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Kolektivní vyjednávání na ČD 
tentokrát trochu jinak

Ocenění za mimořádné 
nasazení v době výluk
a kalamitních situací

Děčínské slavnostní točení

V polovině  října  se ve všech  třech našich 
oblastech (Plzeň, Olomouc a Praha) uskuteč-
nily rady předsedů základních organizací FS, 
na nichž mj. zazněly informace o činnosti pre-
zidia za uplynulé období. Rád bych jen připo-
mněl sjednanou a již od 1. října platnou změnu 
vnitřního předpisu Ok2, který stanovuje pod-
mínku opětovného zařazení do výkonu služby 
zaměstnance ČD po dlouhodobé nemoci, kdy 
došlo k  jeho absenci na dvou po sobě násle-
dujících  povinných  školeních.  Oproti  přede-
šlému  stavu  je  zařazení  podmíněno  nikoliv 
mimořádným přezkoušením, ale proškolením 
z  probíraných  témat  zameškané  školy.  Dále 
byli  kolegové  informováni  o  již  konečně  re-
alizovaném  projektu  tabletů  a  také  o  připra-
vovaném  periodickém  přezkoušení,  které  se 
uskuteční v únoru a březnu příštího roku.
Hlavním  tématem  byla  ovšem  příprava 

na  vyjednávání  o  kolektivní  smlouvě  ČD 
na příští  roky,  resp.  požadavky,  které  chceme 
do tohoto dokumentu zapracovat. Prvním, zce-
la pochopitelným a  stále  se opakujícím poža-
davkem  je  zabránění  ztrátě  benefitů,  jež  jsou 
v  současně  platné  kolektivní  smlouvě.  Tedy 
dají-li se některé benefity za výhodu ještě pova-
žovat, zejména pak v souvislosti s požadavky, 
o nichž se na radách hodně diskutovalo. 
Co mám  na mysli?  Hodně  hlasitě,  a  řekl 

bych, že i více než v minulých letech, se ho-
voří o týdenní pracovní době, kdy její snížení 

na současný limit (36 hodin) bylo v minulosti 
zdůvodňováno  nejen  náročností  profesí,  ale 
i  zlepšením možnosti  regenerace  vlivem  ná-
sledků nepravidelností v životě zaměstnanců. 
Jaký  je v současnosti  stav zejména v profesi 
strojvedoucí, myslím ani nemusím popisovat. 
V  loňském  roce  náš  tým  pro  kolektivní 

vyjednávání končil na předposledním jednání 
před uzavřením PKS příslibem,  že v  souvis-
losti  s  plánovanou  pracovní  dobou  budeme 
sledovat  vývoj  v  oblasti  „plýtvání“  osobním 
volnem strojvedoucího. Za uplynulých devět 
měsíců  musíme  konstatovat,  že  v  průměru 
nedošlo k dalšímu navyšování počtů dělených 
směn (lze je z dodávaných mzdových statistik 
přesně zjistit). Co ale neumíme, a do poslední 
doby to neudělal ani zaměstnavatel, je přesná 
definice počtů odpočinků mezi směnami (spa-
ní  na  nocležnách  apod.). A  právě  tyto  zčásti 
odměňované, ale bohužel i zcela zdarma pro-
mrhané časy osobního volna kolegů strojvůd-
ců, které ovšem již přesahují přijatelnou mez, 
vedly na radách k velkým diskuzím. Od zcela 
nekompromisního požadavku zaplacení všech 
těchto časů za plnou mzdu bez ohledu na to, 
zda  se  jedná  či  nejedná  o  výkon  práce,  až 
po volání po zrušení institutu dělených směn. 
Konečný  požadavek  ze  všech  tří  oblastních 
rad pro tým kolektivní vyjednávání zní v pod-
statě  jednoduše  –  tento  velmi  neuspokojivý 
stav řešit!

V souvislosti s tím se prezidium FSČR roz-
hodlo požádat vedení odboru kolejových vozi-
del GŘČD (O12) o legalizaci tzv. turnusového 
důvěrníka,  který  by  měl  jako  první  instance 
možnost  rozporovat  navrhované  sestavy  jed-
notlivých  směn  či  následně  turnusy. V  přípa-
dech,  že  nedojde  při  projednávání  ke  shodě 
a navrhované řešení bude např. mimo možnosti 
kombinace  v  domovské  organizační  složce, 
bude možné postoupit řešení třeba až na O12. 
Smyslem návrhu není bořit či rozvracet něco, 
co v některých provozních  jednotkách dlouhá 
léta  funguje,  ale  naopak  zavést  tento  systém 
tam, kde neexistuje, nebo tam, kde vedení or-
ganizační složky (OS) k projednání tak důleži-
tých věcí přistupuje zcela formálně.
Na konci  října  zaměstnavatel  předložil  ná-

vrh kolektivní smlouvy a formálně tím odstar-
toval kolektivní vyjednávání podnikové smlou-
vy  na  příští  rok. Navrhovaný  nárůst  tarifních 
mezd (1 %) nelze v tuto chvíli brát zcela vážně, 

je to prostě startovací vyjednávací pozice. Kde 
je ovšem třeba velmi zpozornět, to je navrho-
vané  zrušení  některých  příplatků,  resp.  jejich 
předisponování  do  balíku  osobního  ohodno-
cení. V  návrhu  PKS  na  příští  rok  je  v  pojetí 
zaměstnavatele uvedeno, že osobní ohodnoce-
ní bude  stanovovat  svým  rozhodnutím vrchní 
přednosta DKV (bude-li v době platnosti nové 
PKS  v  souvislosti  s  plánovaným  rozdělením 
provozu a údržby ovšem ještě existovat), even-
tuálně jiný ředitel či vedoucí OS.
Tuto  informaci  píšu  v  době,  kdy  je  před 

námi společné jednání odborových centrál pů-
sobících  u  akciové  společnosti  ČD,  které  by 
měly najít společnou řeč a definovat protinávrh 
k  materiálu  předloženému  zaměstnavatelem. 
O  dalším  postupu  v  kolektivním  jednání  bu-
deme informovat nejen na členských schůzích 
probíhajících  ve  všech  regionech,  ale  i  pro-
střednictvím Zájmů strojvůdce a informačních 
servisů rozesílaných z prezidia FSČR.

Jaroslav Vincour, viceprezident FSČR
a vedoucí týmu pro kolektivní  

vyjednávání u ČD

Vážení kolegové,
dne  17.  října  2017  schválilo  představenstvo 

ČD,  a.s.  dokument  vypracovaný  Personálním 
odborem GŘ ČD  s  názvem Retenční  program. 
Uvedený materiál nebyl s odborovou organizací 
Federací strojvůdců České republiky projednán, 
ani nám nebyl předložen ke konzultaci. Schvále-
ný motivační program přinese ve svém důsledku 
vyjmenovaným profesím nárůst mzdy v příštím 
roce  o  5  000 Kč  měsíčně  plošně,  bez  ohledu 
jak  kritický  personální  stav  v  uvedené  profesi 
v dané lokalitě panuje, a to rovněž bez jakéhoko-
liv požadavku na zvýšení kvality a produktivity 
práce. O to více je alarmující, že zaměstnavatel 
nepodmiňuje tento příspěvek závazkem setrvání 
v pracovním poměru u společnosti na další léta.  

Členové prezidia FSČR navštívili člena před-
stavenstva ČD odpovědného za techniku, servis 
a majetek a rovněž ředitele Personálního odbo-
ru GŘ ČD, kde prezentovali zásadní nesouhlas 
s  tímto podle nás zcela nekoncepčním krokem, 
který může ve svém důsledku způsobit další od-
liv  zaměstnanců  jiných  nedostatkových  profesí 
mimo  společnost  ČD.  Zaměstnavatel  přiznává, 
že  zaměstnanců  v  profesi  strojvedoucí  je  také 
nedostatek, ale ten se daří dlouhodobě nahradit 
přesčasovou prací a ochotou dále pracovat v dů-
chodovém věku. Z tohoto důvodu zaměstnavatel 
neuvažuje o finanční motivaci v Retenčním pro-
gramu ČD pro profesi strojvedoucí.         

Jsme  přesvědčeni  o  tom,  že  se  rozhodnutí 
představenstva  ČD  prezentující  finanční  zvý-
hodnění cca 2 050 zaměstnanců vybraných pro-
fesí negativně promítne do nastávajícího kolek-
tivního vyjednávání k uzavření PKS ČD na rok 
2018.  Nikdo  nemůže  očekávat,  že  tento  krok 
vrcholového managementu ČD nebude mít vliv 
na předpokládaný nárůst mezd a udržení součas-
né úrovně ostatních benefitů.   

Vážení kolegové,  je na vás,  jak vyhodnotíte 
uvedená fakta a zda budete nadále ochotni přes-
časovou prácí nahrazovat personální nedostatek 
v námi odborově zastupovaných profesích.   

v Praze dně 7. listopadu 2017 
 

Prezidium FSČR

Představenstvo  akciové  společnosti České 
dráhy  v  poslední  říjnový  den  jednomyslně 
odhlasovalo  mimořádnou  odměnu  pro  za-
městnance společnosti. Každý z nich dostane 
ve výplatě za listopad 1000 Kč navíc jako oce-
nění za mimořádné nasazení, které si letos vy-
žádaly velké výluky a kalamitní situace, jako 
byla například nedávná nedělní vichřice. 

