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Vážení kolegové, milí čtenáři, přejeme vám příjemné prožití vánočních svátků 
a do celého roku 2018 jen to nejlepší, hodně štěstí a zejména pevné zdraví vám 
i vašim blízkým. Spokojenost nechť vás provází nejen v osobním životě, ale také v práci.
Prezidium Federace strojvůdců, redakční rada a redakce Zájmů strojvůdce

Jak bude vypadat podniková kolektivní
smlouva ČD?
V době, kdy jsme předali do tisku tyto Zá-

jmy strojvůdce, nebylo ještě možno na otáz-
ku z titulku článku odpovědět. Kolektivní vy-
jednávání pokračovalo i v posledním předvá-
nočním týdnu. Informace o jeho dosavadních 
výslecích  zpracovává  viceprezident  FSČR 
Jaroslav Vincour, který je i vedoucím týmu 
pro kolektivní vyjednávání u ČD, a.s. Do na-
šich  základních  organizací  jsou  rozesílány 
formou informačních servisů a umístěny jsou 
na  webové  prezentaci  Federace  strojvůdců 
ČR, na adrese www.fscr.cz.
Připomeňme  zde,  že  v  základním 

textu  PKS  byla  sjednána  forma  dohod 

vzájemného  informování  odborových  or-
ganizací  se  zaměstnavatelem;  úprava  textu 
bodu  informovanosti  odborové  organizace 
v  případě  šetření  smrtelných  pracovních 
úrazů  a  dohodnuto  bylo  i  navýšení  finanč-
ních prostředků BOZP.
Dohodnuty  byly  i  některé  pasáže  přílo-

hy č. 1,  týkající  se pracovní doby, pracovní 
pohotovosti  a  dovolené;  rozvržení  pracovní 
doby anebo dělené směny. Dále se shoda tý-
kala  problematiky  nepřetržitého  odpočinek 
mezi  dvěma  směnami,  nepřetržitého  odpo-
činku v týdnu (blíže k tomu ve zde zmíněné 
informaci umístěné na webu).
V  příloze  č.  2 mimo  jiné  došlo  k  doho-

dě  o  navýšení:  ●  příplatku  za  praxi  v  no-
vém  pásmu  9  až  35  roků  (+  100 Kč),  pří-
platku za zaškolování (nově 10 % a 15 %), 

příplatku za práci v noci  (12 %), příplatku 
za práci v SO–NE (12 %) a příplatku za prá-
ci  přesčas  (35  %).  Nově  má  být  zaveden 
jednorázový  příplatek  za  každou  směnu 
s odpočinkem (100 Kč). Má dojít i ke kom-
penzaci ve formě navýšení stravného (92 Kč 
za  pracovní  cestu  5  až  12  hod,  140 Kč 
za pracovní cestu 12 až 18 hodin a 217 Kč, 
trvá-li pracovní cesta nad 18 hodin). Přípla-
tek  za  dělenou  směnu  pouze  ve  výši  50 % 
průměrného výdělku (zrušen příplatek 35 %, 
příplatek za dělenou směnu v zahraničí ne-
změněn). Shoda je i na navýšení nominální 
ceny stravenky z 80 Kč na 100 Kč a na změ-
ně  příplatku  za  krátkou  směnu  (z  25 Kč 
na 100 Kč stravenku)
Před  dalším  jednáním  zůstal  rozpor 

mezi  zaměstnavatelem  a  FSČR  v  námi 

podaném  návrhu  limitace  počtu  dělených 
směn v kalendářním měsíci u zaměstnance 
letmo  a  strojvedoucím  v  turnuse.  Rovněž 
je rozpor v návrhu zaměstnavatele se zave-
dením osobního ohodnocení a samozřejmě 
očekáváný tarifní nárůst, kde předpokládá-
me  zohlednění  již  zavedeného  retenčního 
programu ČD.
Po uzávěrce: V souvislosti s kolektivním 

vyjednáváním  ze  14.  prosince,  kde  zazněla 
informace, že v rámci vyhodnocení výsledků 
a dopadů Retenčního programu ČD rozhodlo 
představenstvo akciové společnosti o potřebě 
jeho  rozšíření  o  další  nedostatkové  profese, 
zaslal  prezident  FSČR Jaroslav Vondrovic 
dopis  předsedovi  představenstva  ČD,  a.s. 
Pavlu Krtkovi se stanoviskem prezidia Fede-
race strojvůdců k této problematice.

Kolektivní vyjednávání
u ČD Cargo

Třináctého prosince se dále vyjednávalo o podo-
bě Podnikové kolektivní smlouvy ČD Cargo na rok 
2018,  tentokrát  v  budově  sídla  generálního  ředitel-
ství  této  akciové  společnosti.  Jednání  se  zúčastnil 
i předseda představenstva ČDC Ivan Bednárik, který 
přednesl stejný návrh na růst mezd jako již 30. listo-
padu. S návrhem však odborové centrály nemohou 
souhlasit, a tak v této nejdůležitější části jednání opět 
nedošlo k dohodě. 

V návaznosti na tento bod jednání proběhla prezen-
tace  porovnání  průměrných mezd  u ČD Cargo, Čes-
kých drah a SŽDC, a to i s uvedením předpokládaného 
nárůstu  mezd  u  slovenské  společnosti  ZSSK  Cargo. 
Předseda představenstva ČDC dále uvedl, že pokud do-
jde k dohodě nad novou podnikovou kolektivní smlou-
vou  (PKS)  po  1.  lednu  2018,  budou  její  ustanovení 
aplikována od data uzavření a nikoliv zpětně. Odborové 

centrály (OC) však trvají na svém návrhu v oblasti na-
výšení mezd a již dohodnutých bodů k 30. 11. 2017. 

Dále OC ve vazbě na novou vyhlášku ministerstva 
práce  a  sociálních věcí  podaly nový,  již  druhý návrh 
v bodu 3.7.1.2. Náhrady výdajů při pracovní cestě u za-
městnanců ve specifikovaných zaměstnáních, a to 92 Kč 
při délce pracovní cesty 5 až 12 hodin; 140 Kč, trvá-li 
pracovní cesta déle než 12 hodin, a 217 Kč, pokud pra-
covní cesta přesáhne 18 hodin. Zaměstnavatel návrh ne-
akceptoval a řešení navrhuje přesunout na příští jednání.

Opět  byl  projednáván  také  bod  2.7.  Jízdné 
ve  vlacích  ČD  a  parametry  novelizace  interní  nor-
my  IN  PERs-10-B-2011  Poskytování  vnitrostát-
ních  zaměstnaneckých  jízdních  výhod  a  Opatření 
č. 0014/2016 Ředitele O10 GŘ ČDC Poskytování In 
Karet s aplikací INPLUS. U těchto dvou dokumentů 
došlo ke shodě. V prvním případě, tedy u zaměstnanců 
se  stávající  železniční průkazkou,  zaměstnavatel  po-
skytne  jako benefit příplatek pro použití komerčních 
vlaků.  Tento  benefit  pak  bude  zaměstnanci  zahrnut 
do  daňového  vyměřovacího  základu.  Příplatek  pro 
přepravu  zavazadel  (i  kol)  zaměstnavatel  hradit  za-
městnancům nebude. U In Karet s aplikací INPLUS 
bude jednotná spoluúčast zaměstnance 1100 Kč.

U  bodu  5.8.2.  přílohy  1,  týkající  se  pracovní 
doby  u  zaměstnanců  letmo,  byl  dohodnut  stávají-
cí  text  letošní podnikové kolektivní smlouvy,  tedy 
rozdíl ± 10 hodin v jednotlivých měsících ve vyrov-
návacím období. Budeme však požadovat měsíční 
statistiku o překračování tohoto limitu.

Další  jednání  o  PKS  ČDC  bylo  naplánováno 
na  18.  prosince  2017,  kdy  byl  obsah  tohoto  letos 
posledního  vydání  Zájmů  strojvůdce  již  uzavřen. 
O dalším průběhu kolektivního vyjednávání  u ČDC 
budou proto členové Federace strojvůdců informováni 
prostřednictvím elektronické pošty zasílané do základ-
ních organizací prezidiem FSČR a v neposlední řadě 
rovněž na oficiální webové prezentaci naší odborové 
organizace, tedy na adrese www.fscr.cz.

