoření a musela být převezena do nemocnice, 
kde podstoupila léčbu.

Pavel Reimer, strojvedoucí DKV Praha. 
Spolu s vlakvedoucím poskytl první pomoc 
osobě, která byla sražena vlakem.

Marek Strmiska, strojvedoucí DKV Brno. 
Zpozoroval pád stožáru do kolejiště. Ihned 

použil rychločinné brzdění a vlak zastavil asi 
250 m před překážkou. Tím zabránil velkým 
hmotným škodám a újmě na zdraví cestujících.

Martin Šícha, strojvedoucí DKV Praha. 
Duchapřítomným a pohotovým jednáním 
zabránil hrozící srážce vlaků a možné újmě 
na zdraví cestujících a materiálním škodám.

Robert Štefka, zámečník DKV Brno. Po-
skytl rychlou pomoc kolegovi, který uklouzl, 
spadl do jámy soustruhu a při pádu u něho 
došlo k úderu do hlavy, byl v křeči a měl za-
padlý jazyk.

Šestého října se ve Středisku oprav kolejových 
vozidel Ústí nad Labem uskutečnily oslavy de-
seti let existence akciové společnosti ČD Cargo 
(ČDC), jež vznikla k prvnímu prosinci 2007 jako 
dceřiná společnost Českých drah, a sice vkladem 
části nákladní dopravy ČD. Oslav, jež se konaly 
za značného zájmu veřejnosti, se mezi hosty zú-
častnili rovněž ministr dopravy Dan Ťok a před-
seda představenstva akciové společnosti ČD Pa-
vel Krtek, který zastává rovněž pozici předsedy 
dozorčí rady ČD Cargo. Právě on také ve svém 
slavnostním proslovu popřál Cargu desítky dal-
ších let úspěšného působení na dopravním trhu. 
Se svým projevem samozřejmě vystoupil i před-
seda představenstva ČD Cargo Ivan Bednárik. 

Vedle stručného bilancování prvního deseti-
letí existence ČDC anebo charakteristiky jeho 
současnosti samozřejmě nemohlo v této oficiální 
části oslav chybět ani poděkování zaměstnan-
cům národního nákladního dopravce. Připomeň-
me si, že strategickým cílem ČD Cargo i nadále 
zůstává zachovat si vedoucí pozici na trhu že-
lezniční nákladní dopravy v České republice 
a ve středoevropském regionu a současně být 
efektivní zákaznicky orientovanou společností.

Fotografie zachycuje moment, kdy se u mo-
derní elektrické lokomotivy Siemens Vectron 

383.006-4 v barvách ČDC sešli (na  záběru 
zleva) zástupci Federace strojvůdců České 
republiky, členové prezidia David Votroubek 
a Jiří Šafařík, s ministrem dopravy Danem 
Ťokem, předsedou představenstva ČD Cargo 
Ivanem Bednárikem, předsedou dozorčí rady 
ČD Cargo Pavlem Krtkem a zástupcem OSŽ 
Radkem Nekolou.

V areálu ústeckého SOKV všechny přítomné 
potěšila výstava historických i v současné době 
provozovaných kolejových vozidel, přičemž 
značný obdiv (vedle již zmíněného Vectrona) pa-
třil zejména parní lokomotivě, Štokru 556.0506.

Mnozí z přibližně dvou tisícovek návštěv-
níků taktéž ocenili, že v rámci komentova-
ných prohlídek se mohli seznámit i s opravá-
renským zázemím SOKV. K vidění byly ale 
také historické automobily a nejen dětským 
návštěvníkům učarovala jízda na historické 
drezíně anebo posunovací lokomotivě. Bě-
hem slavnostního dne došlo rovněž na ukáz-
ky z činnosti hasičů Správy železniční do-
pravní cesty.

S použitím tiskové zprávy ČDC připravil 
Marek Poláček (foto z archivu D. Votroubka) 

Park u vlakového nádraží v Uherském Hradišti je 
chloubou města. Nejeden turistický průvodce uvádí, 
že původně byl součástí historicky cenného komple-
xu jezuitských budov. Zahrady i stromy zde ale zů-
staly zachovány, zejména aby až do naší současnosti 
zdobily blízký klenot železniční architektury, staniční 
budovu z přelomu 19. a 20. století. Označení památ-
ného stromu v tomto parku nese krásný platan javoro-
listý. Je považován za nejstarší a nejmohutnější strom 
ve slovácké metropoli, neboť jeho kmen má obvod 
455 centimetrů. Za těch 250 let svého života již zažil 
leccos, přesto obraz, který se mu naskytl šestého října, 
byl dosud nevídaný a naprosto originální. Na jedné 
straně se blížil groteskním výjevů z pionýrských časů 
kinematografu, zároveň byl ale i dokonalou ilustrací 
a výpovědí o současném tristním stavu naší železnice! 

V to páteční dopoledne, kolem desáté hodiny, ze 
směru od slovenské Nitry nejprve přijíždějí k stanič-
ní budově výlukové autobusy soukromé společnosti 
Arriva. Chvíli poté ale do Uherského Hradiště dorazí 
od Veselí nad Moravou i odklonový vlak dopravce 
Arriva vlaky. Z obou dopravních prostředků vybíhají 
zmatení cestující, aby po dlouhé cestě právě v této 
železniční stanici vykonali osobní potřebu. Jak vla-
kem, tak autobusem totiž cestovali bez WC.

Mezinárodní expres společnosti Arriva vla-
ky má už mezitím postavenu vlakovou cestu 
na průjezd přes Uherské Hradiště – směr Staré 
Město u Uh. Hradiště. V tu dobu už ale zároveň 
na možnost odjezdu netrpělivě čeká i osobní vlak 
ČD 12261 ve Starém Městě, který má právě díky 
Arrivě zpoždění. A to zpoždění záhy ještě naroste!

Dezorientovaní a zděšení cestující totiž spěchají 
za tělesnou úlevou. Ale ouha, zjišťují, že klíč od WC 
je v pokladně a že za tuto službu budou muset 

zaplatit. Neváhají ani minutu a celé skupinky jich 
prchají přes zdejší hlavní silnici do místního parku 
vykonat svou potřebu v plenéru. I ve stínu již zmí-
něného památného velikána... Výpravčí je v rozpa-
cích a hledá další postup v této mimořádné dopravní 
situaci. Vybíhá proto rovněž do parku za močícími 
cestujícími a začíná je nahánět nazpět do vlaku. 
Do vykonání potřeby a přepočítání lidí tak ale narůs-
tá zpoždění o dalších, zhruba deset minut.

Takové divoké výjevy se nyní bohužel dějí zde 
a také v jiných železničních stanicích na trase vlast-
ně úplně běžně. Ostatně již na konci srpna jste si 
o „skvělé nabídce tohoto zážitkového cestování“ 
mohli přečíst i na stránkách našeho časopisu. Niko-
mu z kormidelníků resortu dopravy a naší železnice 
to ale zřejmě nevadí!

Společnost Arriva svými vlaky tuto trať zabloku-
je bez jakéhokoliv nahlášení takové „mimořádnos-
ti“ Centrálnímu dispečerskému pracovišti v Přerově 
a doposud je to naprosto lhostejné jak ministerstvu 
dopravy, tak i zástupcům Českých drah, kteří zde 
jinak v regionální i dálkové dopravě provozují že-
lezniční přepravu cestujících. A že na to v očích ces-
tující veřejnosti doplácí nejvíce provozní personál 
ČD, to už nezajímá vůbec nikoho!

To, co je nyní možno spatřit v uherskohradišť-
ském parku u nádraží, se velmi podobá chování 
některých lidí, kteří chodí každodenně venčit své 
čtyřnohé psí miláčky. Rozdíl je pouze v tom, že 
většina jejich majitelů si exkrementy po svém maz-
líčkovi posbírá, kdežto po cestujících již zmíně-
ného soukromého dopravce vše zůstane odloženo 
v památkově chráněném parku.

Martin Urbánek
místopředseda ZO FS Veselí nad Moravou

Oponentní návrh PKS ČDC 2018
zaslán zaměstnavateli

Dne 16. října 2017 proběhlo společné jednání zá-
stupců všech odborových centrál působících u spo-
lečnosti ČD Cargo, na kterém měli za úkol vypraco-
vat oponentní návrh k zaměstnavatelem předložené 
podnikové kolektivní smlouvě na rok 2018 a k in-
terní normě PERs-42-B-2011. Tato norma hovoří 
o zásadách pro poskytování osobního ohodnocení 
zaměstnanců ČDC a s PKS neoddělitelně souvisí.

Přestože k některým pasážím projedná-
vaných dokumentů zazněly rozdílné názory 

a připomínky, nakonec došlo k uzavření dohody 
a společný oponentní návrh ze strany odboro-
vých centrál byl odeslán zaměstnavateli.

První společné jednání zástupců odborů 
u ČD Cargo a zástupců zaměstnavatele této 
akciové společnosti je naplánováno od 30. říj-
na do 2. listopadu v Kraskově.