„Jako dopravce musíme neustále flexibil-
ně reagovat na rozsáhlou výlukovou činnost 
Správy železniční dopravní cesty. Kvůli vel-
kým stavbám například v Brně, v Plzni nebo 
na Negrelliho viaduktu v Praze letos rychle 
narůstá přesčasová práce. Mimořádně také 
povoláváme do služby stovky zaměstnanců 

Šestého října jsme se rozloučili s pěti našimi 
kolegy ze základní organizace Federace stroj-
vůdců Děčín, kteří odešli do starobního, před-
časného a bohužel také invalidního důchodu. 
Zatímco Jiří Kárník a Jiří Věrnoch nastou-

pili do starobního, Jaromír Petrovický a Otto 
Weigert do předčasného důchodu. Kolega stroj-
vedoucí Martin Souček odešel do plného inva-
lidního důchodu následkem těžkého zranění při 
nehodě, k níž došlo při výkonu povolání. 
Naše  kolegy  jsme  symbolicky  otoči-

li  na  točně  před  nablýskaným  historickým 

navíc v případě událostí, jakou byla napří-
klad nedělní vichřice, kdy je potřeba se po-
starat o zákazníky a co nejrychleji obnovit 
provoz,“ vysvětluje  důvody  rozhodnutí ma-
nagementu  předseda  představenstva  a  ge-
nerální  ředitel  ČD Pavel Krtek. „Vážíme si 
nasazení našich lidí v takových situacích, je-
jich připravenosti kdykoliv nad rámec svých 
povinností nastoupit do služby a zajistit pro-
voz. A právě proto jsme o výplatě této odmě-
ny rozhodli. Lidé ji na výplatní pásce najdou 
před vánočními svátky.“ 

Tiskovou zprávu připravil R. Joklík,
vedoucí oddělení GŘČD

motorovým  vozem  M131.1130  za  zvuku 
jeho houkačky. 
Pohodu,  spokojenost  a  především  zdraví 

na zaslouženém odpočinku jim přejí kolegové 
a výbor ZO FS Děčín. Na děčínskou točnu se 
s odcházejícími kolegy přišla rozloučit nejen 
spousta strojvedoucích a dalších spolupracov-
níků,  ale  také  zástupci  depa  kolejových  vo-
zidel ČD Praha – vrchní přednosta František 
Kozel a vedoucí oddělení provozu Jan Blažek. 

Výbor ZO FS Děčín

U ČD Cargo se už vyjednává 
na plné obrátky

Ve dnech 30. října až 2. listopadu proběhlo v ho-
telu Kraskov, ve stejnojmenné obci, první společné 
jednání za účasti devíti týmů pro kolektivní vyjed-
návání z jednotlivých odborových centrál zastupu-
jících zaměstnance u ČD Cargo (ČDC) a týmu slo-
ženého z představitelů managementu  této akciové 
společnosti. Řízením celého čtyřdenního vyjedná-
vání byl pověřen člen představenstva a ředitel od-
boru provozu ČDC Zdeněk Škvařil za přítomnosti 
zástupců  Odboru  10  vedeného  Mojmírem  Baka-
lářem.  Prvního  listopadu  v  odpoledních  hodinách 
se zasedání zúčastnil také předseda představenstva 
ČDC Ivan Bednárik s dalšími zástupci vedení této 
společnosti.  Promítnuta  nám  byla  komentovaná 
prezentace o hospodářském vývoji ČDC nejen z let 
minulých, ale především z letošního roku. Také se 
hovořilo o plánech do příštích let.

Během  všech  jednacích  dnů  byl  bod  po  bodu 
projednán celý text nejen návrhu Podnikové kolek-
tivní smlouvy (PKS) na rok 2018, ale i příslušných 
interních  norem,  především  IN  PERs-42-B-2011, 
která  se  týká  osobního  ohodnocení  zaměstnanců 
a je nedílnou součástí PKS.

Shoda  byla  nalezena  u  většiny  bodů  základního 
textu PKS a téměř i u přílohy 1 – Uplatňování pracov-
ní doby. V této příloze byla nově dohodnuta výše mi-
nimální délky směny zasahující do dvou dnů. Přesto 
zde zbývá dohodnout několik bodů, u kterých zatím 
nebylo nalezeno jednotné stanovisko. 

V  přílohách  2  a  2.1,  které  se  týkají  systému 
odměňování, mzdových tarifů, příplatků a odměn, 
došlo ve dvou případech k dohodě o navýšení pří-
platku a také k vytvoření nového příplatku, který se 
týká čerpání náhradního volna.

V  Interní  normě PERs-  42-B-2011  a  její  příloze 
č. 2 došlo ke shodě na navýšení motivační složky pro 
zaměstnance  letmo  a  doplnění  textu,  který  se  týká 
motivační složky pro zaměstnance, kteří vykonávají 
činnosti se zvláštními dopravními zkouškami.

Téměř před finální dohodou  je kapitola pojed-
návající  o  kondičních  pobytech  (KOP).  Pro  tuto 
pasáž bude vytvořena nová interní norma, do které 
budou KOP přesunuty ve stávajícím znění. Jednání 
o změně této IN by mělo proběhnout během první 
poloviny roku 2018.

Další jednání o podobě PKS ČDC 2018 je naplá-
nováno na 16. listopadu v Praze.

Jiří Šafařík, vedoucí týmu FSČR  
pro kolektivní vyjednávání u ČDC

Stanovisko
prezidia FSČR
k Retenčnímu
programu ČD

Na fotografii, kterou pořídil Jaroslav Urbanec během říjnového loučení na děčínské točně, 
jsou zleva kolegové strojvedoucí Martin Souček, Jaromír Petrovický, Jiří Kárník a Jiří Věrnoch

„Eso“ 362 169-5 DKV Brno v čele R 828 z Bohumína do Brna, jen krátce před odjezdem 
ze žst Studénka. Tyto lokomotivy byly vyráběny ve Škodě Plzeň v letech 1980 až 1990. Stroj 
na snímku z 28. října už nenese jednotný modrošedý design ČD, ale nový reklamní nátěr. 
Foto: Marek Poláček
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Kde je konec kusé koleje?

Jak vítr řídil dopravu

Pozor, jste jak ve 
výkladní skříni!

Potřebujete kontakty na regionální 
manažery ČD Cargo?

Něco je teď 
hodně špatně!

Druhé listopadové noci roku 2016 jsem 
přivezl  vlak  do  žst  Praha-Uhříněves.  Lo-
komotivu  mám  odstavit  na  kusou  kolej 
4a.  Přejíždím  z  lichých  kolejí  do  sudých 
a  vjíždím  na  kusou  kolej  4a.  Na  konci 
koleje  se  na  zarážedle  jasně  odráží  mod-
rý čtverec návěsti „Posun zakázán“. Je to 
ještě asi 30 metrů. A protože na další kusé 
koleji 3a není trolej až do konce, přestože 
se ve Staničním řádu píše „trakční vedení 
v celé délce“, můj zrak sleduje vzdálenost 
k návěsti „Posun zakázán“ a zároveň tro-
lej, zda tam není nějaký izolátor. Chci za-
stavit až u zarážedla, aby se na kolej vešla 
i druhá lokomotiva. 
Již  skoro  stojím,  jsem  tak  dva  met-

ry  od  zarážedla,  když  se  ozve  zvuk,  jako 
bych  najel  na  zarážku.  Říkám  si,  který 
pitomec ji tam nechal. Jdu se podívat pod 
mašinu a místo zarážky vidím příčný pra-
žec. A ohnuté pluhy. Co s tím? Jako blbec 

Chtěl  bych  tímto  podpořit  kolegu Evžena 
Mikolajka, který měl k tématu členství v od-
borech  už  dva  podnětné  články  v  srpnovém 
dvojčísle Zájmu strojvůdce a pak i čísle 18 na-
šeho časopisu. 
Myslím,  že  názor  na  neuplatňování  vý-

sledků  kolektivního  vyjednávání  na  nečleny 
Federace  strojvůdců  či  jiných  železničních 
odborů  je  správný,  protože  někdo  příspěvky 
platí a někdo neplatí. 
Uvedl bych k tomu jiný příklad na tzv. po-

jištění na blbost. Někdo má pojistku u HVP, 
někdo  si  vyjednal  pojistku  jinde,  někdo 
nemá  žádnou  a  ten  logicky  nepožívá  výhod 
pojištění. 
Proč by pak tedy nečlen odborové organi-

zace měl požívat výhod podnikové kolektivní 
smlouvy  vyjednaných  se  zaměstnavatelem 
právě odbory!? 
Nechť si vyjedná podmínky vlastní anebo 

pracuje podle zákoníku práce. Jen to je přece 
logické a naprosto fér!
Kolegové,  kterých  se  to  týká,  mohou 

jistě  uvést  spoustu  důvodů  proč  neplatit 
příspěvky, ovšem spíše je z toho cítit vypo-
čítavost. – Proč platit za něco, co nakonec 
stejně dostanu!?