Za vyjednávací tým FSČR u ČD Cargo
Jiří Šafařík, vedoucí týmu

Siemens Vectron 193 295 v barvách Českých drah v žst Planá u Mariánských Lázní. Snímek 
Marka Poláčka je k článku ČD ve světle nového jízdního řádku (na straně 2)

Dohoda o zaměstnaneckém 
jízdném na léta 2018 a 2019

Udělejme
další krok

Dlouhotrvající  a  velmi  náročné  jednání 
o  další  podobě  zaměstnaneckého  jízdného 
na  železnici  je  alespoň  prozatím  u  konce. 
K udržení sociálního smíru na železnici přispě-
je dohoda o nastavení režijního jízdného na ob-
dobí let 2018 a 2019. Podmínky dohody čtvrté-
ho prosince podpisem společného memoranda 
stvrdilo ministerstvo dopravy a zástupci všech 
železničních  odborových  svazů.  Za  Federaci 
strojvůdců  České  republiky  tento  dokument 
podepsal prezident FSČR Jaroslav Vondrovic.
V  komerčních  vlacích  nebude  režijní  vý-

hody určovat stát. Ve formě zaměstnaneckých 
benefitů je ale poskytnou přímo České dráhy 
a  Správa  železniční  dopravní  cesty.  Memo-
randum na období 2018 a 2019 zajistí režijní 
jízdné  železničářům a  všem  skupinám,  které 
na něj mají nárok. „Jsem rád, že jsme dosáh-
li dohody, která  je důležitá pro sociální smír 
na železnici. Jednání byla složitá, ale nalezli 
jsme řešení, ke kterému se hlásí všechny stra-
ny.  Pokud  jde  o  nastavení  cen,  náš  závazek 
jsme potvrdili úpravou tarifu, která už je po-
depsaná a začne platit od 1. ledna. Ceny režij-
ního jízdného stanoví na další dva roky,“ uve-
dl náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček.
V  současnosti  platí  držitelé  režijního  jízd-

ného za roční jízdenku platnou v síti Českých 
drah 1 000 korun, od příštího roku nově 1 100 
korun a o sto korun bude vyšší cena také za re-
žijní jízdenky pro bývalé železniční zaměstnan-
ce a děti zaměstnanců. Ti nově za roční jízden-
ku zaplatí 600 korun. Z tisíce korun na 1 250 
korun se pak zvýší cena ročních režijních jízde-
nek pro ostatní rodinné příslušníky. Kromě za-
městnanců ČD a SŽDC na režijní výhody mají 
nárok například i zaměstnanci Drážního úřadu.
Vlaky  na  tratích,  kde  stát  Českým  drahám 

na provoz nepřispívá, budou ze státem nařízené-
ho tarifu vyjmuty. České dráhy i Správa želez-
niční dopravní cesty v nich ale režijní jízdné po-
skytnou v odpovídajícím rozsahu jako zaměst-
nanecký benefit. Zástupce národního dopravce, 
člen představenstva ČD Michal Štěpán, a ředi-
tel  odboru  personálního  SŽDC  Pavel  Koucký 

po podpisu memoranda deklarovali svoji připra-
venost dostát znění tohoto memoranda. 
Dohoda  také  zajistí,  že  ČD  nebudou  dis-

kriminovány v budoucích soutěžích na státem 
dotované  rychlíkové  linky.  Tyto  linky  totiž 
budou podobně jako komerční vlaky vyjmuty 
ze  státem  nařízeného  tarifu.  České  dráhy  tak 
nebudou v soutěžích zatíženy tím, že musí celé 
skupině cestujících s nárokem na režijní jízdné 
poskytovat státem nařízenou slevu, zatímco jiní 
dopravci  takovou  povinnost  nemají.  Soutěže 
bude možné vypsat za férových podmínek.

S použitím tiskové zprávy MDČR

Svůj  stručný  názor  na  dokument  GŘ  ČD 
č.  j. 3987/2017 - O 10 ze dne 26. 10. 2017 – 
tzv.  Retenční  program  ČD  2017–2018  jsem 
vyjádřil již v článku Neznalost nebo záměr? 
v čísle 22/2017 ZS, kde jsem konstatoval po-
rušení  zákoníku  práce.  Dnes  se  chci  k  dané 
problematice  vyjádřit  poněkud  z  jiného  úhlu 
a  podrobněji.  Nezařazení  strojvedoucích 
do  okruhu  profesí  ve  zmíněném  dokumentu 
považuji za hrubou chybu. 

Zaměstnavatel  „zvítězil“  nad  skupinou 
svých  zaměstnanců,  kteří  jsou  sice  nosnou 
profesí, ale prostřednictvím svých odborových 
organizací  stále  něco  připomínkují  a  pořád  se 
jim něco nelíbí. Ale v podstatě  jsou ke svému 
zaměstnavateli, věrni své stavovské cti, někdy 
až  příliš  loajální.  Proč  jim  tedy  ještě  přidávat 
peníze...  !?  „Vítězství“  tohoto  druhu  je  však 
vítězstvím Pyrrhovým. Zde připomínám výrok 
tohoto zdatného vojevůdce po bitvě u Auscula 
roku 279 př. n. l.: „Ještě jedno takové vítězství 
a jsme zničeni.“ Tohoto historického přirovná-
ní by  si měli být vědomi  i vrcholoví manaže-
ři Českých drah:  Ještě  jedna  taková  „retence“ 
a firmu opustí i zbytek zkušených zaměstnanců! 

Jsou strojvedoucí spravedlivě mzdově ohod-
noceni? Nejsou. Už vzhledem ke kumulaci pra-
cí,  které  ve  jménu  zvýšení  produktivity  práce 
vykonávají  za  jiné  profese.  To  chápou mnozí 
železničáři, někteří manažeři však ne. 

Jak  je  konstatováno  v  Závěrečné  zprávě 
k  projektu HR  176/08  z  roku  2009  –  Studie 
šetření  reálných  pracovních  podmínek  a  pra-
covního  prostředí  jako  indikátoru  poškození 
zdraví a časového zkrácení profesní schopnos-
ti u specifických profesí v ČR, jejímž zadava-
telem bylo MPSV ČR a iniciátorem Federace 
strojvůdců České  republiky,  tak „...  Směnoví 
pracovníci  mají  o  40 %  vyšší  riziko  kardio-
vaskulárních nemocí v poměru k pracovníkům 
v pravidelných směnách ...“ Předmětem studie 
bylo i zkoumání vlivu stresu na zdravotní stav 

strojvedoucích. „...Zdrojem stresu je u strojve-
doucích jednoznačně havárie vlaku, záchrana 
lidí  v  nebezpečném prostředí,  přejetí  člověka 
nebo kolize s motorovým vozidlem na přejez-
du...“ Nevím, zda zmíněnou studii  (87 stran) 
manažeři ČD  a ČD Cargo  vůbec  četli...  Stu-
die je stále přístupná na internetu, a to na ad-
rese  http://www.mpsv.cz/files/clanky/9126/
HR176_08-zaverecna_zprava.pdf 

Podle  údajů  Drážní  inspekce  ČR  došlo 
v  letech  2013  až  2017  (statistika  k  30.  listo-
padu  2017,  tedy  takřka  za  pět  let)  celkem 
k  861  střetnutím  na  železničních  přejez-
dech. Zemřelo při  nich 179 osob  a  433 osob 

bylo  zraněno.  Mezi  zraněnými  byli  i  stroj-
vedoucí.  Například  v  roce  2015  při  střetnutí 
24. 3. u Obrataně, 25. 5. ve Velkých Pavlovi-
cích, 22. 7. ve Studénce –  těžké zranění s  tr-
valými  následky  strojvedoucího  Pendolina 
a 7. 9. ve Šluknově. Ve stejném období,  tedy 
téměř pěti let, došlo k 1308 střetům s osobami. 
Usmrceno bylo 1011 osob a zraněno 307 osob. 
Negativní  vliv  těchto  mimořádných  událostí 
na  zdravotní  stav  strojvedoucích  v  komplex-
ním pohledu je zcela nepopíratelný. 