Jiří Šafařík, vedoucí týmu FSČR 
pro kolektivní vyjednávání u ČDC

Společná  fotografie, na níž  jsou  zachyceni  letos ocenění  zaměstnanci národního dopravce  společně  s představiteli managementu akciové 
společnosti ČD a zástupci odborových centrál působících na železnici (foto Michal Málek, České dráhy) 
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Vážné výhrady k turnusům 
a příplatkům

Olomoucká oblastní rada ve znamení příprav
na kolektivní vyjednávání

Naučme se využívat všeho,
na co máme nárok

Poznámka k „personálnímu rabování“

Borůvkové hody, vzpomínání a jedna 
(spíše smutná) úvaha

Jako červená nit se táhlo jednáním Rady 
předsedů základních organizací Oblasti FS 
Plzeň (RPO) „polidštění“ turnusů a zaslouže-
né navýšení ohodnocení práce strojvedoucích. 
Předsedové Plzeňské oblasti se na své RPO 
sešli ve dnech 11. a 12. října ve vodňanském 
hotelu Pajer, aby se především usnesli na stra-
tegii pro následující kolektivní vyjednávání 
k uzavření Podnikové kolektivní smlouvy ČD 
a PKS ČD Cargo na rok 2018. 

V diskuzi se mimo jiné hovořilo o zřízení 
institutu takzvaného turnusového důvěrníka, 
o omezení (případně i zrušení) dělených směn, 
o potřebě lepšího ohodnocení práce konané 
o sobotách a nedělích a o možnostech finanční-
ho ocenění „odpočinku mezi směnami v rámci 
jednoho turnusového výkonu“. Přiměřená doba 

Rada předsedů základních organizací Ob-
lasti Federace strojvůdců Praha se konala 
18. října a do značné míry se rovněž zabývala 
tématy, jež dominovala už v rámci předcho-
zích jednání RPO Olomouc a Plzeň. 

Členové prezidia FSČR zde ale mimo jiné 
informovali rovněž o změně předpisu OK2, 
která řeší rozsah přezkoušení v případě, že za-
městnanec z důvodu nemoci vynechá dvě po-
vinné „školy“. Mělo by být formou seznámení 
se změnami v uvedeném období. 

Dozvěděli jsme se, že testy v rámci pře-
zkoušek na ČD (ZOZ), které proběhnou začát-
kem příštího roku, budou vycházet z 300 otá-
zek. Diskuze na toto téma ještě probíhá, ale 
je dohodnuto, že připravené otázky budou 
zaměstnancům ČD k dispozici, aby se mohli 
na testy připravit.

 Na oblastní radě dále zazněly rovněž in-
formace, že v režimu 0/0-S dojde k úpravě 
povinností při odbavování cestujících, včet-
ně omezení POP. A také jsme byli informo-
váni, že na šumavských lokálkách České 
dráhy nabídly všem svým zaměstnancům 
nová pracoviště, někteří kolegové však 
(v neposlední řadě právě i vzhledem k mož-
ným komplikacím s dojížděním) raději přija-
li nabídků zaměstnání u nového provozova-
tele železniční dopravy. 

V době konání RPO Praha bohužel stále 
ještě nebyla uzavřena ani náročná jednání 
o další podobě zaměstnaneckých režijních vý-
hod. Probíhala nejen s ministerstvem dopravy, 
ale i s dalšími na této problematice zaintereso-
vanými stranami (SŽDC, ČD Cargo aj.).

I na naší RPO se rovněž diskutovalo o po-
době budoucích podnikových kolektivních 
smluv (PKS). Velké problémy strojvedoucím 
dělají dělené směny. Volný čas, který strojvůd-
ci takto věnují zaměstnavateli, je už neúnosný! 
Když už tento problém nejde omezit, měl by 
být zaměstnancům prozatím alespoň náležitě 
finančně kompenzován. Přístup zaměstnavate-
le k děleným směnám, „handrkování“ se o mi-
nuty v turnusech, totiž často vede k odchodu 
strojvůdců k jinému dopravci. I strojvůdce má 
přece právo na svůj osobní život a volný čas. 
A zaměstnavatel to konečně musí pochopit!

Potřeba projednávat turnusy povede k na-
šemu požadavku na zřízení „turnusového dů-
věrníka“. Také změny turnusů kvůli výlukám, 
na které doplácejí kolegové, jsou dalším velmi 
palčivým problémem. Na druhou stranu si ale 
přiznejme, že jsme dosud byli velmi benevo-
lentními zaměstnanci, kteří pořád „zachraňu-
jí“ dráhu. Dobrovolně se omezujeme kvůli 
zachování turnusu (který nám nakonec stej-
ně změní) a na špatné poměry pak jen někde 
v ústraní nadáváme. Je potřeba se naučit vyu-
žívat všeho, co nám nabízí kolektivní smlou-
va. Ať už je to požadavek na lůžko před/po 
směně, řádná PDOJ ve směně, návštěva lékaře 
v pracovní době, vybavení nocležen atd.

Vznesené požadavky a návrhy budou na-
šimi zástupci prosazovány v kolektivním vy-
jednávání a věřím, že uspějeme. Nic jiného 
ani zaměstnateli nezbývá, jestliže si chce své 
strojvůdce udržet a nové získávat.

Miloš Brunner

na jídlo a oddech (PDOJ) by podle názoru pří-
tomných kolegů měla mít nepřetržitě délku 
třiceti minut a nelze připouštět její dělení, jak 
k tomu bohužel dochází v současné době. Doba 
docházky na nocležnu by měla být započítává-
na do pracovní doby zaměstnance. Diskutován 
byl ovšem také výměr dovolené u strojvedou-
cích a nárokovost komplexních ozdravných po-
bytů (KOP) u kolegů ve věku nad 60 let.

RPO Plzeň v neposlední řadě vzala na vědo-
mí také zprávu o jednáních zástupců Federace 
strojvůdců ČR s vedením společnosti GW Train 
Regio, kterou prezentovali prezident FSČR  
Jaroslav Vondrovic a člen prezidia Josef Bock. 

Oblastním zástupcům bylo v usnesení mj. 
uloženo projednat s vedením DKV Plzeň a od-
boru kolejových vozidel GŘ ČD oprávněnost 
zavedení institutu „střežení pracoviště“ u stroj-
mistrů DKV Plzeň v provozní jednotce Cheb.

Ivo Vlachynský

V Zájmech strojvůdce číslo 17 mě zaujal článek 
od kolegy Evžena Mikolajka „Nastal čas perso-
nálního rabování. Dokáže mu národní dopravce 
čelit?“ Měl bych také poznámku na toto téma! Je 
jistě pravdou, že tisk a další média poměrně často 
upozorňují na nedostatek strojvedoucích u želez-
ničních dopravců a že se hlavně hovoří o snaze sou-
kromých společností o přetahování zkušených lidí 
od národního dopravce ČD, respektive ČD Cargo. 

Devátého a desátého října se uskutečnila 
v Přibyslavi Rada předsedů základních organi-
zací Olomoucké oblasti FS. Dvoudenní jedná-
ní, které se konalo za přítomnosti prezidenta 
Federace strojvůdců ČR Jaroslava Vondrovice 
a dalších členů prezidia naší samostatné pro-
fesní odborové organizace, řídil viceprezident 
FSČR Jaroslav Vincour. Jako host se jeho části 
zúčastnil i oborový specialista Odboru kolejo-
vých vozidel GŘ ČD David Rektor.

RPO Olomouc vzala na vědomí informace 
členů prezidia o jednáních zástupců naší odbo-
rové organizace, která se na mnoha úrovních 
uskutečnila v uplynulém období. Předsedové 
základních organizací také vzali na vědomí 

složení vyjednávacích týmů FSČR pro kolek-
tivní vyjednávání k uzavření PKS u akciových 
společností ČD a ČD Cargo a v neposlední řadě 
také u státní organizace SŽDC na rok 2018. 

Posouzeny a vzaty na vědomí byly rovněž 
přednesené návrhy, náměty a požadavky Fede-
race strojvůdců ČR pro tato nadcházející kolek-
tivní vyjednávání.

Přítomní kolegové se také seznámili s prů-
během a výsledky jednání předsedů a členů 
výborů základních organizací FSČR zastupu-
jících společnost ČD Cargo, jež se uskutečni-
lo v 26. a 27. září v Pardubicích. (Pozn.  red.: 
Zájmy strojvůdce o něm informovaly již ve svém 
minulém vydání.)

V diskuzi zaměřené především na blížící 
se kolektivní vyjednávání, ale jako již tradič-
ně i na mnohá stále aktuální témata (pracovní 
podmínky, bezpečnost a ochrana zdraví při 
práci, osobní ochranné pracovní prostředky, 
předpisová problematika aj.), se hovořilo také 
o možnostech působení naší profesní odborové 
organizace u soukromých dopravců. 

Rada předsedů základních organizací Oblasti 
FS Olomouc uložila svým zvoleným zástupcům 
– členům prezidia, kteří budou zastupovat naší 
odborovou organizaci při kolektivním vyjedná-
vání k uzavření Podnikových kolektivních smluv 
ČD a ČD Cargo na rok 2018, zahrnout do tohoto 
vyjednávacího procesu konkrétní požadavky a pri-
ority. Čtenáři těchto řádků o nich v případě svého 
zájmu budou detailněji informováni od předsedů 
svých základních organizací.