Ladislav Palkoska
PP Chomutov

hlásím  mimořádnou  událost  vedoucímu 
směny. Výsledek  je,  že  jsem  viník  a  pla-
tím škodu 13 tisíc Kč SŽDC za vyšetřová-
ní a pár stokorun Cargu za ohnuté železo. 
A to jen proto, že si jen tak někdo dá pra-
žec na kolej. Příště odjedu a budu mít klid. 
Těch pár stovek zaplatím a ušetřím spous-
tu papírování úředníkům.
A teď jak je  to v předpisech. Co na mne 

navlékli.  V  D1  se  v  čl.  546  píše  „Návěst 
Posun zakázán … zakazuje posunovat přes 

takto označené místo.“ V čl. 549 se ale skrý-
vá ona pastička „Návěstidla na konci kusých 
kolejí … mohou být umístěna i uprostřed ko-
leje … a to i za úrovní konce kusé koleje.“ 
Takže třeba 10 m daleko. Jak se to bude hodit 
kam přibít desku. Asi  je problém na příčný 
pražec přidělat tyč a na ní dát návěst. Proč? 
Když  to  vždy  můžou  hodit  na  strojvůdce, 
díky  nejasným  předpisům.  A  ani  vlastní 
předpisy nemusí dodržovat.
V  předpise  SŽDC  S4  „Železniční  spo-

dek“ se v čl. 258 uvádí „… ve vzdálenosti 
1500 mm před nárazníky zarážedla se osa-
zuje na kolejnicích příčný pražec…“ Pražec 
byl 2,15 m, ale to SŽDC nevadí. Vyjádření 
SŽDC: „Překročená míra vzdálenosti příč-
ného pražce u zarážedla nemá žádný vliv 
na vznik MÚ, protože strojvedoucí přejel 

konec kusé koleje určené ZDD.“ Užitečná 
délka koleje  je v pořádku a  ty,  strojvůdče, 
běhej po stanici s metrem a hlavně se pře-
dem jdi podívat, kam jedeš. Protože ve Vy-
hodnocení MÚ  se  píše:  „Vaším podpisem 
na Kartě znalostí tratě jste potvrdil znalost 
místních poměrů…“
Dle  vyjádření  vyšetřovatele  SŽDC 

na místě, kde k MU došlo, tam pražec umís-
tili asi před půlrokem, protože někdo vyvalil 
zarážedlo a oni ho museli opravovat. Takto si 
to zabezpečili. A dva měsíce po nehodě pra-
žec přemístili na 1,5 m od zarážedla. 
Problém  je,  že  příčné  pražce  jsou  umís-

těny jen před některými zarážedly. U koleje 
3a  není. A  o  dodatečné  instalaci  po  našem 
„seznání“ se nedozvíme. Jedině až na něj na-
jedeme. Tmavý pražec v noci opravdu na ko-
lejích není vidět.
Jeden školař mi  řekl, že nové strojvůdce 

učí, že mohou jet až k této návěsti. Že to není 
hlavní  návěstidlo,  před  kterým  by měli  za-
stavit cca 10 m. A čl. 549 pro něj byl překva-
pením. Takže kolegové, až k návěsti „Posun 
zakázán“ nejezděte! Dokud si kolej pořádně 
neprohlédnete. Chybami se člověk učí.
Když jsem se radil s právníkem, řekl mi: 

„Ten váš předpis má víc paragrafů než ob-
čanský zákoník. Jestli je opravdu všechny 
umíte zpaměti, tak vás hned zaměstnáme.“

Miloš Brunner
budoucí advokátní koncipient

Když jsem v pondělní dopoledne četl opera-
tivní přehled o práci železnice za neděli 29. říj-
na  a  předběžný  přehled  mimořádných  událostí 
(MU)  a  předběžné  shrnutí  případů  zastavení 
provozu vzniklého při provozování dráhy a dráž-
ní  dopravy,  tak  jsem  si  bezděky  vybavil  svého 
učitele  dějepisu.  Užíval  sice  titul  doktora  práv, 
ale  byl  spíše  erudovaným  historikem.  Rád  vy-
právěl i příběhy z řecké mytologie. Také o vládci 
a  strážci větrů  jménem Aiolos.  Jak přínosná by 
byla možnost využít přízně takové osobnosti při 
řízení dopravy na českých kolejích...

Předehrou  k  tomu,  že  varování  meteorolo-
gů  nelze  podceňovat,  byl  pád  mohutného  to-
polu na  trakční vedení mezi žst Brno-Židenice 
a  Brno  hl.  n.  v  pátek  27.  10.  Zastavil  provoz 
v obou kolejích na 70 minut. 

To  nejhorší  přišlo  v  neděli. Bylo  lépe  nevy-
cházet z domu. To však v železničním provozu 
neplatí. Došlo k sedmnácti mimořádným událos-
tem (§ 49 zákona o dráhách), kdy 11 MU bylo 
způsobeno  najetím  vlaků  do  spadlého  stromu 
a  jedna poškozením hnacího vozidla při pádu 
stromu. Po najetí Sp 1802 mezi Lázněmi Bě-
lohrad  a Ostroměří  na  strom  a  zásahu  hasičů 
došlo k pádu dalšího stromu na vlak a lehčímu 
zranění cestujících. 

Celkově v neděli došlo k 130 případům pádu 
stromu nebo skupiny stromů na trať. Přerušení 
provozu  trvalo  22  601 minut,  tedy  376  hodin 

Již  delší  dobu  mne  trápí  úpadek  našeho 
povolání  a  klesající  úroveň  odborné  základny 
mých  kolegů.  Mluvím  konkrétně  o  mnohdy 
nekvalitním  výkonu  služby,  a  to  viditelném 
i  běžným  zrakem  laiků.  Byl  jsem  strojvedou-
cím a strojmistrem v letech 1964 až 2012, proto 
o tomto povolání něco vím. 

Například  se  mi  jedná  o  znepokojivý  jev 
na  trati  Praha–České  Budějovice.  Mnoho 
strojvedoucích  zde  ve  slunných  dnech  jezdilo 
na  rychlících  se  staženými  bočními  roletami, 
a tak jen stěží mohli sledovat případné návěsti, 
dávané  staničními  zaměstnanci  či  dění  kolem 
trati.  Podivují  se  tomu  i  výpravčí,  se  kterými 
hovořím. Vypadá to pak, jako když projíždějící 
vlak  řídí duchové. Na žádné  jiné  trati  jsem  to 
neviděl. Bylo by to možné považovat i za opo-
menutí kontrolních orgánů, osobně to ale vidím 
jako nemístné a nebezpečné ulehčování služby, 
které nemůže mít žádnou oporu v předpisech. 

Chápu  polostaženou  roletu  na  čelním  skle 
přímo  proti  slunci,  která  přece  jen  umožňuje 
potřebný výhled. Ale zcela stažené boční role-
ty po celou dobu jízdy, to je už něco těžko po-
chopitelného. Sám  jsem měl stažené záclonky 
domácí  výroby  na  bočních  oknech  při  delším 
stání u nástupišť pod nepříjemnými zářivkami 
a výbojkami. Vše ale vždy končilo  rozjezdem 
vlaku. (Pozn. red.: Tomuto tématu se ještě bu-
deme věnovat v ohlasech čtenářů, jež budou 
zveřejněny v příštím vydání ZS.) 

Kolegové by si měli uvědomit, že jsou i pod 
dohledem veřejnosti, přesto ale zatím v menší 
míře, než je tomu například v zahraničí. Na in-
ternetu se  tak už psalo o  strojvedoucím, který 

a 41 minut. Do tohoto údaje však není zahrnu-
to  21  případů  zastavení  provozu,  které  trvalo 
do dalšího dne nebo dalších dnů!

Ze 191 tratí (010 až 343), na kterých v roz-
hodující míře  provozuje  dráhu SŽDC a České 
dráhy v  rozhodující míře osobní drážní dopra-
vu, bylo větrnou kalamitou postiženo 80 tratí, to 
je 41,88 %. Kupodivu grafikon osobní dopravy 
byl splněn na 55 % a odřeknuto bylo „jen“ 283 
vlaků. Reakcí postižených cestujících byl plný 
internet a také ostatní masmédia, která si zvláště 
na železnici ráda smlsnou.

Ale! Provozovatel dráhy je podle § 22 odst. 1 pís-
mene a) zákona o dráhách povinen provozovat drá-
hu pro potřeby plynulé a bezpečné drážní dopravy... 
Ve 130 zmíněných nedělních případech pádů 
stromů na trať rostly stromy v ochranném pás-
mu dráhy a v dopadové vzdálenosti od kolejí. 

Jistě, větru ani dešti neporučíme. I podle nyní 
platných právních norem lze však takovému ce-
loplošnému  kolapsu  v  dopravě  možno  účinně 
předcházet  a možné  škody minimalizovat.  Jde 
jen o to, aby ti, co mají řídit, skutečně řídili a ne-
přenechávali  řízení větru  a dešti,  tak  jak  tomu 
bylo o posledním říjnovém víkendu.