Jak  vyplývá  z  údajů  Společenské  rubriky 
v  Zájmech  strojvůdce  (údaje  ke  dni  30.  11. 
2017),  tak  v  letech  2013  až  2017  zemřelo 
59  strojvedoucích  (aktivních  zaměstnanců 
i důchodců) ve věku 55 až 65  let! Konkrétně: 
(věk/počet  zemřelých)  55/4, 56/2, 57/8, 58/5, 
59/5, 60/5, 61/3, 62/6, 63/10, 64/5, 65/6 na-
šich kolegů. Tato velmi smutná statistika není 
ovšem  úplná.  Někteří  kolegové  nebyli  orga-
nizováni  ve  FSČR,  někteří  nebyli  v  žádných 
odborech. Popírat  vliv  strojvůdcovské profese 
na  předčasná  úmrtí  by  bylo  neomluvitelným 
znevážením památky zesnulých kolegů, kteří si 
zaslouží především úctu nás všech. 

Budiž jsou předešlé řádky k zamyšlení pře-
devším  pro  ty,  kteří  rozhodují  o  budoucnosti 
firmy,  která  používá  hrdý  název  NÁRODNÍ 
DOPRAVCE.

Vladimír Selucký

Je to již několik týdnů, co vedení národního do-
pravce  s  retenčním programem vlastně  zveřejnilo 
i svoje rozhodnutí ignorovat nedostatek strojvedou-
cích. Nepíšu zde nic nového, ale je třeba si neustále 
uvědomovat důvod tohoto faktu. Za prvé je to naše 
ochota podepisovat dohody o přesčasech, za druhé 
si  přiznejme,  že  jako  strojvedoucí  až  příliš  často 
podléháme  tlaku  strojmistrů  a  vedení  firmy,  kteří 
mnohdy směnu obsazují doslova na poslední chvíli.

V návaznosti na zmíněný retenční program jsme 
v redakci Zájmů strojvůdce zaznamenali dosud neví-
danou  lavinu příspěvků  jak od  jednotlivých kolegů, 
tak i z našich základních organizací. A všechny byly 
plné  rozhořčení.  Předchozí  číslo  našeho  časopisu 
jim ostatně patřilo celé. Nebylo ani možné zveřejnit 
všechny ohlasy, na to byl jeho rozsah příliš malý. Tyto 
vaše  ohlasy  ostatně  neustávají  a  jménem  redakční 
rady vám za ně, vážení kolegové, srdečně děkuji.

Nyní je však nutné udělat další krok. Napsat pěk-
ný a výstižný článek je jedna věc, ale to ještě vedení 
národního  dopravce  nedonutí  své  rozhodnutí  změ-
nit. Musíme naše aktivity a konkrétní činy posunout 
dále. V  praxi  by  nyní  mělo  především  následovat 
důrazné a plošné odmítání přesčasů tak, jak k tomu 
v poslední době vyzvaly některé ZO na svých člen-
ských  schůzích.  Připomeňme  si  ale  fakt,  že  naše 
prezidium k tomuto kroku vyzývalo své členy již da-
leko dříve a dokonce opakovaně. Jestli zástupci ČD 
v provozních jednotkách říkají, že se s námi na přes-
časech domluví vždy, musíme ukázat, že míra trpěli-
vosti strojvedoucích byla překročena.

Co v této chvíli pomůže? Vzpomeňte, vážení ko-
legové, na hrdinství našich předchůdců v šedesátých 
letech, v neposlední řadě na jejich takzvanou pasiv-
ní rezistenci. Za několik hodin se tehdy v roce 1968 
na dráze nepohlo ani kolo. A všechno to bylo podle 
předpisů. Představitelé tehdejších ČSD a ministerstva 
dopravy si pak ihned pospíšili, aby veřejně uznali Fe-
deraci  lokomotivních  čet  za  plnoprávného  partnera 
pro další vyjednávání. Nyní nám právě  takové cho-
vání může opět pomoci. Třeba i proto, že už koneč-
ně  pochopíme,  že  neustálým  podepisováním  dohod 
a chozením na vložáky škodíme jen sami sobě.

Dovolte  mi  malý  historický  exkurz.  –  Mezi 
německými  vojáky  obklíčenými  u  Stalingradu  se 
podle pamětí těch, co přežili, rozšířil verš: „Trpěli-
vě snášíme rány osudu, vždyť sami jsme si nadělili 
tuhle  ostudu.“  Určitě  nejsme  v  jejich  pozici,  ale 
jisté ponaučení z toho plyne ...

Evžen Mikolajek

In memoriam
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ČD ve světle nového jízdního řádu

Vyjádření Okresního státního
zastupitelství v Mostě

Letošní představení změn a novinek v no-
vém  jízdním  řádu  na  rok  2018,  který  platí 
již  od  10.  prosince  do  8.  prosince  příštího 
roku,  se  konalo  pro  novináře  a  zástupce 
médií  (celostátních  i  odborových)  22.  listo-
padu  atraktivní  formou  na  palubách  vlaků 
Českých  drah.  Nejprve  se  z  Prahy  vyjelo 
na cestu revitalizovanou soupravou Pendoli-
no 680 005, která běžně jezdí směrem do Ko-
šic, ale v rámci prezentace jízdního řádu nás 
zavezla do Plzně, kde již čekal zvláštní vlak, 
tažený moderní  interoperabilní  lokomotivou 
Vectron 193 295, směřující do Plané u Mari-
ánských Lázní. Zde ve speciálním voze bylo 
připraveno  promítací  plátno,  na  kterém  se 
prezentovaly novinky a změny v chystaném 
jízdním  řádu,  a  to  nejen  celostátním,  nýbrž 
i pro Plzeňský kraj. 
Fenoménem  nového  jízdního  řádu  je  roz-

hodně  zrychlování  dopravy.  Národní  do-
pravce je připraven jezdit z Prahy do Berlína 
za  4  hodiny,  tedy  o  20  minut  rychleji,  díky 
zprovozněné  lokomotivě Vectron.  To  je  nej-
rychlejší cestovní čas v historii přímého spo-
jení obou metropolí. „Je to o tom, že potřebu-
jeme  vyškolit  naše  strojvedoucí  v  potřebném 
počtu,  tak  abychom mohli  bez  problému  po-
krýt celé rameno do Drážďan, a Vectron pak 
samozřejmě pojede dále do Hamburku. Jízdní 
řád je na to připraven a během příštího roku 
dojde ke zrychlení, jelikož v Drážďanech se již 

Skutečnost,  že  se  někteří  obžalovaní  bez  zá-
konného  důvodu  nedostavují  k  hlavnímu  líčení, 
ač byli řádně předvoláni, je bohužel dlouhodobým 
nešvarem, se kterým se jen obtížně bojuje. Nejen 
svědci,  ale  i  soud a  státní  zastupitelství dokážou 
svůj  čas  využít  lépe,  než  pomyslným  čekáním 
na Godota. Je však nutné mít na paměti, že ke kaž-
dému obžalovanému je zapotřebí přistupovat jako 
k nevinnému až do doby, než bude pravomocně 
odsouzen. Proto i prostředky, které lze využít k za-
jištění přítomnosti obžalovaného u hlavního líčení 
– z nichž nejintenzivnějším je vazba – je možné 
využít jen tehdy, je-li to zcela nezbytné. Podmínky 
ke vzetí do vazby však až doposud nebylo možno 
považovat za naplněné.

Byť lze snadno pochopit spravedlivé rozčarová-
ní svědků a poškozených, kteří se k soudu svědo-
mitě dostavují, je zapotřebí mít na paměti, že před 
zahájením hlavního líčení nebyly žádné indicie, že 
se  obžalovaný  k  soudu  na  předvolání  nedostaví, 
a bylo by nepřiměřeně přísné pro jedno zmeškání 

nebude  přepřahovat  lokomotiva  a  díky  tomu 
a jiným konstrukcím jízdního řádu dosáhneme 
času 4 hodin a 7 minut,“ sdělil Michal Štěpán, 
člen představenstva Českých drah odpovědný 
za osobní dopravu. 
Nově  se  na  některých  linkách  začíná  pro 

snadnější  orientaci  používat  jednotná  ozna-
čení spojů. Metropolitan bude spojovat me-
tropole Čech, Moravy, Slovenska, Maďarska, 
tzn.  linka Praha–Budapešť. Zde se doba ces-
tování zkrátí přibližně o 15 minut. Slovácký  
expres  povede z Prahy přes Pardubice, Čes-
kou  Třebovou  a  Olomouc  na  Slovácko,  do 
Uherského  Hradiště  a  Luhačovic.  Západní 
expres  bude  jezdit  trasu  z  Prahy  do  Plzně 
a  dále  buď  do  Chebu,  nebo  do  Mnichova. 