Jaroslav Vincour, viceprezident FSČR

Jako kluci jsme toto staré rčení často slý-
chávali. Starší a zkušenější je často doplňovali 
třemi slovy: Ale dostane tuberu! Mysleli tím 
onemocnění TBC, které ještě ve dvacátém 
století bylo příčinou mnoha úmrtí. Na ono 
rčení jsem si vzpomněl při čtení rozhovoru 
s kolegou Vladimírem Skotnicou v č. 17/2017 
Zájmů strojvůdce: „... Právě výběrová řízení 
ale příliš tlačí na cenu a pak dochází k redukci 
služeb, snížení kvality údržby vozidel, nejsou 
pořizována vozidla nová, ale kupují se repa-
sovaná...“ Ano. Snaha šetřit doslova za kaž-
dou cenu je velmi krátkozraká a ve výsledku 
škodlivá. Připomeňme jen řadu neschopností 
hnacích vozidel, zpoždění z toho plynoucí, 
ujeté přípoje a naštvanost cestujících spoje-
ná se ztrátou důvěry ve služby Českých drah. 
Repasované „810“ a „010“ a z nich vytvořené 
Regionovy ř. 814/914 také nepřinesly převrat 
v kultuře cestování na regionálních tratích 
a jejich používání na celostátních elektrizo-
vaných tratích s dovolenou rychlostí až 160 
km/h raději nebudu komentovat. Také knihy 
oprav na hnacích vozidlech, kde kolegové 
opakovaně píší stejné závady a správkárny 
opakovaně oponují: závada se neprojevila 
nebo čekáme na náhradní díly, jsou také ně-
mým svědkem onoho nesmyslného šetření.

Zejména vyšší mzda je jistě lákavá. Souhla-
sím, že není všechno zlato, co se blyští, ale... 
jsou tady i jiné problémy, které vedle peněz 
hrají svoji důležitou roli. Diskutovat by se mělo 
například o nastavení turnusů. Alespoň mně 
u ČD Cargo velmi vadí i nedostatečné zvýhod-
nění strojvedoucích střídačů-leťáků.

Zvláště pokud jde o režim práce a pracovní 
podmínky strojvedoucích vůbec, v lecčems by 

neškodilo inspirovat se třeba i u již zmíněných 
soukromých dopravců. Pokud u společností 
ČD a ČD Cargo nebude docházet ke změnám 
k lepšímu, které by nám výkon nelehké stroj-
vůdcovské profese ulehčily, obávám se, že ně-
kteří kolegové strojvedoucí budou od národní-
ho dopravce i nadále odcházet.

Pavel Jurík, DKV PJ Ostrava

Výběrová řízení, kde požadavek na nízkou 
cenu přebíjí kvalitu, však nepostihuje jenom 
skupinu Českých drah, ale i soukromé do-
pravce. O tom názorně vypovídá i závěrečná 
zpráva Drážní inspekce č. j. 6-1166/2016/DI 
o příčinách mimořádné události ze 13. dubna 
2016, kdy vlak Lv 56255 (lok. ř. 749 soukro-
mého dopravce) v žst Rudoltice v Čechách 
projel odjezdové návěstidlo S1 v poloze Stůj 
a vjel do vlakové cesty vlaku Nex 43207, ná-

silně přestavil výhybku č. 6 a způsobil škodu 
ve výši 558 932 Kč. Nakonec zastavil 1992 m 
za projetým návěstidlem S1. Jen náhodou 
nedošlo ke srážce s odjíždějícím Nex 43207 
a daleko horším následkům. Drážní inspekce 
po pečlivém vyšetřování zjistila, že dopravce 
závažným způsobem porušil zákon o dráhách, 
vyhl. č. 173/1995 Sb. a vyhl. 376/2006 Sb. 
Dále bylo konstatováno porušení předpisu 
SŽDC D1 a Dp17 a také vnitřních předpisů 

dopravce. Drážní inspekce konstatovala: „... 
Provozování  hnacího  drážního  vozidla  před 
vznikem MU  se  závadami  v  brzdovém  systé-
mu,  které  přestože  byly  strojvedoucím  i  do-
pravci  známy,  nebyly  postupně  standardně 
evidovány,  nebyly  dopravcem  odstraněny 
a  po  dobu  jejích  trvání  bylo  HDV  provozo-
váno  v  technickém  stavu,  který  neodpovídal 
schválené  technické  způsobilosti...“ Celá 
zpráva je ke zhlédnutí na webových stránkách 
DI a je to velmi poučné čtení... 

Co vyplývá z předchozích řádků? Snaha 
o šetření za každou cenu, vedená „neviditel-
nou rukou trhu“, je ve svém výsledku vysoce 
škodlivá. To by si měli uvědomit všichni vy-
hlašovatelé výběrových řízení, jejichž kritéria 
nutí k bezhlavému šetření. A také ke krokům, 
které ohrožují hodnoty zakotvené v Listině 
práv a svobod, jako součásti ústavního pořád-
ku České republiky – právo na život a zdraví, 
na spravedlivou odměnu za práci a na uspo-
kojivé pracovní podmínky. A k uspokojivým 
pracovním podmínkám určitě nepatří stav, kdy 
strojvedoucí oprávněně poukáže na nedostat-
ky a vedoucí pracovník ho označí za potížistu 
a doporučí mu, aby raději podal výpověď... Ale 
o tom až někdy příště.

Vladimír Selucký

Dvojice záběrů z jednání říjnové Rady předsedů ZO Oblasti FS Plzeň ve Vodňanech. Za předsednickým stolem jsou členové prezidia (zleva) 
Josef Bock, Jaroslav Vondrovic (prezident FSČR), Pavel Semecký, David Votroubek a Jiří Šafařík (foto Ivo Vlachynský)

RPO Praha se sešla na svém jednání 18. října ve velké zasedací místnosti  žst Praha TGM 
(foto Jiří Adolf)

Motorový vůz ČD 810 339-2 přivezl zvláštní vlak z Ostravy do Malé Morávky na Borůvkové 
hody (foto Jiří Morčinko)

Kdo šetří,
má za tři...

Ve dnech 19. a 20. srpna se konal v Malé Morávce 
16. ročník Borůvkových hodů. Jezdím tam pravidel-
ně. Letos se zúčastnil rekordní počet návštěvníků. 
Na tuto již tradiční akci byl z Ostravy střed přes Ostra-
vu-Svinov, Opavu východ, Krnov a Bruntál do Malé 
Morávky vypraven v sobotu i v neděli zvláštní vlak. 
Odjezd v 7:05 z Ostravy střed a příjezd v 9:35 hod. 
do Malé Morávky. Dopravcem byl Slezský železniční 
spolek. Vlak byl sestaven ze dvou motorových vozů 
810 (ČD a GW) a vloženého přívěsného vozu 010. 
Zpáteční jízdné pro dospělého 330 / dítě 170 Kč, ro-
dinné (2+2) 790 Kč. Zájem byl obrovský a jízdenky 
beznadějně vyprodané. Ve vlaku byl příjemný perso-
nál, hrál harmonikář, i občerstvení byl dostatek. 

Po příjezdu do Malé Morávky se cestující ro-
zešli za zábavou a borůvkovými pochutinami 
– od borůvkových knedlíků, přes zvěřinu s bo-
růvkami, koláče, palačinky, poháry až po limoná-
dy a dokonce borůvkové pivo. Kraj zajistil i bez-
platnou místní autobusovou dopravu mezi Malou 
Morávkou, Karlovem a Kopřivnou, aby zájemci 
mohli ochutnat vše borůvkové i ve vzdálenějších 
hotelích, chatách a penzionech. 

Zvláštní motorový vlak odvezl denně ještě 
4 páry vlaků z Malé Morávky do Bruntálu a zpět, 
které se opět těšily velkému zájmu cestujících. 
Na akci i přes občasný déšť zavládla všeobecná 

spokojenost a pohoda. Cestující se po krásně strá-
veném výletu spokojeně vraceli zvláštním vlakem 
zpět v 17:20 hod. a v 19:59 přijeli do Ostravy střed. 

Nemohl jsem si nevšimnout i čerstvých květin 
u pomníku našeho kolegy strojvedoucího Pavla 
Trojka, který zde tragicky zahynul 15. května 2000 
při výkonu služby. Provoz na trati č. 312 Bruntál–
Malá Morávka byl po tragické nehodě zastaven 
z důvodu ekonomických, jak to bylo v té době 
jaksi v módě. Je ale dobře, že trať nebyla zrušena 
a je možné ji užívat k nostalgickým jízdám, i když 
v mapce tratí aktuálního jízdního řádu ji nenajdete.