Poděkování a velké uznání samozřejmě patří 
všem členům složek Integrovaného záchranného 
systému a všem v provozu, kteří  se  s vysokým 
nasazením potýkali s následky větrné kalamity. 

Vladimír Selucký

si  v 150kilometrové  rychlosti  četl  noviny,  ne-
dávno zase o strojvedoucím jednoho ze soukro-
mých dopravců, který nepatřičně ustrojen hrál 
za jízdy na tabletu hry! 

Vím,  že  dnes  naše  řady  prořídly  a  na  naše 
místa  se  dostávají  i  lidé  neodpovídající  kdysi 
běžným  standardům.  Také  výcvik  už  bohužel 
neodpovídá tomu, co bývalo. O tom mohou vy-
povídat školitelé i orgány vyšetřující zvyšující 
se počet často až trapných nehod. 

Dnes nejsou pomocníci, kteří jako kandidáti 
měli dostatek času a prostoru získat od starších 
kolegů potřebné  návyky  a  zkušenosti. Apeluji 
ale na vás, vážení kolegové, nenechte klesnout 
úroveň našeho povolání pod únosnou mez! 

A  to  ještě  nehovořím  o mnoha  viditelných 
přestupcích  (osoby  na  stanovišti  apod.).  Není 
to  bohužel  jen u ČD. Nedávno  jsem k  svému 
úžasu  viděl  přijíždějící  soupravu  soukromého 
dopravce, kde bylo asi pět civilů v kabině včet-
ně žen, a strojvedoucí držel za jízdy na klíně asi 
tříleté děcko! 

Vím,  jaká  je  dnes  podivná  doba,  snad  se 
ale s tím ještě něco dá dělat. Strojvedoucí jsou 
„za výlohou“, a proto se podle toho mají cho-
vat.  Těžko  jim  jinak  někdo  uvěří,  když  (byť 
oprávněně) upozorňují na nedostatky ze strany 
zaměstnavatele a požadují zlepšení pracovních 
i  mzdových  podmínek.  Prohřešky,  o  kterých 
jsem zde napsal, naopak jen nahrávají zaměst-
navateli a kontrolním orgánům. 

Zdeněk Michl st., bývalý dlouholetý  
strojvedoucí všech trakcí a strojmistr  

z Prahy TGM, ONJ Okruhu VÚŽ i JHMD 

Ráno prvního listopadu se v Kolíně objevila pantografová jednotka 451 026-9, aby nahradila 
obvyklou klasickou soupravu a odvezla Sp 1902 Labe z Kolína do Prahy. Odjezd z Kolína byl 
načas v 6:48 a jinak celkově dobrý dojem tak nakonec kazil jen nápis provedený vandalem 
na čele vozidla. Text a foto: Jaroslav Krupička

Kusá kolej 4a v Praze-Uhříněvsi a pražec, o který byl ohnut pluh lokomotivy. Z fotografie je 
patrné, že pražec je vzdálen více než 1,5 m. Pražce jsou od sebe cca 60 cm (foto: Miloš Brunner)

Poeticky laděnou letní fotografii pantografové jednotky 460 080 za jízdy u Slavonína na trati 
č. 301 Nezamyslice–Olomouc nám poslal kolega František Hnilica. Pořídil ji v poslední 
červencový den před čtyřmi lety

Nastražené pasti

Kolegové strojvedoucí se na nás poměrně často obracejí s otázkou, 
koho je možno u ČD Cargo konkrétně oslovit s podnětem (návrhem) 
na získání nových zákazníků tohoto nákladního dopravce. Odpověď 
nám vlastně poskytlo zářijové vydání interního magazínu pro zaměst-
nance ČDC. V letošním 9. čísle časopisu Cargovák totiž vyšel článek 
Každý z nás může přispět k novému obchodu. V rozhovoru s ředite-
lem týmu regionálních obchodních manažerů Tomášem Eichlerem se 
tam mimo jiné uvádí:

„Možná to bude znít jako fráze, ale v ČD Cargo jsme tým, jsme 
profesionálové,“  zdůrazňuje  Tomáš  Eichler  a  zároveň  dodává,  že: 
„bez úzké spolupráce s provozními jednotkami by nové přepravy 
vůbec nebylo možné realizovat,“  Proto  nic  nebrání  tomu,  abychom 
byli  tým  i v obchodní činnosti. Každý z nás může svými znalostmi 

a známostmi pomoci k novému obchodnímu případu. A navíc si třeba 
i něco vydělat.
Jak na to? Stačí, když dáte obchodní typ některému z regionálních 

obchodních manažerů. Víte  třeba, kde vzniká nová  fabrika na obrá-
běcí  stroje  ve  vaší  lokalitě?  Chodíte  na  pivo  s  manažerem  společ-
nosti na výrobu autodílů? Předejte kontakt patřičnému regionálnímu 
manažerovi,  a  pokud  se  obchod  dojedná,  získáte  odměnu minimál-
ně 3 000 Kč. „Nebojte se nám zavolat, jsme tady a za každý tip jsme 
rádi,“ uzavírá Tomáš Eichler.
U článku z Cargováka, ze kterého zde citujeme, byla  i mapka se 

jmény a kontakty na regionální obchodní manažery ČDC z celé České 
republiky. Jsme rádi, že i tyto informace můžeme v Zájmech strojvůd-
ce zveřejnit.
Takže, vážení kolegové, strojvedoucí ČD Cargo, zkuste třeba i prá-

vě vy tímto způsobem pomoci své firmě a tím vlastně i sami sobě!
 

Ve spolupráci s časopisem Cargovák připravil Libor Poláček.
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Ivanu  Sabčevovi,  zaměstnanci  Ústřední  rady 
odborů  v  Praze,  byl  přidělen  úkol  vyzvednout 
skupinu  sovětských  odborářů  na  letišti  v  Praze 
Ruzyni  a  doprovodit  sovětské  soudruhy  na  ná-
draží k vlaku, kterým měli cestovat dále do Brna. 
Nejdříve bylo třeba zajistit autobus pro přepravu 
z  letiště k nádraží a poté objednat a vyzvednout 
jízdenky na vlak. 

Tyto záležitosti Ivan Sabčev zajistil s dostateč-
ným předstihem a v určený den se vypravil na le-
tiště sovětské soudruhy přivítat. Ve stejnou dobu 
cestoval revizor ČSD Felix Kroček při plnění slu-
žebních  povinností  rychlíkem  z  Brna  do  Prahy. 
Cestujících bylo ten den mnoho, vlak o sedmi vo-
zech byl téměř plně obsazen. Revize jízdenek mu 
tedy zabrala hodně času a až těsně před příjezdem 
do Prahy na Hlavní nádraží  se  revizor na chvíli 
posadil  do  jediného  volného  oddílu  první  třídy 
a  pozoroval  okolní  krajinu  a  kolem  oken  se  již 
míhající  pražská  předměstí.  Den  byl  slunečný 
a hlavní město jej přivítalo pěkným jarním poča-
sím. Měl  něco  přes  hodinu  času  před  odjezdem 
plánovaného rychlíku pro zpáteční cestu.

Krátce se prošel před nádražím, kde již na la-
vičkách  lidé  vstřebávali  první  jarní  sluneční 
paprsky,  stačil  vypít  kávu  a  trochu  odpočinout 
nohám,  neboť  jeho  povolání  představovalo  být 
na nohou převážnou část pracovní doby. 

Ivan Sabčev se v letištní hale přivítal s vedou-
cím skupiny, pozdravil ostatní  soudruhy, dovedl 
je k přistavenému čekajícímu autobusu a za něko-
lik minut po příletu již ujížděli pražskými ulicemi. 
Po příjezdu k nádraží odvedl skupinu do nádraž-
ní haly, požádal o chvíli posečkání a odebral  se 
k telefonu. Svému vedoucímu nahlásil, že je vše 
v pořádku, o skupinu sovětských odborářů se po-
dle nařízení postaral. Poté předal jízdenky na vlak 
vedoucímu  a  doprovodil  je  ještě  na  nástupiště, 
kde svědomitě dohlédl, aby všichni včas a v po-
řádku  do  vlaku  nastoupili.  Srdečně  se  rozloučil 
a odebral se na své pracoviště na ÚRO.

V  oddíle  první  třídy  tohoto  vlaku  již  také 

čekal na odjezd revizor Felix Kroček. Rychlíko-
vou soupravu měl prohlédnutou, vlaková četa si 
řádně před odjezdem vlaku plnila své povinnosti, 
a tak jen pohledem z okna sledoval poslední dění 
na nástupišti před odjezdem. 

Vlak se dal pomalu do pohybu. Za jeho okny 
mizely  postupně  pražské  domy  a  ulice  a  zane-
dlouho ujížděl  již plnou  rychlostí. Felix Kroček 
připravil  svůj  revizorský odznak, vytáhl pro  ten 
služební den určenou barvu revizní tužky a revizi 
jízdenek začal provádět hned ve voze první vo-
zové třídy, kde bylo nezvykle mnoho cestujících 
a kde také zaslechl ruštinu.