Na této relaci se také bude zrychlovat zhruba 
o 20 minut. Tato linka je zajímavá také tím, že 
počet vlaků stoupne na 7. Více než polovina 
dálkových spojů již v moderních soupravách 
jezdí  a  ty  linky,  které  modernizací  neprošly 
(5), projdou procesem nasazení nových vozi-
del nejpozději během roku 2020. 
Významnou  novinkou  je  i  zavádění  noč-

ních spojů. V Praze a Středočeském kraji se 
rozšiřuje  rozsah  regionální dopravy o 4,5 % 
a  mezi  to  patří  i  víkendové  spoje  ve  2:30 
ranního času. Zároveň ČD oznámily zvýšení 
ceny jízdného. Kvůli očekávané zvýšené 2 % 
inflaci v roce 2018 se zvedly ceny o několik 
korun,  vzrostla  ale  taktéž  sazba  za úschovu 
během přepravy z 10 na 20 Kč. Např. u vzdá-
lenosti  150 km činí  zdražení  5 Kč u obyčej-
ného jízdného. 
Zavedeno  je  8925  vlaků,  doposud  jich 

bylo  o  160 méně  a  denně pojede  v  průměru 
7041 vlaků. Z dalších představených zajíma-
vostí  lze uvést kupříkladu 6208 vlaků  s  roz-
šířenou  přepravou  spoluzavazadel  –  jízdních 
kol  (o 134 vlaků více), navýšení spojů s ob-
čerstvením cca o 30 spojů, o 166 vlaků více 
bude cestovat se značkou bezbariérovosti (pro 
vozíčkáře), a také výrazné rozšíření Wi-Fi při-
pojení k internetu do stovky dalších železnič-
ních vozů.

Text a foto: Marek Poláček

bez dalšího zbavit svobody člověka, na nějž je nut-
no hledět jako na nevinného. Není pak důvod nedo-
mnívat se, že soud s ohledem na druhé nedostavení 
se  obžalovaného  nečiní  stále  intenzivnější  kroky 
k zajištění přítomnosti osoby obžalovaného u hlav-
ního líčení, což může vyústit  i ve vzetí do vazby. 
Vazba  je  však  prostředkem  zcela  mimořádným, 
a záleží tedy i na budoucím přístupu samotného ob-
žalovaného. Rozhodování o těchto otázkách je však 
nyní zcela v rukou soudu.

Dlužno pak podotknout, že předvolaní svěd-
ci pak nemusí na účast u soudu čerpat dovole-
nou, neboť zaměstnavatel je povinen je k účasti 
u soudu uvolnit, kdy, požádá-li o to předvolaná 
osoba  soud,  bude  soudem  v  souladu  s  §  104 
odst. 1 trestního řádu nahrazena jak ušlá mzda, 
tak i náklady na cestu k soudu a zpět.

JUDr. Michal Babčaník
státní zástupce Okresního státního 

zastupitelství v Mostě

Bylo by jedno řešení ...

Zabránili vážným nehodám

Vánoce v klidu. A hlavně doma!

Platnost zaměstnaneckých jízdních výhod ČD od 1. ledna 2018

O tom, že v opravárenství se schyluje k ob-
dobnému personálnímu kolapsu jako u profe-
se  strojvedoucí,  si  již  nádražní  vrabci  hodně 
dlouho  cvrlikají  na  střechách  topíren.  Starší 
a  zkušení  pracovníci,  z  nichž  většina  prošla 
i  specializovaným  školstvím,  odchází  buď 
do důchodu –  to v  lepším případě,  anebo ze 
zdravotních důvodů. A pak je tu ještě skupina, 
která  využívá  situace,  kdy  na  trhu  práce  za-
číná být po strojírenských profesích zvýšená 
poptávka a odchází, jak se říká, za lepším.
Stejně  jako u profese strojvedoucích, náš 

management opět sleduje,  jak mu mizí kva-
lifikovaní  zaměstnanci  a  nové  si  přitom  ani 
nevychovává ani nezískává. A teď, když mu 
konečně dochází, že se schyluje k průšvihu, 
v panice se uchyluje k naprosto nekoncepční-
mu řešení. Nebo si snad někdo myslí, že když 
pustí  jeden  rok  z  dlaně  chlup,  že  jim  takto 
odměnění pracovníci zůstanou vděční a věrní 
až do skonání světa? To neví, že opravdové 
odborníky  je  potřeba  náležitě  ohodnotit!? 
A  že  stávající  systém,  kdy  jako  začínající 
dostanu 7. platovou třídu a na zvýšení platu 

Za  jedenáct  měsíců  letošního  roku  došlo 
na  železničních  přejezdech  k  159  střetům 
na  železničních  přejezdech.  Bylo  usmrceno 
34 osob a zraněno 75 osob.  Je zarážející,  že 
mezi viníky nehod jsou ve stále větší míře ři-
diči z povolání, řidiče autobusů nevyjímaje. 
Dne  24.  října  v  7.45  hod.  se  k  přejezdu 

P7193 v km 45,128 trati Brno–Přerov se sil-
nicí  III/37933  blížil  R  825  Brno–Bohumín. 
V  témže  čase  přijížděl  k  přejezdu  linkový 
autobus dopravce ČAD Blansko. V autobuse 
cestovalo 8 osob, z toho sedm dětí. Řidič nere-
spektoval PZZ ve výstraze a vjel na přejezd... 
Strojvedoucí  R  825  v  čele  s  lok.  362  118-2 
Zdeněk Vondra  z DKV Brno  spatřil  autobus 
na vzdálenost 300 metrů. Ihned zavedl rych-
ločinné brzdění a podařilo se mu zastavit před 
přejezdem. Autobus mezitím prorazil závoro-
vé břevno a opustil prostor přejezdu...
Podobná  situace  nastala  14.  listopadu 

v 14.17 hod. na přejezdu P 4247 v km 52,602 
se silnicí I/11 u Bludova. K přejezdu se blížil 

Užijte  si  Vánoce  se  svojí  rodinou,  vždyť 
jste za  rok odpracovali navíc  skoro  tři měsí-
ce –  416 hodin. Doberte  si  dovolenou,  vždy 
byl přeci velký problém  ji převádět. Vyberte 
„banku volna“, přesčasy nedělejte. 
A  vy,  pro  České  dráhy  dnes  již  nepo-

stradatelní  důchodci,  kteří  jste  v  letech 

povinně  produktivního  věku  požadovali 
uzákonění  nároku  na  předčasný  odchod 
do důchodu, hrajte si ve dny sváteční raději 
se svými vnoučaty. 
Firma  to  jistě  pochopí  a  vyjde  vám 

vstříc. Vždyť jsem četl v Železničáři č. 23: 
„…a  na  své  zaměstnance  jsme  náležitě 

pyšní. Chceme i jim dále vytvářet lepší pod-
mínky pro výkon práce, abychom i pro naše 
zaměstnance  byli  nadále  první  volbou  při 
rozhodování  o  tom,  kde  chtějí  pracovat.“ 
Takže určitě pochopí, že chcete strávit Vá-
noce v kruhu rodiny a ne na přerušené smě-
ně kdesi a zadarmo. 
Na co  ještě  čekáte,  kolegové? Na pochvalu 

od  svého  vedoucího  před  nastartovanou  loko-
motivou?  Jestli  i  v  příštím  roce  budou  padat 
rekordy  v  počtu  odpracovaných  přesčasových 
hodin, tak se nedivme, že nás zaměstnavatel ne-
zařadil do seznamu ohrožených a nestandardně 
odměňovaných profesí. 

Miloš Brunner

si  budu muset  nějaký  rok  počkat,  je  v  sou-
časných  podmínkách  naprosto  nevyhovují-
cí!?  Retenčním  programem  se  problém  jen 
o pouhý rok odsouvá.
Že  současní  odpovědní  pracovníci  nevědí, 

kde  na  trvalé  zvýšení  platů  u  opravdu  všech 
nedostatkových profesí (tedy i strojvedoucích) 
vzít prostředky? Jedno řešení mě napadá. Ať ti, 
co tuto situaci nechali dojít takhle daleko, vy-
jdou ze svých kanceláří, zaťukají na sousední 
dveře a tam odevzdají klíče se slovy:
„Ahoj Franto,  od  zítřka  děláš  ještě  i moji 

práci, já tady končím.“
„No  počkej, Václave,  to  nemyslíš  vážně? 