K napsání článku mě přiměla jedna vzpomínka 
a úvaha. Vzpomínka na dobu, kdy jezdily přímé re-
kreační vlaky třeba z Ostravy (Bohumína) až do Vrch-
labí, do Luhačovic, do Ostravice, z Bratislavy přes 
Brno, Prahu do Mariánských Lázní, z Brna do Svobo-
dy nad Úpou, do Turnova, z jednoho konce republiky 
na druhý. Tak se dalo jezdit ještě v roce 1993. Rekre-
ačními vlaky se dalo pohodlně dojet třeba z Krušných 
hor přes Vysoké Tatry a na Zemplínsku šíravu. V so-
botu ráno tam, večer zpět při pravidelném střídání 
dovolenkových turnusů. Bylo méně aut na cestách 
i v rekreačních střediscích, z nádraží na chatu rekre-
anty a turisty odvezli chataři autobusem. Lidé se rádi 
svezli do zajímavých míst a rozhýbali svá těla třeba 
i jeden den o víkendu. Měli tu možnost jet vlakem.

A ta úvaha? Je dost smutné, že marketingoví 
specialisté největšího dopravce na podobný nápad 
„nepřišli“. Možná se jen nechtěli vyptávat služeb-
ně starších kolegů na věci, které v době ČSD dobře 
a spolehlivě fungovaly. Dnes je problém, aby se ces-
tující nejen z regionálních tratí dostali do vysněného 
výletního nebo dovolenkového cíle. Vlaky na sebe 
nenavazují, není přípoj. Často se i na jedné trati pře-
stupuje, dlouho se čeká na další vlak, kdy „přípoj“ 
ujíždí pár minut před příjezdem jejich vlaku a na dal-
ší cestující čekají hodinu i déle. To i přes týden, natož 
o víkendu. A tak lidé přesedají do automobilů. 

Je smutné, že tyto výletní nebo rekreační vlaky 
ČD už neprovozují. Zřejmě je to složité domluvit 

se s krajem a pomoci rozhýbat turistický ruch. 
Nejčastější je argument, že ekonomicky to nevy-
chází. Nebo nejsou lidé, vozidla atd. Pro soukro-
mého dopravce to takový problém patrně není. 
Úspěch mají zaručený, vlaky plné.

Vzpomínám, jak jsem v letech 1993 až 2001 
během prázdninových víkendů jezdil s historickým 
motorovým vozem M 131 1549 (801 549-7 poslední 
vůz této řady) a jeho dvěma přípojnými vozy z Ost-
ravy na Ostravici, z Ostravy do Opavy a Hradce nad 
Moravicí nebo z Ostravy přes Studénku do Veřovic 
a odtud přes Frenštát zpět do Ostravy. Každé prázd-
niny jiná trať. Tenkrát na to bylo potřeba nadšení 
a odhodlání pana Zdeňka Navrátila z Vagonářského 
muzea ve Studénce, který vyběhal vše kolem GVD, 
jízdních řádů a zavedení prázdninových vlaků, také 
kolegů z dílny ostravského depa, kteří zajišťovali 
opravu a údržbu vozidel, nadšenců. O prázdninách 
jsme se ve službě střídali dva fandové, kolegové 
strojvedoucí, kteří (mimo jiné směny) obětovali svůj 
celý prázdninový víkend na tyto lidmi oblíbené his-
torické jízdy. Tak málo tenkrát stačilo… 

Zájemci se samozřejmě opět mohou těšit na vý-
letní vlaky, i když jiných dopravců. Tak alespoň 
těm dopravcům držme palce. Rozjíždějí zvláštní 
(rekreační) vlaky a rozhýbou lidi. Na stránkách 
Slezského železničního spolku (www.slezskyze-
leznicnispolek.cz) se dočtete:
Díky  spolupráci  s  našimi  partnery  se  nám  daří 

naplňovat náš stěžejní záměr – a tím je popularizace 
železnice v očích široké veřejnosti. Cílíme především 
na rodiny s dětmi, pro které byl vlak vždy velkým lá-
kadlem a oblíbeným dopravním prostředkem.
Náš  region má  širokou  nabídku  zajímavých  kul-

turních  či  industriálních  památek  a  naším  cílem je 
spojování těchto míst za pomoci železniční dopravy.
Mezi naše záměry do budoucna patří také obno-

va a provozování historických objektů, historických 
vozidel a  kulturních památek na území MS kraje, 
tedy rozvoj kulturního dědictví železnice.

Myslím, že zde uvedené by také pro národního 
dopravce mělo být mottem, výzvou a cílem. Ale 
možná se pletu.

Jiří Morčinko
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Snímek, který přikládám, jsem pořídil 
na jednání letošního červencového Parlamen-
tu Klubu odložených strojvůdců Lysá nad La-
bem (KOS). 

Myslím, že může být vlastně i dobrou re-
klamou pro Váš (náš) časopis, který vždy ne-
trpělivě očekáváme a také jej, aspoň ve velké 
většině, celý pročteme. Stále nás, přestože 
jsme již nějaký čas mimo pracovní proces, 
spojuje s naší bývalou strojvůdcovskou pro-
fesí. I když si nelze nevšimnout, že dnes spíše 
než o radosti je to více o starostech nyní spo-
jených s tímto nelehkým povoláním. 

Děkujeme za Zájmy strojvůdce a přejeme 
jim pokud možno jen pozitivní články i ohlasy 
na ně. 

Za KOS Jaroslav Krupička

Dovolte mi, abych se na stránkách Zájmů 
strojvůdce podělil se čtenáři tohoto časopisu 
o několik vzpomínek na provoz lokomotivy 
T 444.0554. Byl to náš první dieselový stroj 
na vlečce Východočeských chemických závo-
dů Synthesia Semtín. Obzvláště se projevily 
jeho výborné trakční schopnosti a větší tažná 
síla. Pro strojvedoucí to bylo po stránce pohod-
lí úplně něco jiného. Dalo se na ní jezdit vsedě, 
lokomotiva dostatečně topila, byla náležitě od-
pérovaná a bylo z ní dobře vidět. Určitou nevý-
hodou však byla velká hlučnost.

 Během dalších dvou let přibyly do závo-
du ještě jedničkové Karkulky T 444.1544, 
1551,1568 a 1583. Jejich ovládání bylo jed-
noduché a po stránce pojezdu pohodlné. Byly 
to ovšem lokomotivy velmi poruchové. Opra-
vovaly se na nich převodovky pomocných 
pohonů, vyměňovaly se trysky motoru, vstři-
kovací čerpadla, kompresory Kovopol, turbo- 
dmýchadla, pomocná dynama, vodní čerpadla 
atd. Největší slabinou byly neustálé výměny 
nedostatkových chladicích článků. I všechny 
tyto opravy jsme ale díky šikovným opravářům 
celkem dobře zvládali. Výhodou bylo to, že se 
jednalo o stejné náhradní díly. 

Přibližně za deset let vyvstala potřeba ob-
jednání nových lokomotiv. Z vyšších kru-
hů byly objednány k mé velké nelibosti tři 

lokomotivy řady T 436.1514, 1515 a 1516. Já 
jsem byl v té době zásadně proti. Hlavním dů-
vodem pro mé pochyby byla skutečnost, že se 
mělo vyrobit pouze 16 lokomotiv této řady a že 
se jednalo o nevyzkoušený hydromechanický 
přenos ČKD SRM a šestiválcový motor Piel-
stick. Trakčně byla tato lokomotiva díky větší 
váze o něco lepší než Karkulky. To byla ale je-
diná jejich výhoda. 

Jinak totiž měly jen samé nevýhody. Největ-
ším problémem byla reverzační spojka, která se 
naprosto nehodila k posunu. Neustále docházelo 

k jejímu poškozování. Při každém sjetí s kon-
trolérem na nulu docházelo k jejímu rozepnutí 
a k opětovnému sepnutí při zařazení dalšího vý-
konového stupně. Dokonce jsme také zkoušeli při 
pomalé jízdě vůbec nejezdit na jízdu bez zařaze-
ného stupně a při jízdě na první stupeň jsme lo-
komotivu přibrzďovali, abychom alespoň trochu 
oddálili další opravu spojky. 

Zkoušeli jsme různé druhy obložení. Výměna 
obložení byla značně složitá a provedení tohoto 
servisu vyžadovalo doslova „hadího muže“. 
U motorů docházelo k uvolňování komůrek 
v hlavě motoru. V zimních měsících se obtíž-
ně startovaly. Měly speciální startovací modul 
a startovaly se pomocí směsi oleje s éterem. 
Zvuk tohoto motoru byl pro ucho asi nejlepší ze 
všech motorů, co se u ČSD v té době používaly. 

Vzpomínám si na převzetí a seznámení s ob-
sluhou této lokomotivy a na první jízdu od vý-
robce ZŤS Martin. Přesně v tunelu pod hradem 
Strečno jsme najednou ucítili pach oleje a po vy-
jetí z tunelu jsme přes silně zaolejované okno té-
měř nic neviděli. Okamžitě jsme zastavili a zjis-
tili, že došlo k poškození těsnícího „O“ kroužku 
v hadicovém spoji pro hydrostatický pohon 
kompresoru. Jednalo se o tlak 315 bar. Jelikož 
byla závada v blízkosti chladícího ventilátoru, 
tak uvedený ventilátor vyházel značné množství 
oleje na kapotu a ochoz lokomotivy. Na ochozu 
to potom bylo jako na klouzačce. Díky tomu, že 
byl v jímkách dostatečný tlak, tak jsme do Žiliny 
dojeli. Odtud se zavolalo do výrobního závodu 
o přivezení „O“ kroužku, hydraulického oleje 
a velkého množství hadrů na očistění celé loko-
motivy. Byla to hrozná práce. 