Prvního  požádal  o  jízdenku,  ten  však  u  sebe 
žádnou  neměl  a  odkázal  ho  na  vedoucího 
„gruppy“,  který měl  sedět  až  na  opačném  konci 
vozu. Revizor i u ostatních cestujících ověřil, zda 
patří k oné skupině, zjistil si počet osob a nakonec 
se propracoval až k vedoucímu, který mu jízdenky 
předložil. Revizor požádal též o místenky, neboť se 
jednalo o povinně místenkový vlak. „Rukovoditěl 
gruppy“ mu sdělil, že místenky nemá, že byl vyba-
ven pouze jízdenkami, které mu předal. 

Tím nastal první problém. Revizor začal kon-
trolovat jízdenky a hned při prvním pohledu zjis-
til,  že  jsou vystaveny pro druhou vozovou  třídu 
a  dále,  že  datum  neodpovídá  skutečnosti.  Byly 
označeny pro  platnost  před  týdnem. Vedoucímu 
skupiny celou situaci vysvětlil, neplatnost  jízde-
nek, chybějící místenky, rozdíl mezi první a dru-
hou vozovou třídou, a to vše pro celou skupinu. 
Vyžadoval  zaplacení  jízdného,  místenek  a  ještě 
finanční postih k tomu náležící. 

„Rukovoditěl“ nechápavě kroutil hlavou a stá-
le  jen opakoval, že  takto byli v Praze vybaveni. 
To však na konkrétní situaci ve vlaku nemělo mít 
žádný vliv a revizor znovu požadoval placení. To 
bylo odmítnuto, a tak byl nucen vystavit hlášenku 
s  vypočtenou  částkou  přesahující  osm  tisíc Kčs 
a  předal  ji  s  tím,  že musí  být  do  určeného  dne 
uhrazena, poté že v krajním případě dojde k vy-
máhání  pohledávky.  Po  příjezdu  vlaku  do  Brna 

sepsal  ještě  k  hlášence  oznámení  o  závadách 
a předal prvopis i s tímto oznámením v pokladně. 

Hned druhý den po ránu se v Brně v revizorské 
kanceláři rozdrnčely telefony. Vedoucí si ještě ne-
stačil ani uvařit povzbuzující kávu a už byl bom-
bardován dotazy z ÚRO, co že se to dělo se sku-
pinou sovětských odborářů minulý den ve vlaku. 
Neměl zatím tušení, o čem je řeč, požádal o infor-
mace, o který vlak se jednalo, a přislíbil soudruhy 
do Prahy po zjištění informovat. 

Ještě ani nestačil prověřit, který z revizorů v tom 
vlaku kontrolu prováděl, a už zvonil další telefon, 
tentokrát z generálního ředitelství ČSD. Týkal se 
stejného  problému. A  do  třetice,  ani  ne  minutu 
nato, zazvonil opět telefon, tentokrát se o problém 
se skupinou sovětských odborářů zajímalo  i mi-
nisterstvo  dopravy.  Teď  už  zbýval  jen  telefonát  
z ÚV KSČ a na velký průšvih bylo zaděláno. 

Vedoucí  revizorů  zjistil,  že  ve  vlaku  měl  být 
přítomen Felix Kroček, o němž bylo známo, že své 
plány bez ohlášení  nemění  a vzorně  je dodržuje. 
Byl si tedy jist, že tomu tak bylo, a ihned jej začal 
shánět.  Ten  den  naštěstí  Felix  Kroček  přednášel 
na školení vlakových čet. Ze školení byl urychle-
ně odvolán a za dvě hodiny již seděl v revizorské 
kanceláři a vysvětloval, co se dělo se skupinou so-
větských odborářů a jak při tom postupoval přesně 
dle předpisů tak, jak postupovat měl. 

Vedoucímu nezbývalo než konstatovat, že Fe-
lix Kroček jen řádně plnil své povinnosti. To také 
následně  sdělil  postupně  na  všechna  tři  místa, 
která  jej po ránu  telefonicky kontaktovala. Údaj 
doplnil o  informaci,  že dále bude  řešit  celou si-
tuaci kontrola přepravních tržeb. Zdálo se, že pro 
revizora vše v této záležitosti skončilo. 

Ani ne za týden byl znovu pozván do revizor-
ské kanceláře, kde byl přítomen zástupce kontroly 
přepravních  služeb. Také  ten  konstatoval,  že  ze 
strany revizora bylo vše v pořádku, ale že na kon-
trolu  přepravních  služeb  přišla  písemná  žádost 
z ÚRO, mimo to i několik telefonických žádostí 
z  různých míst  v Praze,  zda by hlášenka mohla 

být stornována a aby k vymáhání finanční částky 
nebylo přistoupeno. Jednalo se o chybu zaměst-
nance ÚRO, který si neověřil, že se  jedná o po-
vinně místenkový  vlak  a  také,  že  datum na  jíz-
denkách bylo ze dne objednání a nikoliv na den 
cestování. O té skutečnosti, že bylo použito první 
vozové třídy, už nebylo ani zmíněno. Také, že po-
liticky by bylo nevhodné hnát situaci do extrému, 
neboť  se  jedná o  sovětské  soudruhy. A došlo  to 
opravdu tak daleko, že situace byla probírána, byť 
jen okrajově, až na ÚV KSČ. 

Zkrátka,  od  Felixe  Kročka  byl  vyžadován 
souhlas ke  stornování  jeho hlášenky. Chvíli nad 
celou situací přemýšlel a dospěl k závěru, že pro 
uklidnění situace v Praze bude potřeba k souhlasu 
kývnout. Tak tedy také učinil. Zástupce kontroly 
přepravních  tržeb  si  to  zaznamenal  a  zdůraznil, 
že v odpovědi na ÚRO bude tento fakt výslovně 
uveden,  aby  byla  zřejmá  i  dobrá  vůle  ze  strany 
pana revizora. 

Asi  měsíc  před  vánočními  svátky  byl  Felix 
Kroček pozván k předsedovi své odborové orga-
nizace, že pro něj z ÚRO dostal zdarma poukaz 
na vánoční rekreaci ve Špindlerově Mlýně. Felix 
Kroček  přemýšlel,  zda  si  má  zahrát  na  hrdinu 
a  poukaz  odmítnout,  ale  nakonec  jej  přijal,  ale 
pouze s tím, že si jej řádně uhradí. Na tom trval. 
Tak se také stalo. 

Vydal se s  rodinou na vánoční svátky do Kr-
konoš. Shodou okolností byli ubytováni nedaleko 
vládní horské rezidence, ve které údajně tou do-
bou trávili dovolenou někteří ministerští úředníci 
a mimo jiné prý i někdo z ÚRO. Snad shodou ná-
hod se Felix Kroček jednoho večera zdržel v re-
stauraci a byl pozván na skleničku mírně podna-
pilým mužem, který se mu při hovoru představil 
jako Ivan Sabčev. 

Zdeněk Horenský

Povídka je z prvního dílu knihy Literáti na tra-
ti, která vyšla v roce 2014. V říjnu letošního roku 
vyšel  pod  křídly  literární  skupiny  FISAIC  již 
čtvrtý díl s názvem Literáti na trati IV aneb Kola 
se točí dál. Autor povídky je bývalý zaměstnanec 
ČSD a ČD, kde působil i jako revizor osobní pře-
pravy a později jako kontrolor.

Tomáš  Garrigue  Masaryk,  Václav  Havel, 
Miloš  Zeman,  mongolský  prezident  Cachjagín 
Elbegdordž a mnoho dalších významných jmen, 
na konci jejichž seznamu nalezneme skupinu au-
torů knihy Literáti na trati… Co mají tato jména 
společného? Každý z nich navštívil a byl hostem 
v  Císařském  salonu,  později  nazývaném  prezi-
dentský, a nyní vládní. Tyto vzácné secesní pro-
story historické budovy pražského Hlavního ná-
draží jsou normálně pro veřejnost uzavřené. Svým 
přepychovým  vzhledem  plně  odpovídají  význa-
mu vzácných hostů, kteří se tu dodnes přijímají. 

A  právě  zde,  díky  spolupráci  s  Českými 
drahami, OSŽ a Mezinárodní federací pro kul-
turu a volný čas železničářů (FISAIC), se tady 
11. října již počtvrté sešli literární autoři, jejichž 
múzou  je  rychlost  a  vůně  dálek  odpočítávaná 

klepáním kol železničních vozidel, aby zde po-
křtili již čtvrtý díl železniční antologie Literáti 
na trati aneb Kola se točí dál. 

S nápadem vytvořit knihu, sestavenou z uká-
zek  literárních  děl  železničních  zaměstnanců 
a autorů, kteří o železnici píší, přišel před pěti 
roky František Tylšar, spisovatel a také železni-
čář. Z původních osmnácti autorů, kteří publi-
kovali svá dílka v první knize, se stala lokomo-
tiva,  která  vlak  plný  písmenek  táhne  již  čtvr-
tým  rokem. A vagonů  tvořených  jednotlivými 
autory stále přibývá. Přesně před rokem pokřtili 
knihu s padesáti autory a v té dnešní je jich do-
konce sedmdesát dva. A to jen těch literárních, 
jak říká v úvodu knihy realizátor projektu. Vel-
kou měrou se o to zasloužila i literární skupina 
FISAIC, která byla založena v loňském roce. 