A to jako, že bych to měl stihnout ve svý pra-
covní době a za stejný peníze?“
„Ano, přesně tak to myslím.“
„Ale to přece nejde!“
„Ale jde a už je to dokonce i vyzkoušené, 

že to jde.“
„Vyzkoušené? A to prosím tě kde?“
„No přece u strojvedoucích!“ …

Jiří Hron

Sp  1706  Jeseník–Zábřeh  na Moravě  a  sou-
časně kamion, jehož řidič nerespektoval PZZ 
ve výstraze a vjel na přejezd. Strojvedoucí Sp 
1706 v čele s lok. 754 080-0 Tomáš Chromek 
z  DKV  Olomouc,  PJ  Šumperk  po  spatření 
kamionu  ihned  zavedl  rychločinné  brzdění 
a  podařilo  se  mu  zastavit  před  přejezdem. 
Kamion  prorazil  závorové  břevno  a  opustil 
prostor přejezdu... 
Díky  pohotovému  jednání  strojvedou-

cích  Zdeňka  Vondry  a  Tomáše  Chromka 
byly tyto incidenty poznamenány jen hmot-
nou škodou a ne další tragédií. 
V obou případech zahájili policisté Územ-

ního odboru Policie ČR ve Vyškově a v Šum-
perku úkony trestního řízení a řidiči jsou pode-
zřelí  ze  spáchání přečinu obecného ohrožení 
z  nedbalosti  podle  §  273 odst.  1,  2  písm.  b) 
trestního zákoníku. V případě odsouzení jsou 
ohroženi trestní sazbou od šesti měsíců do pěti 
let nebo zákazem činnosti. 

Vladimír Selucký

Napadený strojvedoucí musel už dvakrát k soudu,
zatímco násilník se ani jednou nedostavil

Třetího  května  2016  došlo mezi  zastávkou 
Želenice  a  železniční  stanicí  Most  u  osobní-
ho vlaku ČD 6831 k napadení  strojvedoucího 
z Děčína. Násilník kladívkem z výbavy vlaku 
opakovaně  udeřil  do  skla  dveří  na  stanoviště. 
Poté,  co  náš  kolega,  který  netušil,  o  co  jde, 
otevřel  dveře,  útočící muž  jej  zatlačil  dovnitř 
a  začal  demolovat  stanoviště  elektrické  jed-
notky RegioPanter. Ve svém násilném  jednání 
pokračoval  i  po  zákroku  příslušníků  Policie 
ČR a napadal rovněž je! Zajisté si většina z vás 
na tuto mediálně známou skutečnost vzpomene. 

Soud  s  pachatelem  útoku  byl  ohlášen 
na  16.  října  2017.  Možná  si  jako  já  řeknete, 
proč až tak pozdě. Muselo se vše řádně vyšetřit 
od  testu  krve  útočníka  až  po  proplacení  škody 
na  majetku  ČD  pojišťovnou.  Budiž,  ale  stej-
ně  se mi  to  zdá moc  dlouho. V určený  den  se 
k soudnímu jednání dostavili všichni zúčastnění 
na konfliktu – strojvedoucí a vlakvedoucí dotyč-
ného vlaku, také oba zasahující policisté. Jediný, 
kdo  se  nedostavil,  byl  právě  násilník.  Přestože 
obsílku k soudu přijal, v pohodě si odjel někam 
do zahraničí,  a  to dokonce beze  slova omluvy. 
Soud byl  odročen na 27.  listopad. V  tento den 
se opět sešli všichni, obžalovaný ale zase nikde.

Chvíli  po  třinácté  hodině  vyšla  ze  soudní 
síně  paní  soudkyně  a  sdělila  nám,  že  obžalo-
vanému  volala  domů.  „Prý  zapomněl,  že  je 
stání.“ A  jelikož  bydlí  nedaleko  Mostu,  dala 
mu půl hodiny na to, aby se dostavil k soudu. 
V 13.40 vyšla  jiná zaměstnankyně soudu, aby 
nám  přítomným  oznámila,  že  se  obžalovaný 
nedostavil a soud se opět odkládá. Bez uvedení 
dalšího data stání. 

Tak to mi rozum nebere. Proč pro něj rovnou 
neposlali policii, aby ho předvedli?! Jsem dalek 
toho, že bych chtěl planě kritizovat, ale otázky 

Informujeme  držitele  zaměstnaneckých 
jízdních  výhod,  že  prolongace  pro  rok  2018 
nebude zahájena k 1. lednu 2018, její začátek 
bude vyhlášen v Metodickém pokynu k pro-
dloužení  platnosti  zaměstnaneckých  jízdních 
výhod  ČD  pro  rok  2018,  který  bude  vydán 
v průběhu měsíce ledna 2018.
In  Karty  s  platnou  aplikací  železniční 

průkazka  pro  rok  2017  zůstávají  v  plat-
nosti  v  souladu  s  Metodickým  pokynem 

k  prodloužení  platnosti  zaměstnanec-
kých  jízdních výhod ČD pro rok 2017  (čj. 
3466/2016-O10, ze dne 14. 11. 2016)  až 
do 31. května 2018, pokud nebude rozhod-
nuto jinak.
Upozorňujeme,  že  v  případě  tzv.  prvních 

přídělů  nároku  na  zaměstnanecké  jízdní  vý-
hody  je  umožněno  uhradit  prolongační  část-
ku za r. 2017 s tím, že tato bude platná do 31. 
května 2018, pokud nebude rozhodnuto jinak.

O  dalších  změnách  budeme  průběžně 
informovat.
Současně  byl  zveřejněn  seznam  vlaků 

a  úseků  provozovaných  na  komerční  riziko 
ČD s platností od 10. prosince 2017, pro kte-
ré je nutno v souladu s platnými pravidly mít 
evidenční lístek nebo místenku s rozdružením 
podle  jednotlivých  skupin  držitelů  jízdních 
výhod, a to až do 31. května 2018, pokud ne-
bude rozhodnuto jinak.

Seznam  komerčních  vlaků  je  k  dispozici 
na personálních útvarech dle evidence držitele 
jízdních výhod anebo v prostředí intranetu ČD 
na  adrese:  http://albatros.cd.cz/dokumenty/
O10Gr/dokum.nsf v kategorii  Jízdní výhody 
a pro uživatele Lotus Notes: Soubor/Databá-
ze/Otevřít/ server: Albatros/České dráhy - do-
kumenty  - O10 GŘ - dokumenty personální. 
Současně je zveřejněn v aplikaci Dokumenty 
k seznámení ČD.

S „Žralokem“ 844 vedl dne 26. října 2017 svůj 
poslední  vlak  5344  do  Pardubic  náš  kolega, 
strojvedoucí Jiří Zitko. Po příjezdu na 12. ko-
lej  k  prvnímu nástupišti  přestoupil  do nablýs-
kaného a originálně vyzdobeného motorového 
vozu M131.1228, přistaveného k této slavnostní 
příležitosti  Pardubickým  spolkem  historie  že-
lezniční dopravy, aby s ním sám odjel na točnu 
pardubického  depa.  V  rámci  tradičního  cere-

moniálu otočení na točně mu popřáli spokojená 
a hlavně dlouhá důchodová  léta,  spojená  i  se 
„zachraňováním“ mladých dívek z pozice plav-
číka na koupališti, nejen jeho nejbližší z rodiny, 
ale rovněž kolegové a spolupracovníci z depa.

takový  postup  přímo  vyvolává.  Přitom  podle 
ustanovení § 75 a násl. trestního řádu (zadrže-
ní) a § 68 odst. 1, 3 písmeno b) trestního řádu 
(vazba) mohl být násilník již k druhému soud-
nímu jednání na příkaz soudu předveden Policií 
ČR. A  pokud  se  bez  řádné  předchozí  omluvy 
nedostavil  ani  podruhé,  pak  jsou  zde  důvody 
na uvalení vazby. Ale to je jen můj laický názor.