Při jízdě po trati jsem si všiml zajímavého fe-
noménu. Jestli si to ještě dobře pamatuji, tak při 
rychlosti cca 50 km/hod. došlo k vyřazení hyd-
rauliky a lokomotiva potom jela na přímý po-
hon. Zajímavý byl pohled na rychloměrný prou-
žek, protože lokomotiva při strojní jízdě jela 
při rychlosti 60 km/hod. na přímý pohon, tak 
regulátor na motoru dokázal sám udržovat neu-
stále maximální rychlost 60 km/hod. I na spádu 
16 promile se rychlost bez zátěže nezvětšovala. 
Na rychloměrném proužku rychlost vypadala 
jako absolutně rovná přímka. Prázdnou lokomo-
tivu totiž na spádu dokázal ubrzdit motor. 

Zdeněk Kostelecký

Není tomu dávno, co jsme informova-
li o možnostech ochrany našich kolegů při 
výkonu služby na tratích s obsazením 0/0-S, 
kde strojvedoucí musí často čelit verbálním či 
dokonce fyzickým napadením černých pasa-
žérů, vandalů anebo opilých či zdrogovaných 
individuí. K několika útokům došlo například 
na tratích v severních a západních Čechách, 
na severní Moravě, ale i jinde.

V Zájmech strojvůdce byly uveřejněny 
články, které vysvětlovaly poměrně složitou 
legislativní problematiku i postoj zaměstnava-
tele k možnosti nasazení kamerových systémů 
na železniční vozidla. A přinesli jsme i infor-
mace o zkušebním provozu několika vozidel 
vybavených tímto záznamovým zařízením. 
A jelikož k zásadnímu rozhodnutí u ČD ani 
jiných dopravců dosud nedošlo, mnozí z na-
šich kolegů si z důvodu zajištění osobní bez-
pečnosti vše začali řešit po svém.
„Do  pořízení  minikamery  jsem  nakonec 

raději  investoval vlastní finanční prostředky 
a dnes už mohu říct,  že se mi  to vyplatilo,“ 
napsal nám nedávno kolega, který si poří-
dil minikameru Cel-tec. „Je  celá  kovová, 

velmi lehká a nabízí různé možnosti uchyce-
ní. Mám  s  ní  dobré  zkušenosti  a  nejen mně 
pomohla v případě, kdy dva cestující napadli 
mě, ale také vlakvedoucí a další spolucestu-
jící. Pořízený záznam byl pak dokonce použit 
při  trestním  řízení  a  u  soudu. Pokud  se  zá-
znam pořizuje  jen na nezbytně nutnou dobu 
(při  konfliktní  situaci  nebo  při  problémech 
s  cestujícími),  na  jedno  nabití  minikamera 
vydrží v pohotovostním režimu celou dvanác-
tihodinovou směnu. A jelikož  je mým majet-
kem, mohu ji pochopitelně využívat i při jízdě 
v autě nebo při sportu.“

V tomto případě si tedy nakonec minika-
meru za cenu kolem dvanácti stovek zakou-
pil sám strojvůdce. Její využití v železničním 
provozu by však měli znovu zvážit především 
železniční dopravci. Bylo by to projevem je-
jich odpovědného přístupu k strojvedoucím 
na tratích provozovaných v režimu 0/0-S, 
stejně jako k jiným zaměstnancům, u nichž 
lze bohužel očekávat možnost konfliktů s ne-
ukázněnými cestujícími. V případě vlakových 
čet a zvláště revizorů osobní přepravy by to 
mohla být standardní výbava. (lp)

Odznak, o kterém mnoho nevíme

Záznam z minikamery 
byl využit u soudu

Vzpomínky nejen na Karkulky

Adepti profese strojvedoucího
z jiného pohledu

O Oranžulínovi aneb
Malá depresivní pohádka
s mravokárným zakončením

V Zájmech strojvůdce číslo 18 jsem si pře-
četl zajímavý článek jednoho z nových stroj-
vedoucích. Popsal svůj výcvik a pohled je to 
jistě zajímavý. Především je vidět, že autor 
již před svým vstupem na „dráhu“ něco o že-
leznici věděl. Nedalo mi to a rozhodl jsem se 
sepsat povídání o přípravě nových strojvůdců, 
tentokrát z opačného pohledu.

Adeptů na profesi strojvedoucího máme 
v posledních letech čím dál víc. Po útlumu 
zájmu DKV o nové strojvedoucí v devadesá-
tých letech, kdy se vozba omezovala, a tak se 
propouštělo, kde se jen mohlo, musel nutně 
přijít bod, kde se to všechno zlomilo. Tento 
okamžik nastal přibližně před deseti lety, kdy 
skupiny strojvedoucích tzv. silných ročníků 
začaly hromadně odcházet do zaslouženého 
důchodu. A najednou nebylo kým je nahradit! 
A s prvními kurzy pro zájemce o naši profesi 
se začalo někdy v roce 2002 a 2003, a už teh-
dy lektoři říkali: „Už  je pozdě, odchází  tolik 
strojvůdců, že se nám to nepodaří nahradit.“

Nejprve se zájemci o tuto profesi rekrutovali 
ze zaměstnanců jednotlivých DKV, mechaniků, 
elektrikářů, zejména mezi těmi, kdo měli po-
žadovanou maturitu z oborů strojní či elektro. 
Jenže brzy nebylo kde brát. Proto se začínali při-
jímat zájemci o profesi strojvůdce i mimo dráhu. 
A ti už mohli mít jakoukoli maturitu! A občas se 
vyhoví i těm, co žádnou nemají. Nyní se nábor 
dělá neustále a vypadá to tak, že se jako kandidát 
na tuto profesi přijímá snad každý, kdo má ruce 
nohy a maturitu třeba i na konzervatoři. I tako-
vého jsem již měl na směně…

Spousta zájemců o naší profesi přichází 
z prostředí mimo dráhu a o provozu nemají 
žádnou představu a ani si neumí představit, 
co je čeká. Nemohou, pokud si přečtou pou-
ze informace o pracovním týdnu na 36 hodin 
a možnosti výborně organizovat svůj čas. Vy-
střízlivění dojde záhy, ale to již adept na stroj-
vedoucího má podepsanou smlouvu o tom, 
že když neudělá zkoušky do toho či onoho 
data, vrátí komplet výplatu tak, jak ji během 
výcviku dostal. Sám jsem se setkal asi se dvě-
ma mladíky, kteří až během jízdního výcviku 

Byl jednou na dráze jeden mužíček, kte-
rému darovali oranžový batoh. A protože ho 
všude nosil, začali mu říkat Oranžulín. Přišel 
na fírcimru a ptali se ho: 
Proč máš tak velké uši? – To abych slyšel, 

kde zase je jen ve staničním řádu stahovačka 
nebo pomalá! 
A proč máš tak velkou hlavu? – To abych si 

to zapamatoval!
A proč máš tak velké oči? To jak v Berou-

ně čumím na nový, nikde neoznámený konec 
vlakové cesty.
A proč máš tak malý plat? – Protože mám 

velkou  zodpovědnost,  státní  zkoušky  a  pře-
zkoušení,  seznání  skoro  po  celé  republice 
a znalost přehršle lokomotivních řad.

Na to si Oranžulín rozpáral břich, na-
cpal si ho zkamenělými předpisy a utopil se 
sodovkou.

***
Několik poznámek, nyní už ale niko-

liv pohádkovou řečí. – Při nástupu směny 

podepisujeme vyhlášky, seznamujeme se se 
změnami staničních a traťových poměrů. A ne-
dej bože se neseznámit, nepodepsat nebo pak 
projevit neznalost. Prostě vládne přísnost.

Jak je ale potom na druhé straně možno vy-
světlit laxnost například v obeznámení při mém 
vjezdu do Berouna seřazovacího na 107. kolej, 
kdy nejenže trolej byla pod napětím v rozporu 
s rozkazem, ale má jízda také končila o 50 me-
trů dřív u nově instalované návěsti mezi koleje-
mi 107 a109 konec vlakové cesty?

Ve staničním řádu není ani zmínka o nově 
zaústěné koleji, web SŽDC v sekci novinky 
mlčí. Všichni jsou prý spokojeni, jen ti stroj-
vůdci stále ne. Zavání to snahou ze strany 
SŽDC zjednodušit si práci. A také to svědčí 
o nevšímavosti a leckdy až aroganci.

Tyto tendence jsou ale zvláště pro nás stroj-
vedoucí velmi nebezpečné. Předpisové a pro-
vozní pasti si prostě nemůžeme dovolit!

Pavel Batelka

Kolega Josef Oliva nám poslal fotografie 
prvorepublikového odznaku Federace stroj-
vůdců. Bohužel o něm ale nevíme nic bližší-
ho. Tedy kdy a při jaké příležitosti byl vyro-
ben, v jakém počtu kusů apod.