Díky ní a FISAIC vůbec se do knihy zapo-
jily i další skupiny. Jsou to fotografové a malí-
ři,  kteří  přispěli  k  obsahu  svými  fotografiemi 
či obrázky. Skupina esperantistů zase rozšířila 
jazykovou  pestrost  publikace.  Takže  kromě 
již  obvyklé  slovenštiny  a  polštiny  v  ní  letos 
nalezneme  i  ukázky  v  neprávem  opomíjeném 
celosvětovém  jazyce.  Samozřejmě  také  s  pří-
slušným překladem… 

Po představení autorů přečetla ukázku z poezie 
a prózy spisovatelka Alena Vávrová. Její opravdu 
pečlivý výběr ukázek,  spojený  s  profesionálním 
přednesem,  byl  odměněn  dlouhým  potleskem. 
V  následující  části  popsala  Jarmila  Šmerho-
vá  organizaci  FISAIC  a  její  činnost.  Hovořila 
o dvouleté činnosti literární skupiny i o tom, jak 
v  praxi  probíhá  úspěšná  spolupráce  s  ostatními 
skupinami.  Připomněla  předchozí  díl  „Literá-
tů  na  trati“,  kterým  se OSŽ  úspěšně  prezentuje 
i na mezinárodní úrovni. Dále přítomné seznámila 
se společným projektem literární a  foto skupiny  
„PHOTOLITERA 2017“. Jedná se o putovní vý-
stavu fotografií spojených s krátkými literárními 
texty, která  již proběhla v Příbrami, Pardubicích 
a  v Praze  a  která  sklízí  i  od  odborné  veřejnosti 
mnohá pochvalná uznání. 

K  vlastnímu  křtu  byly  letos  vyzvány  dvě 
sudičky. A obě reprezentovaly literární organi-
zace ČR,  které  sdružují mnohé  známé  autory. 
Za Obec spisovatelů ČR a Unii českých spiso-
vatelů Václav Franc a za český Pen club Alena 
Vávrová.  Z  úst  obou  sudiček  zaznělo  mnoho 
pochvalných slov k obsahu i zpracování knihy. 
Vysoce  byly  oceněny  čas  a  nasazení,  potřeb-
né  k  zorganizování  a  vytvoření  díla  takového 
rozsahu. Oba moc dobře věděli, o čem hovoří, 
protože Václav Franc je organizátorem literární 
soutěže  humoru  a  pobavení  Řehečská  slepice 
a Alena Vávrová organizuje uznávaný meziná-
rodní festival Literární Františkovy lázně.

Snad  nejkrásnější  přání  do  startu  knihy 
zaznělo  z  úst  západočeské  sudičky  na  závěr: 
„Milá kniho Literáti na trati IV aneb Kola se 
točí dál. Buď mrcha! Buď dobře prodejná!“ 
Bouchl špunt šampaňského, fotografové vytvo-
řili  společné  foto  a  následovala  část,  ve  které 
bylo rozdáno mnoho autorských podpisů, navá-
zána nová přátelství a všichni se dobře bavili. 
Aby  ne,  když  jim  k  tomu  vyhrávala  světově 
proslulá kapela Řehečské kvarteto, která je již 
tradičním partnerem akce. Poděkování též patří 
odborářům, kteří připravili malé, ale dobré po-
hoštění, a všem, kteří se na přípravě a průběhu 
akce podíleli. 

Na  závěr  se  sluší  ještě  připomenout,  že 
podtitul knihy „Kola se  točí dál“ byl naplněn. 
Už  nyní  je  jasné,  že  čtyřkou  Literáti  na  trati 
nekončí. V příštím roce se nechystá další kni-
ha, ale rovnou dvě. Vzhledem k narůstajícímu 
zájmu  autorů  bude  vydána  zvlášť  kniha  poe-
zie a zvlášť kniha prózy. „Tak ať vám to píše 
a za rok ve zdraví na shledanou!“

František Tylšar

Revizor ČSD a sovětští odboráři

„Ujeté“ vagóny,
vzpomínka po 55 letech ...

Autonomní jízda na železnici –
odvážné vize a realita

– Kola se točí dál! –

Podklady  k  tomuto  vzpomínání  na  mi-
mořádnou událost  s  dobrým koncem mi na-
bídl  přímý  účastník  Antonín  Borek,  tehdy 
výpravčí,  dnes  náměstek  náčelníka  stanice 
ve výslužbě.
Dne  20.  listopadu  1962  obdržel  výprav-

čí ČSD ve Skalici  nad Svitavou zprávu,  že 
ze  žst  Boskovice  ujely  při  posunu  dva  ná-
kladní vagony směrem do jeho stanice. V té 
době byl již připraven k odjezdu osobní vlak 
z  místního  nádraží  směrem  do  Boskovic 
a dále do Chornice. A jelikož už byla posta-
vena vlaková cesta, musel sloužící výpravčí 
Antonín  Borek  jednat  rychle!  Jednal  nejen 
rychle,  ale  i  velmi  profesionálně.  Spád  že-
lezniční tratě směrem z Boskovic do Skalice 
nad Svitavou je totiž 21 promile na délce asi 
pěti kilometrů!
Událost  dále  popsal  přímý  svědek,  dnes 

vysloužilý  strojvůdce  na  odpočinku  Jiří 
Alexa.  Skalický  výpravčí  vyběhl  z  doprav-
ní kanceláře k místnímu nádraží, kde  rychle 
odemkl  a  otočil  výhybku  na  koleje  směrem 
ke „šturcu“ a ve směru přijíždějících vagonů 
stihl naklást několik zarážek. Zároveň stíhal 
také zalarmovat obě stavědla (letovické a rá-
jecké)  a  jejich  zaměstnanci  tak  mohli  ještě 
položit tzv. Schönovy sáně a několik zarážek.
Vše se odehrálo doslova během jen něko-

lika minut. Vagóny z Boskovic zatím nabraly 

Poněkud odvážné úvahy o možnosti provozovat vlaky bez strojve-
doucích provázejí nemalé pochybnosti, na druhé straně však zaznívají 
i argumenty, že realizovat takový záměr by bylo možno alespoň u ně-
kterých  speciálních,  nebo  u  vybraných  regionálních  tratí.  Zejména 
v zahraničí je toto téma diskutováno stále častěji. 
Zaměřil se na ně i mezinárodní kongres odborného časopisu Sig-

nal+Draht, nazvaný Autonomní  jízda – budoucnost železnic. Konal 
se na  sklonku  loňského  roku v německé Fuldě  za účasti  tří  set  od-
borníků a zástupců médií, kteří  se snažili najít odpověď na několik 
hlavních otázek. – Je plně autonomní jízda v silniční dopravě vážně 
míněný  trend? Musí  i  železnice  jezdit plně autonomně,  aby zůstala 
konkurenceschopná?  Jaké  zvláštní  technické  a  provozní  požadavky 
pro místní a dálkovou dopravu je třeba naplnit, aby to umožnilo plně 
automatizovaný provoz vlaků?
Přednášející hovořili o budoucnosti přepravy osob i nákladů na že-

leznici. Diskutovala se cesta k autonomní jízdě nejen v silniční dopravě 

(zde vlastně testování probíhá již delší dobu), ale i perspektivy realizace 
autonomní jízdy v kolejové dopravě. Tu se nyní snaží podporovat v ne-
poslední řadě  i uplatňování automatizačních technologií a moderních 
zabezpečovacích  zařízení.  Jako  konkrétní  příklad  byla  na  kongresu 
mimo jiné zmiňována automatizovaná podzemní dráha v Norimberku.
Jak jsme se ale dozvěděli na zářijovém jednání naší odborové or-

ganizace  s  kolegy  z  odborové  organizace  Gewerkschaft  Deutscher 
Lokomotivführer, němečtí strojvedoucí se realizace nyní tak mediál-
ně populární vize vlaků provozovaných bez strojvedoucích příliš ne-
obávají. Spolkový předseda GDL Claus Weselsky dokonce vyslovil 
své přesvědčení, že nic takového se určitě nebude v praxi realizovat 
v  časovém horizontu  nejméně  třiceti  let. „A pokud k tomu pak ně-
kdy opravdu dojde, jsem přesvědčen, že strojvedoucí a členové GDL 
budou sedět na dispečinku, odkud by se takový provoz řídil,“ dodal 
k tomu s úsměvem. 