Jako facka pak za těchto okolností zapůsobí 
text  z  předvolání  svědků  k  podání  svědectví. 
Zde se doslova píše: „... Nedostavíte-li se bez 
řádné  omluvy,  může  být  nařízeno  Vaše  před-
vedení nebo Vám může být uložena pořádková 
pokuta do 50 000 Kč.“

Do hlavy se mi vkrádá myšlenka, že právě 
takovéto případy jen dokazují naši neschopnost 
vypořádat se slušně ale důrazně s těmi občany, 

kteří  nepřinášejí  společnosti  nic  pozitivního, 
ale naopak dnes a denně škodí a zřejmě se pak 
i dobře baví tím, jak je na ně státní moc krátká.

 Náš kolega strojvedoucí nejen že byl napaden 
při  výkonu  své  profese,  ale  díky  smějícímu  se 
pachateli už přišel o dva volné dny. Aby se do-
stal včas k soudu, musel odjet z Děčína už v půl 
jedenácté. V kolik musel odejít z domova, nevím, 
ale v podstatě  takové dopoledne je pak doslova 
„zabité“. Z Mostu jsme odjížděli díky „nesoudu“ 
po čtrnácté hodině a v Děčíně je vlak až kolem 
půl čtvrté. A téměř celý den je pak v onom slav-
ném městečku, kam se chodí z Prahy dálkové po-
chody. Kdo mu tento, ne vlastní vinou, ztracený 
čas zaplatí!? 

Josef Oliva, strojvedoucí v.v.

Už  v  příštím  roce  by  po  dokončení  a  zprovoznění  6.482 m  dlouhé  traťové  přeložky  v  rámci 
modernizace  trati Rokycany–Plzeň,  jejíž hlavní  stavbou  je dvojice  jednokolejných  tunelů pod 
vrchem Chlum, mělo dojít k opuštění a snesení původního úseku trati Plzeň Doubravka–Chrást 
u Plzně. Snímek osobního vlaku v čele s lokomotivou 363 064-7 v tomto úseku tak již brzo bude 
patřit minulosti. Text a foto: Martin Kalousek
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Před půlstoletím a dnes...
Jak to vlastně je?
Pokračování ze ZS č. 21/2017

Před  půlstoletím  bylo  přáním  většiny 
zaměstnanců  dostat  se  do  turnusu,  tj. mít 
svoji lokomotivu. O ni se pak většina tur-
nusáků  starala  jako  o  vlastního  člena  ro-
diny,  ne-li  lépe. Mělo  to  původ  již  v  po-
čátcích  železničního  provozu  v  polovině 
19.  století  i  dříve,  kdy  lokomotivu  měl 
většinou  přidělen  jeden,  maximálně  dva 
strojvedoucí.  Ti  pak  byli  s  lokomotivou 
i v dílnách, pokud měla lokomotiva střední 
či generální opravu.

Byla i určitá řevnivost mezi četami, vět-
šinou  tvrdily, že  jejich  lokomotiva  je nej-
lepší – ať už po technické stránce, či pokud 
jde  o  čistotu.  Kolikrát  se  přišlo  do  prá-
ce  o  jednu  až  dvě  hodiny  dříve,  zvláště 
po  tzv. vymývání. Vlastní přípravná doba 
(bez  písemných  prací  a  cesty  na  hranice) 
bývala 50 až 70 minut, jak pro kterou řadu. 
V té měl strojvedoucí provádět tzv. služeb-
ní  opravy.  Jejich  přesný  seznam  určoval 
předpis  V  41.  Bylo  naprosto  vyloučeno 
v  tomto  časovém  limitu  vykonat  byť  jen 
čtvrtinu  zde  uvedených  oprav.  Namátkou 

uveďme: odvodnění a naplnění olejem tzv. 
spodního  mazání,  seřízení  tyčových  loži-
sek (u čtyřnápravových lok. 12 ks, u 3válc. 
14  ks).  Turnusáci  si  to  prováděli  např. 
v pracovních přestávkách ve vratných de-
pech, případně přišli do práce dříve a dě-
lali  to  zadarmo.  Proto  měl  každý  obavy, 
když na svůj výkon dostal  letmo lokomo-
tivu, kde udělal jen to nejnutnější, aby vů-
bec dojel.
Co  se vnější  čistoty  týče,  čištění všech 

ploch na lokomotivě i tendru měl dělat to-
pič  (předpis  V2P),  avšak  bylo  nepsaným 
zákonem,  že  strojvedoucí  si  čistil  pravou 
stranu a topič levou. K tomu – po vytření 
na  sucho –  se používal na  teplé části olej 
zvaný motorák (M6), na studené části tzv. 
pracháč  (olej  TC4),  vždy  ředěno  naftou 
(po  petroleji  měl  nátěr  našedlý  nádech). 
Největšího efektního lesku se však dosáhlo 
po použití loje. Ten si někteří zaměstnanci 
dokonce doma škvařili. Po napuštění ploch 
byl  po  první  jízdě  kotel  velmi  silně  zne-
čištěn sazemi, po následujícím vytření pak 
byl  10  až  14  dní  „jako  nový“.  Utíralo  se 
to pak  jen na sucho. Záleželo na  tom,  jak 
často  pršelo. Toto  se  provádí  u  některých 
parních lokomotiv i dnes.
Na  parních  lokomotivách  bylo  výbor-

né, že pokud člověk nebyl hluchý a slepý 
a  s  lokomotivou  trochu  soucítil,  90 % zá-
vad  se  avizovalo  dopředu  –  třeba  ložisko 
začalo  klepat,  i  když  šlo  ještě  studené, 
kompresor  začal  obtížně  pumpovat,  pří-
padně  vrzat,  ale  ještě  šel,  napaječ  ještě 
táhl, ale už neměl svůj zvuk. Při vhodném 
okamžiku  se  člověk  podíval  na  příslušná 
místa a většinou to opravil. I když vždycky 
taky ne. Tuto vlastnost moderní trakce ne-
mají. Člověk  jede, naráz bác,  spadne HV, 
třeba  bez  zapůsobení  ochran,  a  člověče, 
dělej, co umíš.
Co  bylo  u  páry  nevýhodou,  bylo  pali-

vo: nafta a ampéry jsou stejné, ale na páře 
mělo  značný  vliv  uhlí  na  průběh  směny. 

Sen každé čety bylo mít v tendru „poláka“ 
(černé  uhlí)  a  „sever“  (hnědé  mostecké). 
Jistě žádný nedá dopustit na hnědou kostku 
z  dolu  „President  Gottwald“.  Tato  kostka 
měla jemné bílé žilky, po rozklepnutí měla 
čerstvá  plocha  poněkud  tmavší  barvu,  než 
zoxidovala a měla pak barvu světlejší. Bez 
hlušiny  a  prakticky  bez  popela  vše  shoře-
lo. Naopak ti nejstarší mají jistě ještě dnes 
mrazení v zádech, vidí-li číslici 21065. To 
bylo  statistické  označení  černého  pracho-
vého uhlí dováženého v 60. a 70. letech ze 
SSSR.  Nemělo  žádný  plamen,  nedaly  se 
s ním zakládat rohy, silně se spékalo. Teo-
reticky mělo velkou výhřevnost,  vyšší než 
Kladno nebo Nýřany, ale naprosto se neho-
dilo pro kotle s velmi proměnlivým zatíže-
ním, tj. pro lokomotivy. Byly v podstatě dva 

druhy, jeden měl malé kousky do 5 mm, ten 
ještě ušel,  avšak druhý byl naprostý prach 
a  v  noci  to  podle  sluchu  vypadalo,  jako 
když  se  do  pece  háže  písek.  Dělání  páry 
a  čištění  ohně,  vyrovnávání  rozžhavených 
háků  a  hřebel  kladivem na kolejnici  vedle 
lokomotivy,  na  to,  jak  při  tom  trpěl  kotel, 
raději  nevzpomínat.  Pro  uhlí  se  používaly 
různé  krajové  názvy,  nejčastěji  Gagarin, 
také Šepilov nebo Bulganin a možná  i ně-
které další.
Po  ústupu  parní  trakce  se  péče  o  vněj-

ší  vzhled  přenesla  i  na  lokomotivy  nových 
trakcí  –  ze  začátku  byly  v  pevném  oběhu, 
3 až 4 čety na jednu lokomotivu.