Na jeho zadní straně je pouze uvedeno 
„Ražby továrny na odznaky a stejnokrojní 
součástky Karnet a Kyselý Praha Žižkov“.

O této firmě víme, že byla založena v roce 
1905 a za doby své existence zaměstnávala 
i významné medailéry (např. Karel Špánek). 
Ve srovnání s ostatními ražebnami tak její vý-
robky vykazovaly vyšší umělecké provedení. 
Závod označovaný jako umělecké rytectví 
se honosil čtyřmi vyznamenáními. Formou 
nabídkových katalogů, kterých se zachovalo 
poměrně velké množství, firma oslovovala zá-
kazníky na celém území první republiky, a tak 
jsou její výrobky široce rozšířeny. Kromě nej-
rozmanitějších druhů účelových známek to 
byly i spolkové medaile (jako v případě naší 
profesní  odborové  organizace  –  poznámka 
redakce ZS), odznaky, stejnokrojní součástky 
a dekorace. Jedním z uměleckých vrcholů, 
kterých firma dosáhla za první republiky, byla 
realizace státní zakázky na Řád bílého lva. 
(zdroj  http://www.muzeumzatec.cz/7.-razby-
-tovarny-na-odznaky.html)

Pokud víte o tomto odznaku Federace stroj-
vůdců něco bližšího, prosíme, pošlete infor-
mace na adresu naší redakce. Rádi se o ně pak 
podělíme i s našimi čtenáři.

Redakce ZS

pochopili jisté souvislosti jako dělená směna, 
spaní kdekoli jen ne doma a další naše „ra-
dosti“. Proto se rozhodli odejít a zaplatit, nebo 
dojezdit výcvik a neudělat zkoušky a zaplatit 
také. Jeden byl tak zoufalý, že už mi na směnu 
nastoupil v těžké depresi a neustále hovořil 
o velkém zklamání. Tak jsem mu raději řízení 
vzal z ruky, nebyl totiž schopný soustředit se 
vůbec na nic. To byla také jeho poslední smě-
na, hned druhý den dal výpověď.

Kvalita nových adeptů je tak různá až 
pochybná. Zkušenost mi říká, že narazím 
na opravdového nadšence a také na toho, kte-
rý to prostě vzal proto, že nikde jinde by nena-
šel práci a připadlo mu zajímavé, že by ho to 
u řízení lokomotivy mohlo bavit. Myslím tím 
i již zmíněného absolventa oboru hry na kla-
rinet, bývalého zaměstnance bezpečnostní 
agentury, či prodavače z jednoho velkého 
obchodního řetězce. A podle toho se spous-
ta uchazečů o výkon strojvůdcovské profese 
také chová. Zaměřím se na ty, kteří nepatří 
do kategorie nadšenců od malička, ale mezi ty 
ostatní. Na stanovišti je poznáte hned. Všech-
no ví a všechno znají. Za ty dva týdny, co byli 
na dílně, se naučili naprosto všechno, a tak, 
když jim nabídnete, že s nimi projdete maši-
nu, odmítnou, jelikož oni už na ní byli. Místo 
toho neustále drží v ruce telefony a v jakém-
koli okamžiku na nich cosi hledají či sledu-
jí. Na přímé pobídnutí „Mohl bys ten telefon 
položit a věnovat se mašině?“ vám odpoví, že 
jen na fejsbůku cosi vyřídí, něco napíší. Hraní 
her na telefonu je také velmi oblíbená disciplí-
na. To jsou schopní a ochotní dělat i půl dne. 
O sledování filmů ani nemluvím. A tak sedím 
a čekám, až si milý adept uvědomí, že před 
ním je zelená a že by mohl zabrat. Ono nic, 
telefon má přednost. Jelikož to není poprvé, 
nesnažím se o upozornění. Z věže se po chvíli 
ozve: „Hej, XXXXX na koleji páté, máš to po-
stavené, proč nejedeš?“ Ale můj kolega dále 
sleduje zajímavý televizní seriál, a tak ho ne-
chci rušit! Už jsem ho od telefonu hnal dnes 
asi třikrát. „Si děláš pr…?“– „Ne, nedělám.“

Rozjedeme se a milému adeptovi pípne 

telefon (a to není jen jeden, takových je bo-
hužel většina). Zpráva či co to je. Okamžitě 
přístroj vezme do ruky a věnuje se mu. V tu 
chvíli mu řeknu já, aby se věnoval řízení 
a hned to položil. „Proč?  Tady  jsem  už  jel, 
tady nic není, tady to znám, já si musím pře-
číst,  co  mi  přišlo.“  –  „Nemusíš,  maximálně 
můžeš na další stanici vystoupit a zůstat tam.“

Už jen z principu ale nechci všechny uchaze-
če o strojvůdcovskou profesi házet do jednoho 
pytle. Každý z nás si výcvikem projít musel. Já 
byl ve výcviku v době, kdy lákadlo mobilních 
telefonů nebylo. Již něco jsem měl v dílně od-
pracované. Ke kolegům, u kterých jsem jezdil, 
jsem měl obrovský respekt a neodvážil jsem 
se nikomu tykat. Ale když vám adept během 
jízdy vlaku či posunu neustále visí na sociál-
ních sítích všeho druhu, nechápete. Když vám 
tohle předvede i během brzdění, máte chuť mu 
přerazit ruky. „No a co, tak to projedeme, však 
na křižovatce to taky tak neprožíváte, ne?“ zní 
odpověď. Tak tady je marné cokoli říkat.

Všichni adepti ovšem nepatří do jednoho 
pytle špatností. Mohu potvrdit, že mezi novými 
se najdou také praví nadšenci pro naši profesi. 
Co je ale špatně, je jedna zásadní věc. Hodno-
cení uchazeče samotného. Po každé směně vám 
takový elév dá zácvikový list, kde mu napíšete 
několika slovy, jak jeho výcvik probíhal. Té-
měř každý z nás i tomu nejhoršímu napíše něco 
o tom, že výcvik proběhl dle náplně či něco ta-
kového. „Dle náplně“, to je pravda, v podstatě 
se nedá říct, že by někdo lhal. Ale mezi sebou 
si na šatně o každém takovém „na slovo vza-
tém  odborníkovi“ řekneme své. Obhájíme to 
tím, že přece mu to tam nenapíšeme, jak by to 
vypadalo, a tak podobně.

Zrušme tedy nějaké takové zácvikové listy, 
které o ničem nevypovídají. Nahraďme je tím, 
že v klidu strojmistrovi či jeho nadřízenému 
po každé směně sami a mezi čtyřma očima 
řekneme, co si o dotyčném myslíme a jak ho 
hodnotíme. Nechme si podepsat, že takové 
zprávy a naše hodnocení bude zaměstnavatel 
brát jako vysoce důvěrné. Tam se snad nebu-
deme bát říkat pravdu a bát se, co si o nás kdo 
pomyslí. Dovedete si představit, že proti vám 
na koleji pojede vlak, jehož strojvedoucí prá-
vě posílá SMS a přehlédl návěst „stůj“? I to už 
tady bylo. R.K.

K létu na Posázavském Pacifiku již po mnoho let neodmyslitelně patří lokomotivy řady 749. 
Bardotku s číslem 107 se i letos podařilo Pavlu Mlejnkovi vyfotit 8. července v čele vlaku 9207 
Čerčany–Světlá nad Sázavou, a to před Zručí nad Sázavou zastávkou

Časopis nás i ve výslužbě spojuje
s bývalou strojvůdcovskou profesí
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Společenská rubrika Dne 7. října oslavil kulatých 60 let věku náš 
kolega, strojvedoucí, hospodář základní organi-
zace FS Studénka, pan Milan Kosík. Všechno 
nejlepší k jubileu, hodně zdraví, štěstí a spoko-
jenosti Ti přejí kolegové a členové ZO Federace 
strojvůdců Suchdol nad Odrou.

***

V září odešel do důchodu strojvedoucí ČD 
Lubomír Hledík a do předčasného důchodu 
strojmistr ČD Petr Stromšík, oba členové ZO 
Federace strojvůdců Valašské Meziříčí. Pevné 
zdraví a ještě dlouhá léta spokojeného života 
oběma kolegům přejí výbor a ostatní členové 
jejich základní organizace FS.

***

Z provozní jednotky ČD Cargo Nymburk  
odešel k 4. října do důchodu náš kolega Zdeněk 
Kuchař. Všichni členové základní organizace 
FS mu děkují za vykonanou práci a do dalších let 
přejí hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti. 

***

Dne 17. září oslavil své 65. narozeniny 
strojvůdce ČD v. v., pan Alois Hejný, a o čtyři 
dny později strojmistr ČD v. v., pan Vladimír  
Kohout. Oběma oslavencům přejí havlíčko- 
brodští kolegové mnoho zdraví, pohody a život-
ního elánu do dalších let.