Marek Poláček

velkou  rychlost  –  podle  tehdejších  vyšetřo-
vatelů asi k 100 km za hodinu, minuly sedm 
přejezdů a vřítily se do skalického kolejiště. 
První Schönovy sáně, položené u stavědla, se 
rozpadly a zarážky za velkého hluku odlétaly, 
ujeté  vozy minuly  soupravu osobního vlaku 
a pozhazovaly i všechny zarážky na místním 
nádraží ... Až u letovického stavědla zarážky 
a sáně, které položil hradlař, pan Strya, ujeté 
vozy zastavily.
Díky rychlé reakci tehdejšího pana výprav-

čího Borka  se  nikomu nic nestalo  a  vlakve-
doucí s průvodčím nákladního vlaku si mohli 
oddychnout,  že  vše  dobře  dopadlo.  A  jak 
vůbec  k  takové  mimořádnosti  došlo?  Vel-
kou souhrou náhod, jak už to tak bývá: mra-
zík,  namrzající  deštík,  svoz  řepy  a  namrzlá 
„kuple“ (pozn. red.: v železničním slangu svě-
šovací ústrojí železničního vozu). No a kuple 
byla  tak  zmrzlá  a  „tvrdá“,  že  se při  stlačení 
soupravy neprověsila a vyjela z háku. V  ten 
okamžik ale nebyly vozy ještě podloženy ...
Sloužící  výpravčí  ze  stanice  Skalice  nad 

Svitavou Antonín Borek dostal 9. ledna 1963 
od  Bratislavské  dráhy  za  záchranu  lidských 
životů a zabránění velkým materiálním ško-
dám pochvalu a peněžní odměnu 200 korun.

Připravil brněnský strojvedoucí  
František Seidl

Dne 16. října se uskutečnilo poslední točení našeho kolegy, pana Jiřího Brudera, který se po 44 letech služby rozloučil s aktivní kariérou 
ve strojvůdcovské profesi a odjel do stanice důchod. Za výbor a všechny královéhradecké kolegy mu přejeme pevné zdraví a veselou mysl, ať 
si plně užije zasloužený odpočinek. Na snímcích je ve společnosti motorového vozu 810 100-8 DKV Česká Třebová

Osmého září tohoto roku zastavil svůj poslední vlak havlíčkobrodský strojvůdce ČD, pan Karel 
Tomšů. Rozloučit se s ním, připít mu na zdraví a na novou „životní dráhu“ přišli současní 
i bývalí kolegové a kamarádi. Ti, kteří nestihli nebo nemohli přijít osobně, se tímto ke gratulaci 
připojují. Na snímku Kája na lokomotivě 362 124-0 naposledy rozjíždí svůj poslední vlak 5909 
ze stanice Světlá nad Sázavou. 
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Společenská rubrika kolega Pavel David a hned další den 60 let kolega 
František Klíma. Všem  jim přejeme do dalších 
let pevné zdraví, štěstí a pohodu.

***
Šestého listopadu oslavil svou první padesátku 

strojvedoucí Tomáš Dušek. Do dalších let přejeme 
hodně zdraví, štěstí a pohodu v práci. Členové a vý-
bor základní organizace Federace strojvůdců Krnov

***
V tomto měsíci slaví svá životní jubilea dva naši 

kolegové a členové chomutovské ZO FS.  Jsou  to 
strojvedoucí ČD, pan Ladislav Říha, který 5. lis-
topadu  oslavil  své  55.  narozeniny,  a  strojvedoucí 
ve  výslužbě,  pan Miroslav Hrbek,  který  27.  lis-
topadu oslaví své 65. narozeniny. Oběma k těmto 
výročím  srdečně  gratulujeme  a  přejeme  mnoho 
štěstí, zdraví a spokojenosti v osobním i pracovním 
životě. Kolegové a kamarádi ze ZO FS Chomutov

***
V tomto měsíci budou svá životní jubilea 70 let 

slavit i dva naši kolegové ze ZO Federace strojvůd-
ců Děčín: 25. listopadu Bohumil Pražák a o tři dny 
později  Bohumil Honzák.  Ještě  mnoho  dalších 
spokojených let a především zdraví jim přejí výbor 
a ostatní členové děčínské základní organizace FS.

***
Dne  22.  listopadu  oslaví  své  50.  narozeniny 

náš kolega Zdeněk Kominácký. Výbor a ostatní 
členové  základní  organizace  FS DKV Praha mu 
přejí  do  druhé  padesátky  hodně  spokojeností, 
osobních úspěchů a zejména pevné zdraví.

***
V příštích dnech oslaví své narozeniny naši ko-

legové,  členové  nymburské  základní  organizace 
Federace strojvůdců: sedmdesát  let 22.  listopadu 
Petr Hovorka  a  padesát  let  20.  listopadu Miloš 
Koutský. K těmto významným životním výročím 
jim blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně 
zdraví, lásky, štěstí a spokojenosti. Výbor a členo-
vé ZO FS Nymburk

***
Dne 20.  listopadu oslaví rovných 60  let kole-

ga strojvedoucí, pan Vladimír Vrábel ze ZO FS 
Šumperk. Dlouholetý zaměstnanec Arrivy na sou-
kromé  trati  Šumperk–Kouty  nad  Desnou  a  So-
botín  posléze  odešel  ke  společnosti  IDS. Výbor 
a  všichni  členové  šumperské  základní  organiza-
ce mu přejí pevné zdraví, hodně štěstí a pohody 
do dalších let a hlavně mnoho bezproblémových 
kilometrů ve všech koutech republiky!

***
Dne 29.  listopadu oslaví  padesáté narozeniny 

náš kolega Petr Hrdlička ze základní organizace 
FS Ústí nad Labem. K jubileu mu blahopřejí a ješ-
tě  do mnoha  dalších  let  hodně  úspěchů,  pohody 
a především zdraví přejí výbor a ostatní členové 
ZO Federace strojvůdců.

***
Dne  28.  listopadu  oslaví  rovnou  šedesátku 

náš  veselský  kolega  Josef Černý  (ČD).  Hodně 
zdraví, spokojenosti a životního elánu do mnoha 
dalších  let mu přejí  výbor  a  ostatní  kolegové  ze 
základní  organizace  Federace  strojvůdců  Veselí 
nad Moravou.

***
V příštích dnech jsou mezi jubilanty i dva naši 

ostravští  kolegové.  Jedenadvacátého  listopadu 
bude  slavit  své  55.  narozeniny Roman Macura 
a ve stejný den šedesátiny Jan Mašinský. Do dal-
šího  spokojeného  života  jen  to  nejlepší,  štěstí 
a zejména hodně zdraví jim přejí výbor a ostatní 
členové základní organizace Ostrava-Cargo.

Dne 26. září oslavil své 50. narozeniny náš ko-
lega, strojvedoucí ČD, pan Petr Hrnčiar. Výbor 
a všichni členové základní organizace FS Frýdek-
-Místek mu do dalších let přejí vše nejlepší, hodně 
zdraví a pohody ve stále náročnější službě.

***
Prvního  listopadu  oslavil  své  65.  narozeniny 

strojvedoucí  ČD  Cargo  ve  výslužbě  a  dlouholetý 
člen mostecké ZO, pan Jan Jakubů. Kamarádi přejí 
Honzovi hodně zdraví na zaslouženém odpočinku. 

***
Mezi našimi jubilanty byli v minulých týdnech 

i dva kolegové z pardubické základní organizace 
Federace  strojvůdců.  Jiří Michálek,  strojmistr 
a předseda revizní komise ZO FS Pardubice slavil 
1. října 60 let. Miroslav Kunát, strojvedoucí v.v. 
se dožil 3. října 65 let. Výbor ZO a ostatní kole-
gové  jim blahopřejí a  ještě do mnoha dalších  let 
přejí jen to nejlepší a spokojenost a pevné zdraví.

***
Tito pánové,  strojvedoucí  ve výslužbě, Miloš 

Gusty  11.  10., Rudolf Ruský  26.  11., Jaroslav 
Morbitzer  29.  11.  a  Václav Vavrečka  29.  11. 
oslavili anebo ještě oslaví své sedmdesáté naroze-
niny. Do dalších let jim přejeme pevné zdraví a ro-
dinnou pohodu. Členové a výbor ZO FS Krnov

***
Dne  24.  listopadu  oslaví  své  šedesáté  naro-

zeniny  náš  kolega,  bývalý  strojvedoucí  a  dnes 
strojmistr,  pan  Zdeněk Lorenc.  Hlavně  pevné 
zdraví a hodně životní pohody mu do dalších let 
přejí výbor a ostatní členové základní organizace 
FS Jihlava.

***
Prvního  prosince  léta  páně  2017  odchází 

do důchodu kolega strojmistr a bývalý strojvedou-
cí, pan Petr Šajnoha  ze základní organizace FS 
Šumperk. Výbor a všichni členové ZO mu děkují 
za dlouholetou práci strojvedoucího a poté „za ok-
nem“ PP Šumperk, kde svoji celoživotní práci pro 
ČD  i  ukončí.  Přejeme  mu  hlavně  pevné  zdraví 
a  hodně  pohody  do  dalších  let  na  zaslouženém 
odpočinku, více času na toulky přírodou, oblíbené 
kolo a procházky se svým čtyřnohým kamarádem!

***
Dne  18.  listopadu  oslaví  své  65.  narozeniny 

bývalý strojvůdce ČD, pan Leoš Stehlík. Vše nej-
lepší, mnoho zdraví a životního elánu do dalších 
let mu přejí kolegové z Havlíčkova Brodu.