Pokračování
Zdeněk Hájek

Nová  pamětní  deska  v  blízkosti  kilometrovníku  v  místě  železničního  neštěstí  u  Hradčovic. 
Na památku svého kolegy Františka Gazárka a dalších obětí ji pořídila základní organizace 
Federace strojvůdců Veselí nad Moravou (foto M. Urbánek)

Vzorně  vyčistěny  byly  nejen  lokomotivy  na  rychlících  a  osobních  vlacích.  Na  snímku 
Vratislava Mazáka z roku 1973 je dvojice 434.2335 a 434.2314 na postrku z Vršovic směr 
Benešov u Prahy 

I parní lokomotiva 498.102, jejíž snímek na R68 byl pořízen 15. listopadu 1971 v žst Praha-
Smíchov, měla v pravidelném provozu bílé obruče. Takto upravené stroje byly elegantní, ale 
údržba byla náročná a velmi pracná. Foto: ing. Jaroslav Kocourek (sbírka Zdeněk Hájek)

Je  sychravé  ranní  počasí,  krajina  se  utápí 
v husté mlze. V kalendáři se píše 11. listopad 
1977 a v čase 4:28 odjíždí osobní vlak 4104 ze 
stanice Hradčovice směrem na Kunovice. Ten-
to osobní vlak se sedmi vozy, vedený motoro-
vou  lokomotivou T 478.1063, míjí odjezdové 
návěstidlo v  poloze  „Stůj!“,  rozřízne výměnu 
a  dále  míjí  mechanické  vjezdové  návěstidlo, 
které dovoluje jízdu vlaku z opačného směru. 
V  tu  dobu  hláskou  Popovice  projíždí  ná-

kladní  vlak  Pn  64  105  o  hmotnosti  508  tun 
a osmi vozy naloženými štěrkem. V čele toho-
to vlaku je parní lokomotiva Štokr 556.0211. 
Veškerá  snaha zastavit  alespoň  jeden vlak  je 
marná, a tak u třetího vzdálenostního upozor-
ňovadla předvěsti vjezdového návěstidla v km 
108,150 v čase 4:30 hod. dochází k neodvra-
titelnému střetu. 

Lokomotivní čety se uvidí cca na 50 metrů. 
Při  rychlosti  osobního  vlaku  téměř  70  km/h 
a  nákladního  vlaku  50  km/h  mají  následky 
této  nejhorší  nehody  na  Vlárské  dráze  de-
strukční  charakter.  Lokomotivy  se  zaklíní 
do  sebe  a  vozy  se  skládají  jeden  na  druhý, 
jako  krabičky  od  sirek. Dlouhý  kotel  Štokra 
zachrání život  lokomotivní četě,  ale v moto-
rové lokomotivě umírá strojvedoucí František 
Gazárek z tehdejšího LD Veselí nad Moravou 
a spolu s ním i další čtyři cestující v soupravě 
vlaku 4104. Po strojvedoucím zůstane mladá 
vdova, dcerka a měsíční syn Zbyněk Gazárek, 
který je v dnešní době naším kolegou, kama-
rádem a už několik let jezdí jako strojvedoucí 
v naší provozní jednotce.
Shoda  nešťastných  náhod  dokonala  své. 

Výpravčí  Hradčovic,  Kunovic  a  dispečer  se 

dohodli  o  vykřižování  vlaků  v Hradčovicích 
i za cenu čtyřminutového zpoždění osobního 
vlaku 4104. 
Výpravčí  v Hradčovicích bere vlak 4104 

na  1.  kolej  blíže  k  výpravní  budově  a  vlak 
Pn  64  105  na  druhou  kolej  s  průjezdem 
na  Uherský  Brod.  Osobní  vlak  4104  však 
neuvolní  zadní  námezník.  Takto  mimořád-
ně  vzniklou  dopravní  situaci  řeší  výpravčí 
v časové tísni tím, že jde sám k vlaku a dává 
návěst vzdálit. Tuto návěst přebírá průvodčí 
a baterkou ji předává vlakvedoucímu. Ihned 
potom se dá vlak do pohybu. Výpravčí před-
pokládá,  že  bylo  jeho  návěsti  porozuměno, 
vrací se zpět a po uvolnění zadního námez-
níku dává návěst stůj. Zjišťuje však, že 4104 
na  návěst  stůj  nereaguje  a  nadále  zvyšuje 
rychlost. Dává  návěst  „Stůj,  zastavte  všemi 
prostředky“, ale vlak opouští stanici Hradčo-
vice. Běží tedy do dopravní kanceláře a volá 
hlásku Popovice u Uherského Hradiště, aby 
zastavil  vlak  Pn  64  105.  V  telefonu  uslyší 
„Právě projel“. Následuje pár vteřin bezmoci 
a dochází k největšímu železničnímu neštěstí 
na této trati.

O tomto železničním neštěstí se toho mno-
ho nenamluvilo a spíše bylo zapomenuto. Až 
do  letošního  roku,  kdy  si  připomínáme  již 
čtyřicet let od této události. S nápadem udělat 
alespoň malý pomník přišel náš kolega, stroj-
vedoucí Josef Prát, který celou akci napláno-
val, organizoval a řídil, aby se vše do 11. lis-
topadu stihlo. 
Kdo měl chuť a zájem jeho akci podpořit, 

tak se mu mohl snažit alespoň s něčím pomo-
ci. Vykopat a zabetonovat základ, vyrobit pa-
mětní desku a upravit vše okolo  totiž nebyla 
práce jen na chvíli. Jožin se však sám od sebe 
do toho pustil a všechno zvládl na výbornou, 
za což mu patří velký dík. 
Celá  akce  se  velmi  rychle  rozkřikla 

a na této pietní akci, konané desátého listopa-
du, se shromáždilo přes 40 lidí, ať už to byli 
nádražáci, pozůstalí nebo pamětníci této neho-
dy. Celou akci rovněž natáčela Česká televize 
s reportérem Josefem Kvasničkou. 
Úvodní  slovo  měl  samozřejmě  Josef 

Prát,  který  všechny  přítomné  přivítal  a  poté 

Umístění pamětní desky inicioval a také pietní 
shromáždění k 40. výročí tragické události zor-
ganizoval kolega Josef Prát (foto M. Urbánek)

Pietnímu shromáždění u příležitosti smutného 
výročí  věnovala  pozornost  i  Česká  televize. 
Na snímku Martina Urbánka je reportér Josef 
Kvasnička při rozhovoru s Jiřím Růčkou st.

Květiny  na  památku  obětí  nehody  položila 
i  výpravčí  z  Hradčovic  Jana  Došková  (foto 
M. Urbánek)

přednesl  krátkou  řeč  o  tom,  co  ho  vedlo 
k  tomu,  aby  celou  akci  zorganizoval.  Další 
slovo dostal Jiří Růčka st., který byl přímým 
účastníkem nehody. Tehdy jel na Štokru jako 
pomocník strojvedoucího a vše měl v paměti, 
jako by se to stalo včera. 
Na závěr pietního aktu dostala slovo Jana 

Došková, výpravčí z Hradčovic. V době neho-
dy byla na mateřské dovolené a byla to právě 
její směna, kdy došlo k tomuto tragickému ne-
štěstí. A aby těch fatálních náhod nebylo málo, 
tak v jednom z vozů zahynul její bratr. 
Za hosty přijal pozvání a naší akce se zú-

častnil  také  náměstek  hejtmana  pro  dopravu 
Zlínského  kraje  Pavel  Botek  a  dostavilo  se 
i mnoho dalších  lidí, kteří přišli uctít památ-
ku lidí, kteří zemřeli na následky této tragické 
mimořádné události. 

Martin Urbánek
místopředseda základní organizace FS

Veselí nad Moravou
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Společenská rubrika Desátého  ledna  2018  bude  slavit  své 
50.  narozeniny  náš  kolega Martin  Čech  ze 
základní organizace FS Tišnov. Do druhé pa-
desátky  jen  to  nejlepší,  spokojenost  v  práci 
i osobním životě a především zdraví mu přejí 
výbor a ostatní kolegové z tišnovské ZO Fede-
race strojvůdců. 