***

Dne 7. 11. oslaví kulatou šedesátku náš kolega 
strojvedoucí, pan Lubomír Burda ze SLČ Stu-
dénka. Všechno nejlepší k jubileu, hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti Ti přejí kolegové a členové 
základní organizace FS Suchdol nad Odrou.

***

Na konci měsíce září odešel do důchodu náš 
dlouholetý předseda ZO Federace strojvůdců 
Valašské Meziříčí Antonín Reimer, strojvedou-
cí ČD. Za všechno, co pro nás za ty roky udělal, 
mu děkujeme a do dalších let přejeme hodně 
zdraví a vitality. Výbor a ostatní členové valaš-
skomeziříčské základní organizace FS

***

Dne 21. září oslavil 55. narozeniny strojvůd-
ce ČD Cargo, pan Jarmil Zavadil. Vše nejlepší, 
hodně zdraví a mnoho úspěchů v soukromém 
i pracovním životě mu přejí kolegové a kamará-
di z Havlíčkova Brodu.

***

Čtvrtého listopadu oslaví svoji první padesát-
ku náš kolega Marek Papcun. Krásné životní 
výročí – 70. narozeniny – oslaví 14. listopadu 
kolega Ladislav Bednář. Oba jubilanti jsou 
ze základní organizace Federace strojvůdců 
Letohrad, která jim srdečně blahopřeje a ještě 
do mnoha dalších let spokojeného života přeje 
jen to nejlepší a zejména pevné zdraví.

***

V říjnu oslavil své kulaté narozeniny, a to 
rovnou padesátku, strojvedoucí ČD Cargo  
Pavel Mík, člen ZO Federace strojvůdců Valaš-
ské Meziříčí. Pevné zdraví a ještě dlouhá léta 
spokojeného života mu přejí výbor a ostatní čle-
nové této základní organizace FS.

***

Osmého října oslavil své 65. narozeniny náš 
kolega Dobroslav Thiel, strojvedoucí a člen zá-
kladní organizace FS Prostějov. Výbor a ostatní 
členové prostějovské ZO Federace strojvůdců 
mu přejí ještě do mnoha dalších let spokojenost, 
pohodu a především zdraví.

***

Již 2. listopadu bude svoji šedesátku slavit 
náš kolega Vladimír Coubal. Výbor a členové 
základní organizace Federace strojvůdců DKV 
Praha mu k tomuto jubileu blahopřejí a do dal-
šího spokojeného života přejí jen to nejlepší 
a hlavně hodně zdraví.

***

V příštích dnech bude svá životní jubilea slavit 
hned trojice našich kolegů, kteří jsou členy zá-
kladní organizace FS Děčín: 2. listopadu 75. na-
rozeniny Jaroslav Volf, jen o den později rovnou 
šedesátku Pavel Hvojník a 12. listopadu své pět-
apadesátiny Pavel Bartoň. Hodně zdraví, štěstí 
a spojenosti do dalších let jim přejí výbor a ostatní 
členové děčínské ZO Federace strojvůdců.

***

V polovině listopadu budou svá životní výročí 
slavit rovněž dva naši kolegové ze základní orga-
nizace FS Brno dolní – 15. 11. rovnou šedesátku 
Bohumil Nečas a o den později svoji první pade-
sátku Zdeněk Mutl. Hodně zdraví a štěstí ještě 
do mnoha dalších let spokojeného života jim přejí 
výbor a ostatní členové ZO Federace strojvůdců.

Na konci července odešel do výslužby náš 
kolega Miroslav Nožička, strojvedoucí a člen 
Federace strojvůdců. Kolegové, spolupracovníci 
a základní organizace FS ve Veselí nad Moravou 
mu děkují za dlouhá léta práce vykonané na naší 
železnici a na zaslouženém odpočinku mu přejí 
ještě do mnoha let především zdraví, ale také ži-
votní elán, aby měl nyní konečně i dostatek času 
na své oblíbené koníčky, k nimž patří rybaření 
a hra v kuželky.

***

Dne 26. dubna oslavil krásné výročí 85 let 
strojvůdce ČSD v. v., pan Jaroslav Beneš. 
Všechno nejlepší, pevné zdraví a životní elán 
do dalších let mu přejí kolegové z Havlíčkova 
Brodu. Zároveň se panu Benešovi velmi omlou-
váme za pozdní gratulaci.

Za největšími železničními klenoty
všech kontinentů!

Pozvánka na turnaj FSČR
v nohejbale trojic v Tanvaldě

Zavítejte na úzkorozchodné
tratě a průmyslové dráhy

Z Kořenova odjíždí 15. července 2017 vlak 2554 
do  Tanvaldu.  Tvořen  je  třemi  jednotkami  řady 
840,  v  čele  je  840  007.  V  pozadí  je  perfektně 
obnovená  rotunda,  ve  které  jsou  uložena 
historická železniční vozidla s možností prohlídky 
o víkendových dnech. Text a foto: Jan Kubeš

Železnicí kolem světa aneb Největší železniční klenoty všech 
kontinentů je název další atraktivní knihy, kterou i pro vás připravil 
ing. Josef Schrötter, nezávislý železniční expert a v neposlední řadě 
také dlouholetý spolupracovník našeho časopisu. Na stránkách Zájmů 
strojvůdce se můžete pravidelně setkávat zejména s jeho články věno-
vanými zabezpečovací technice a bezpečnosti provozu na železnici.

A čemu věnuje pozornost ve své nové knize? Projedete v ní vlakem 
kolem světa a poznáte při tom nejkrásnější železniční skvosty všech 
kontinentů. Kniha bude vaším jedinečným průvodcem na této roman-
tické cestě historií i budoucností světové železnice. Poznáte unikátní 
historické železniční tratě z doby osidlovaní Severní i Jižní Ameriky, 
dojedete až k samotným vrcholkům alpských velikánů, vlakem Ghan 
překonáte vyprahlou pustinu australského vnitrozemí, až nakonec pro-
fičíte supermoderním Šinkansenem pod horou Fudži. 

V zajímavé publikaci nechybí spousta technických zajímavostí 
z oblasti železniční dopravy. Čeká vás například exkurze po největších 
světových nádražích či pohled do moderního řídicího sálu Centrálního 
dispečerského pracoviště v Přerově. Jako vždy je text knihy doprová-
zen krásnými ilustracemi Bohuslava Fultnera. 

Kniha z nakladatelství CPress má 144 stran, je v pevné vazbě a ce-
lobarevném provedení o formátu 210 x 285 mm. Na pultech knihku-
pectví se objeví již 6. listopadu a pro mnoho příznivců železnice se tak 
může stát třeba i velmi vítaným vánočním dárkem. 

V roce 2011 vyšla velice zajímavá a poučná 
publikace o ozubnicových lokomotivách pod 
názvem Ozubnicové lokomotivy našich drah. 
Knihu jsem doslova zhltnul, prohlédl a prostudo-
val její fotografie. K jejímu důkladnému studiu 
mě nevedl jen dlouhodobý zájem o železnici, ale 
hlavně okolnost, že jsem na prahu své profesní 
dráhy na železnici byl „odkojen“ ozubnicovou 
dráhou a jejími lokomotivami. 

V roce 1975 jsem nastoupil do učebního poměru 
k ČSD. Učiliště, které se pak staralo o můj želez-
ničářský růst, sídlilo v Liberci, ale pobočku mělo 
v Kořenově. Právě učiliště v Kořenově jsem absol-
voval. Do té doby jsem v Kořenově nikdy nebyl, jen 
jsem věděl, že existuje ozubnicová trať z Tanvaldu 
do Kořenova. A podle tehdy populárních atlasů loko-

motiv od ing. Beka jsem věděl, že zde jezdí lokomo-
tivy z Rakouska. Kořenovská pobočka libereckého 
železničního učiliště sídlila v objektu bývalé němec-
ké celnice, neboť do roku 1938 bylo kořenovské 
nádraží přechodovou stanicí mezi Československem 
a Německem. V letech 1938 až 1945 pak bylo sou-
částí německých říšských drah. Po roce 1945 už 
nebyly objekty velkého nádraží a celnice potřeba, 
za nedalekou hranicí bylo verdiktem vítězných moc-
ností náhle Polsko a železniční přechod už nebyl 
obnoven. Objekt české celnice tedy využívalo želez-
niční učiliště. Dvoupatrová budova vedle výtopny 
předtím údajně sloužila jako nocležna pro železniční 
personál a v době, o které píši, už pro učiliště jako in-
ternát. V těchto objektech se dlouhá léta připravova-
ly generace mladých železničářů na dělnické profese 
v dopravě, z nichž mnozí dodnes na dráze pracují. 

Jak pozorný čtenář mohl z mého textu vyčíst, 
internát, na kterém učni trávili větší část pobytu 
v Kořenově, byl hned vedle výtopny. A tak každé 
časné ráno zde pod okny internátu burácely moto-
ry rakouských ozubnicových lokomotiv T 426.0, 
vyrobených v SGP. Jedna z lokomotiv byla z depa 
vystavována na místní manipulační vlak, další 
ozubnicové lokomotivy pak nepravidelně vyjížděly 
podle potřeb zdejší železnice. 