***
V letošním roce oslavili svá významná životní 

jubilea naši bývalí kolegové, pánové strojvedoucí 
a dnes důchodci,  a  to 89  let Josef Tschochohei,  
84  let Josef Brezina,  83  let Karel Fišer,  82  let 
Karel Kunčický,  80  let  Josef Ježík  a  Jan  
Ručka, 75  let Ivan Němec, 65  let Libor Kolek 
(bývalý strojmistr ČD Cargo Ostrava), Petr Kania  
a Zdeněk Šiffner. Všem naším oslavencům bla-
hopřejeme  a  do  dalších  let  přejeme  hodně  spo-
kojenosti, pohody, lásky a zejména pevné zdraví. 
Výbor a všichni členové ZO FS Frýdek-Místek

***
Dne  12.  listopadu  oslavil  své  pětašedesátiny 

ještě  činný  strojvedoucí ČD Cargo,  člen  základní 
organizace Most, pan Jaromír Možný. Kolegové 
a kamarádi mu přejí hodně zdraví a klidu v práci.

***
V měsících říjnu a listopadu oslavili anebo ješ-

tě oslaví svá životní jubilea tito pánové: Zdeněk 
Prokop 27.  10.  sedmdesáté  páté  a  Jiří Halfar 
27.  11.  sedmdesáté  narozeniny. Oběma  oslaven-
cům přejí do dalších let mnoho spokojenosti, pev-
né zdraví, duševní pohodu a dobrou mysl kolego-
vé z turnovské ZO Federace strojvůdců.

***
Dne  23.  listopadu  oslaví  šedesátiny  kolega 

strojvedoucí  ČD  Cargo  Ostrava,  pan  Stanislav 
Holáň.  Všechno  nejlepší  k  životnímu  jubileu, 
hodně zdraví, štěstí a pohody a kilometry bez ne-
hod Ti přejí kolegové a členové základní organi-
zace FS Suchdol nad Odrou.

***
Svá  životní  jubilea  oslavili  tito  naši  kolegové 

z  chebské  základní  organizace:  sedmdesát  pět  let 
Petr Hladký, Václav Lys  a Josef Mošna;  sedm- 
desát  let  Bohumil Aišman,  Ladislav Bláha  
a  Jaroslav Varmuža;  šedesát  pět  let  Stanislav  
Zajíc;  šedesát  let Václav Kratochvíl;  padesát  pět 
let  Milan Pavlík;  padesát  let  Jaroslav Gajdoš  
a Lubomír Kukrál. Výbor  a  všichni  členové  zá-
kladní organizace FS Cheb svým jubilantům srdečně 
blahopřejí  a  do  dalších  let  jim  přejí  hodně  zdraví, 
dobré pohody a spokojenosti v rodinném životě.

***
V  měsíci  listopadu  má  ZO  FS  Trutnov  tyto 

oslavence:  4.  11.  oslavil  sedmdesátku  kolega  
Miroslav Zima. V předvečer stého výročí VŘSR, 
to  znamená  6.  11.,  slavil  krásných  osmdesát  let 
vedoucí cykloklubu důchodců depa Trutnov, ko-
lega Stanislav Matějka. Dne 29. 11. oslaví 65 let 

Před půlstoletím a dnes...
Jak to vlastně je?

Dvaadvacátý  lis-
topad  je  do  našich 
srdcí  zapsán  jako 
nesmutnější  den, 
kdy  nás  před  třemi 
lety  navždy  opustil 
náš milovaný a vždy 
milující manžel, tatí-
nek, dědeček, znalec 

fotbalu a všeho sportu, kamarád, kolega  stroj-
vůdce a vždy usměvavý Josef Platil.

Prosím, kdo jste „Pepu Platiniho“ znali, vě-
nujte mu se mnou tichou vzpomínku.

Pepčo, nezapomeneme.
Manželka Hanička

Díky strojvedoucím a pracovníkům dílen byla vysokým leskem opatřena i brněnská 475.194. Tato parní lokomotiva dlouhá léta jezdila i v depu 
ve Veselí nad Moravou. Snímek z archivu Zdeňka Hájka je z druhé poloviny 70. let a byl pořízen v Tišnově

Na snímku Jaroslava Kocourka z 27. října 1967 je lokomotiva 498.014 na R61 v Praze na Smíchově

Často dnes slyší ti starší od mladých: „Víc 
jste stáli, než jezdili. A jen se plazili po ma-
šině. Věčně jste měli volno.“ Ti mladší zase 
slyší: „Nejste strojvůdci, ale řidiči. Vytratil 
se u vás vztah k lokomotivě.“ Tak jak to vlast-
ně je?
Je  fakt,  že pro  službu  strojvedoucího mu-

sely být určité fyzické předpoklady, což dnes 
odpadá. Každý strojvedoucí musel dělat něja-
ký čas  topiče, minimálně půl roku, někdy tři 
až  čtyři  roky. Odvíjelo  se  to  od momentální 
turnusové potřeby v té které služebně. 
Nebylo  maličkostí  naházet  správně 

do pece 50 až 70 metrických centů za směnu 
(např.  lokomotivy 387.0 na osobních vlacích 

Brno–Bratislava  měly  v  průměru  spotřebu 
40  q  za  cestu  tam,  to  samé  zpět. Když  bylo 
špatné uhlí či  lokomotiva, bylo to i 50 q, při 
dobrém uhlí a lokomotivě 30 q. Je fakt, že vla-
ků nejezdilo tolik, co dnes, byly delší a těžší, 
zde byla norma 450 až 500 tun.
Na další příklad se můžeme podívat  třeba 

do Hrušovan nad Jevišovkou. Zde  jezdily až 
do listopadu 1978 na Mn vlacích lokomotivy 
434.2. V  té  době  neexistovala  u ČSD  žádná 
T-lokomotiva,  která  by  utáhla  zátěž  670  tun 
(zde norma) a přitom měla nápravový tlak jen 
14 tun. Větší totiž nebyl na bývalém Ivančic-
kém  viaduktu  dovolen.  Tady  také  bylo  zvy-
kem  po  otočení  lokomotivy  na  ruční  točně, 
že strojvedoucí 30 až 40 q uhlí, které v tendru 
zbylo, přeházel ze zadní části dopředu, proto-
že  topič  stejné množství naházel do pece  již 
po cestě. A někdy i 50 q, to se pak při zpáteční 
cestě  snižovala  zátěž,  aby  lokomotiva  nezů-
stala bez uhlí.

Poslední rozloučení
Hluboce  zarmou-

ceni  oznamujeme,  že 
nás  náhle  24.  října 
2017  opustil  náš  ko-
lega, kamarád a stroj-
vedoucí  ČD,  pan  
Zdeněk Peter.  Ze-
mřel ve věku 58 let. 

Kdo jste ho znali, 
věnujte mu prosím tichou vzpomínku. 

Výbor a ostatní členové ZO FS Frýdek-Místek

A pokud  jde o mzdu,  tehdy byl nástup-
ní  topičský základ 1 260 Kč. Pokud  to byl 
topič-kandidát strojvedoucího, základ činil 
1 340 Kč, ve 2. polovině 60. let pak 1 410, 
na přelomu 60. a 70. let 1 580 Kč. Někteří 
kandidáti  raději  delší  dobu  topili,  protože 
po  zkouškách  by  šli  posunovat  na  zálohu 
a peníze měli stejné,  jelikož na záloze ne-
bylo tzv. stravné, tehdy v průměru 230 ko-
run měsíčně. 
V první  polovině  70.  let  se  zásadně  změ-

nila  mzdová  politika.  Nebyli  lidi.  A  aby  se 
nalákali,  bylo  nutno  pro  začínající  zvednout 
platy  bez  navýšení  poskytovaných  mzdo-
vých prostředků. Tehdy byly mzdové základy 

odstupňované podle služebních let, a to do tří 
roků, 3 až 6 roků, 6 až 10 roků, 10 až 15 roků 
a přes 15 služebních let. Po úpravě se základ 
srovnal.  Kdo  měl  do  šesti  služebních  let, 
dostal  přidáno,  ve  skupině  6  až  10  to  zůsta-
lo  stejné  (tehdy  zde byl  základ 1  860 Kč při 
výkonech  ve  II.  skupině).  Ti  kdo  měli  přes 
10 služebních let, finančně ztratili. 
Kromě  toho  bylo  zatřídění  podle  tratí, 

na kterých výkony převládaly, a sice IV. sku-
pina (zálohy a pracovní vlaky), III., II., I. sku-
pina. I zde bylo množství výjimek, například 
trať  Brno–Přerov  byla  ve  II.  skupině,  avšak 
výkony  na  R  a  Os  vlacích  byly  hodnoceny 
jako v I. skupině.

Pokračování

Zdeněk Hájek

Parní krasavice 498.008 na R 373 v Plzni. Snímek je datován do srpna 1967. „Turnusákem“ na tomto stroji byl i autor článku Zdeněk 
Hájek, který byl na „svoji“ lokomotivu patřičně hrdý. Dokázal to nejen nápisem vyhotoveným na štítku čepice, ale také mimořádnou péčí, 
když tuto lokomotivu mimo jiné zkrášlil bílými obručemi. Také fotografie, na níž je zachycen spolupracovník našeho časopisu, byla pořízena 
přesně před půlstoletím

Vzpomínka