V osobní dopravě byly většinou nasazovány 
motorové vozy M 240.0 (dnes 820). Tyto motory 
jsem znal z okolí České Třebové, kde v té době 
byly nasazovány na některé výkony depa ČT. Ale 
ozubnicové lokomotivy z Rakouska byly větším 
lákadlem. Už burácivý zvuk jejich motorů byl 
něco jiného než motory jiných našich motorových 
lokomotiv. Častokrát byly lokomotivy T 426.0 na-
sazovány na osobní dopravu, většinou v zimním 
období, kdy motoráky měly problémy. 

Mnoho technických věcí ozubnicových loko-
motiv bylo samozřejmě pro mladého drážního elé-
va utajeno, měli jsme zákaz vstupovat do prostor 
výtopny i nádraží samotného, jediná přístupová 
cesta z internátu do školy a zpět byla po místní 
silnici s chráněným přejezdem, kde před každým 
příjezdem a odjezdem vlaku zvonil předzvaněč me-
chanických závor. Motorové lokomotivy T 426.0 
byly prostě v polovině sedmdesátých let neodmys-
litelnou součástí mých kořenovských studií. 

Bohužel, v té době jsem ještě nefotografoval, a tak 
v mém fotoarchivu není jediný snímek z provozu 
na kořenovské zubačce těch let. V pozdním jaru roku 
1977 byla do Kořenova dovezena další zdejší legenda, 
parní ozubnicová lokomotiva 404.003, která byla před-
tím opravena do vystavovatelného stavu. Lokomotiva 
patřila Národnímu technickému muzeu a v Kořenově 
našla svůj dočasný domov. Kryté prostory zdejšího 
depa byly dost veliké, našlo se zde i místo pro tuto 
parní lokomotivu. Přivezení této lokomotivy vzbudilo 
u chlapecké části učiliště nemalý zájem a jeden z našich 
vychovatelů se tedy nechal oblomit a povolil nám vstup 
do prostor depa. My, zájemci o železnici a lokomotivy, 
jsme samozřejmě v depu byli mnohokrát ilegálně, ale 
událost příjezdu původní lokomotivy zdejší tratě byla 
mimořádnost. Parní lokomotivu, kterou zdejší zaměst-
nanci připravovali k uschování do výtopny, jsme si 
důkladně prohlédli. Lokomotiva v Kořenově pak zů-
stala mnoho let, byla vystavována k různým výročím 
železnice i zdejší tratě. Zprvu byla poctivě schovávána 
do výtopny, později však zůstala na jedné z kolejí jako 
stálá expozice a její společnost zde doplnily další par-
ní lokomotivy Národního technického muzea (NTM), 
které sem byly přivezené v roce 1980. 

Dlouholeté stání na otevřeném prostranství, 
zimní podmínky Jizerských hor a další okolnosti 
se pochopitelně podepsaly na stavu tohoto exponá-
tu. Nakonec nebylo už kam lokomotivu schovávat. 
V zimě roku 1987 se pod tíhou sněhu propadla stře-
cha výtopny a už nebyla nikdy opravena. Jako by 
tento akt devastace započal samotné chátrání celé 
ozubnicové dráhy. Lokomotiva 404.003 byla nako-
nec v roce 1998 odvezena z Kořenova a našla nový 
domov v železničním muzeu v Jaroměři.

Kořenovské učiliště jsem ukončil v roce 1978 
a do Kořenova jsem se podíval znovu v srpnu 1980. 
To jsem již fotografoval, pravidelný čtenář mého 
Archivu fotografa již vyčetl, že moje fotografická 
technika byla spíše slabá, neboť jsem fotografoval 
fotoaparátem Vilia, který měl svoje neduhy. 

Mezi našimi kolegy oblíbený seriál filmových dokumentů 
„Historie a provoz železnic“ byl právě rozšířen o nové dvojalbum 
– již 25. díl tohoto cyklu, tentokrát pod názvem Úzkorozchodky 
a průmyslové dráhy. 

Jeho první část patří ohlédnutí za dnes už vyřazenými jednot-
kami ČKD řady 420.9 Tatranských elektrických železnic. Dále 
pokračuje unikátními záběry ještě z plného provozu již kompletně 
zrušené sítě důlních drah rozchodu 900 mm na Sokolovsku. Mo-
torové lokomotivy osoblažské a jindřichohradecké úzkorozchodky 
jsou zachyceny v době před jejich remotorizací. Současně uvidíme 
v provozu i vozidla, která začínala provoz nově vzniklé společnos-
ti JHMD. Dnes už jsou i některé z těchto strojů trvale odstavené. 
Druhá část pokračuje provozem v Osoblaze a Jindřichově Hradci 
jen o několik let později, na vrcholu provozu zdejších motorových 

České dráhy, ČD Cargo, SŽDC a Fede-
race strojvůdců ČR pořádají tradiční turnaj 
v nohejbale trojic, který se koná v pátek 
17. listopadu 2017 od 9:30 hod. (prezenta-
ce od 9:00), a to ve sportovní hale Výšina, 
Sportovní 576, Tanvald.

Přihlášky a požadavky na případné ubyto-
vání před a po dni konání turnaje se přijímají  
do 12. 11. 2017. Kontaktní osoba: Pavel 
Semecký, e-mail: Semecky@fscr.cd.cz, tel. 
773 008 910 nebo Miroslav Hnát, e-mail: 
m.hnat@atlas.cz, tel. 724 496 499

Turnaje se může zúčastnit každý zaměstna-
nec a rodinný příslušník zaměstnance ČD, ČD 
Cargo a SŽDC. Startovné za jedno družstvo je 

V Kořenově byly vystaveny lokomotivy 404.003, 
T 426.002 a spolu s nimi také parní lokomotiva 
NTM 411.019. V roce 1982 jsem navštívil Kořenov 
znovu a výstava lokomotiv byla doplněna o parní 
stroje 310.0134 a EP 1000, které byly původně ur-
čené pro skanzen, ale staly se součástí sbírek NTM 
a byly zde uschovány. Na ozubnicovou trať jsem ob-
čas jezdil po celá osmdesátá léta, hlavně fotit ozub-
nicové „rakušanky“. Jejich čas se však nachyloval 
ke konci. Pak přišly zkoušky lokomotivy T 466.2369 
v adhezním provozu na zubačce, což vyvrcholilo 
v dodávce nových lokomotiv řady 743. Tak odešly 
„rakušanky“ z provozu na této trati. Dnes jsou za-
chovány dva stroje. Jen trať už není to, co bývala...

Pavel Stejskal

Povídání Kořenovské zubačky, které bylo pro 
potřeby Zájmů strojvůdce částečně zkráceno, je 
z prvního dílu knihy Literáti na trati, která vyšla 
v roce 2014. V říjnu letošního roku vyšel pod kříd-
ly literární skupiny FISAIC již čtvrtý díl s názvem 
Literáti na trati IV aneb Kola se točí dál. Autor 
povídky je zaměstnancem společnosti ČD Cargo 
ve funkci vedoucí posunu.

lokomotiv. V závěru navštívíte ještě několik muzejních a turistických 
úzkorozchodných tratí v České republice a na Slovensku.

Délka první části pořadu je 69 minut, druhé části 62 minut a cel-
ková cena je 390 Kč. Oba pořady jsou jako vždy dodávány na profe-
sionálně lisovaných DVD. Vyrobilo je studio Video-služby Kolář,  
e-mail: video_kolar@volny.cz. 

Na internetových stránkách www.videokolar.cz můžete zhléd-
nout krátké ukázky z každého z dosud vydaných 25 dílů tohoto 
seriálu. Pořady, včetně všech předchozích, si můžete objednat 
na dobírku jak na zde uvedené webové adrese, tak i přímo u auto-
ra námětu a scénáře, který také zajišťuje distribuci všech pořadů: 
Ing. Milan Bíba, Jihovýchodní II. 759/14, 141 00 Praha 4, e-mail: 
milan.biba.domu@gmail.com nebo jana.bibova@gmail.com, tel. 
272 774 091.

60 Kč. Počet účastníků je omezen z důvodu po-
čtu hřišť na 16 družstev. Na turnaji platí pravi-
dla hry dle Českého nohejbalového svazu.

Občerstvení v průběhu turnaje v baru spor-
tovní haly. Zdravotní dozor zajistí pořadatel.

Vyhlášení výsledků turnaje proběhne 
od 15 hod. v restauraci (bude upřesněno) 
v Tanvaldě.

Hlavním pořadatelem je prezidium FSČR, 
základní organizace FS Tanvald ve spolupráci 
s ČD, ČD Cargo a SŽDC.

Akce je financována z centralizovaných 
prostředků sociálního fondu ČD, ČD Cargo 
a z prostředků C-FKSP SŽDC.

Těšíme se na Vaši účast!

Časopis Zájmy strojvůdce si můžete přečíst i na webových strán-
kách www.fscr.cz, které jsou oficiální internetovou prezentací naší sa-
mostatné profesní odborové organizace. Tamtéž najdete průběžně ak-
tualizované informace vydávané prezidiem Federace strojvůdců ČR!

Zájmy strojvůdce i na webu

Kořenovské zubačky