***

Dne 27. prosince oslaví své 65. narozeni-
ny náš kolega Jan Novotný ze základní or-
ganizace  FS  Letohrad.  Hodně  zdraví,  štěstí 
a osobní spokojenosti do dalších let mu přejí 
výbor a ostatní  členové  letohradské ZO Fe-
derace strojvůdců.

***

Z  provozního  pracoviště  Nymburk  ČD 
odešel  9.  prosince  do  důchodu  náš  kolega 
Zdeněk Čadílek. Všichni členové nymburské 
základní organizace FS mu děkují za vykona-
nou práci a do dalších let přejí hodně zdraví, 
štěstí, lásky a spokojenosti.

***

  V měsíci  prosinci  slaví  své  kulaté  naro-
zeniny  dva  členové ZO Federace  strojvůdců 
Most, oba nyní  již na zaslouženém odpočin-
ku. Prvním je strojvedoucí v.v. Leoš Sněhota,  
který 7. 12. oslavil 65. narozeniny, a druhým je 
bývalý  strojvedoucí,  pan František Bodlák, 
který má  životní  jubileum – krásných 70  let 
– 21. prosince. Oběma pánům přejeme hodně 
zdraví a elánu do dalších let. Výbor a ostatní 
kolegové z mostecké základní organizace

***

V  lednu  oslaví  svá  životní  jubilea  hned 
tři  členové  chomutovské  ZO Federace  stroj-
vůdců.  Strojvedoucí  ČD,  pan  Josef  Hrbek 
slaví  své  60.  narozeniny  11.  ledna.  Dalšími 
oslavenci  jsou strojvedoucí ve výslužbě, pan  
Vladimír  Capouch,  který  7.  ledna  oslaví 
70. narozeniny, a kolega František Hakavý,  
který  stejné  kulaté  životní  výročí  oslaví 
13.  ledna.  Hodně  zdraví,  štěstí  a  pohody 
do dalších let jim přejí všichni kamarádi a ko-
legové ze základní organizace FS Chomutov.

***

Devátého  ledna  2018  se  dožije  sedmde-
sátky  strojvůdce  v.v.  z  bývalé  Strojové  sta-
nice Lysá nad Labem, pan kolega František 
Procházka.  V  současné  době  je  členem 
Klubu  odložených  strojvůdců Lysá  nad La-
bem. Františku, přejeme Ti k tomuto jubileu 
i  do  dalších  let  dobré  zdraví,  nezanedbatel-
nou  dávku  toho  pověstného  štěstí,  pohodu 
a spokojenost.

***

Svá  životní  jubilea  oslavili  tito  naši  ko-
legové  z  chebské  základní  organizace:  se-
dmdesát  let Miloš Gusty  a Vladimír Vojta, 
šedesát pět  let Bohuslav Šnajdr,  šedesát  let  
Vladimír  Hájek  a  Drahoslava  Vojtová, 
padesát  pět  let  Zdeněk  Hovorka.  Výbor 
a  všichni  členové  ZO  Federace  strojvůdců 
Cheb  všem  jubilantům  srdečně  blahopřejí 
a do dalších let jim přejí hodně zdraví, dobré 
pohody a spokojenosti.

Dne 26.  prosince  oslaví  své  krásné  život-
ní  jubileum 80  let  náš  kolega,  pan Ladislav 
Tůma. Výbor  a  ostatní  členové  základní  or-
ganizace  Federace  strojvůdců  Čerčany  mu 
srdečně blahopřejí a také do dalšího spokoje-
ného života přejí  jen  to nejlepší a především 
pevné zdraví.

***

Dne  5.  prosince  tohoto  roku  absolvoval 
svoji poslední šichtu a do důchodu se koncem 
roku chystá kolega strojvedoucí, člen ZO Fe-
derace  strojvůdců  Jihlava,  pan Pavel  Palán. 
Výbor  a  ostatní  členové  jihlavské  základní 
organizace FS mu děkují za vykonanou práci 
a do dalšího života přejí klid, pohodu a samo-
zřejmě především zdraví!

***

Dne 7. prosince oslavil své 50. narozeniny 
náš kolega, kamarád, člen základní organizace 
FS Lovosice, toho času již ve funkci vrchního 
drážního  inspektora  v  Ústí  nad  Labem,  pan 
Přemysl  Živný.  Přemku,  přejeme  ti  nadále 
pevné  zdraví,  štěstí,  spokojenosti  a  i  nadále 
tolik elánu v soukromém, pracovním i spole-
čenském  životě!  Výbor  a  členové  lovosické 
ZO Federace strojvůdců

***

Základní  organizace FS Trutnov má  v  le-
tošním  roce  ještě  tyto  dva  oslavence:  6.  lis-
topadu oslavil 70 let kolega Zdeněk Jirutka 
a 13. prosince slavil 65  let Vladimír Linka. 
Do dalších let jim přejeme pevné zdraví, klid 
a pohodu.

***

Své sedmdesátiny oslavili emeritní stroj-
vůdci – prvního října Karel Bejvl a 9. pro-
since  Jiří  Sýkora.  Při  této  příležitosti  ba-
lík  dobré nálady,  štěstí  a  zdraví  vrchovatě, 
velkou dávku pohody,  ze  života  radost mít 
a  smíchem  vtipem  nešetřit  jim  přejí  kole-
gové  z  Karlovarského  klubu  emeritních 
strojvůdců.

***

Dne 28. prosince oslaví  rovnou šedesátku 
náš kolega Miroslav Krejz ze základní orga-
nizace  FS  Tišnov.  Ještě  mnoho  dalších  spo-
kojených let, pevné zdraví, úspěchy a životní 
elán mu přejí výbor a ostatní členové tišnov-
ské ZO Federace strojvůdců. 

***

Dne 4. listopadu oslavil strojvedoucí ČD 
PP Mladá Boleslav, kolega Roman Adam, 
své  padesáté  narozeniny,  které  jsou  bohu-
žel  zkalené  jeho  delší  pracovní  neschop-
ností.  Výbor  a  členové  ZO  mu  přejí  pře-
devším  hodně  sil  k  překonání  nepříjemné 
nemoci  a  věří  v  jeho  brzký  návrat  do  ak-
tivního života.

***

V  letošním  podzimním  čase  slavili  svá 
jubilea  šedesáti  let  další  naši  kolegové  ze 
základní  organizace  FS  Jablunkov.  Dne 
30.  října  slavil  toto  životní  výročí  strojve-
doucí  Jan  Kuczera  a  21.  listopadu  stroj-
mistr  Jan  Mašínský.  Oba  oslavenci  jsou 
z  ČD Cargo,  PJ Ostrava. Výbor  a  členové 
jablunkovské ZO Federace strojvůdcův jim 
přejí do dalších let hodně zdraví, elánu, spo-
kojenosti a pohody.

***

Dne 26. prosince oslaví své šedesáté na-
rozeniny náš  kolega,  strojvedoucí ČD,  pan 
Zdeněk Sýkora. Pevné zdraví, mnoho štěs-
tí  a  životní pohody mu do dalších  let  přejí 
výbor a ostatní členové základní organizace 
FS Jihlava.

***

Dne  29.  listopadu  oslavil  svých  krásných 
55 let karlovarský strojvůdce Zdeněk Krejčí, 
toho času vykonávající službu na Mn vlacích 
v okolí Karlových Varů. Zdendo, hodně zdraví 
a pohody Ti přejí kolegové ze základní organi-
zace FS Karlovy Vary.

***

V  tomto  měsíci  –  11.  prosince  –  osla-
vil  své  životní  jubileum 75  let  náš kolega 
Otakar  Vitvar  ze  Seniorklubu  při  libe-
recké základní organizaci. Výbor,  členové 
základní organizace Liberec a kolegové ze 
Seniorklubu mu děkují za odvedenou práci 
a  do dalšího  života přejí  hodně  štěstí,  po-
hody, pevné zdraví a spokojenost v  rodin-
ném životě.

Nabídka
kalendáříků

Členové FSČR na Facebooku

Standa Chaloupka
přijel do stanice důchod

Mám i vlastní zkušenost

Poděkování našim
dárcům krve Hluboce  zarmouceni  oznamujeme 

všem přátelům a  známým smutnou  zprá-
vu,  že  nás  navždy  opustil  kolega  Alois 
Strejček. Zemřel náhle 19. listopadu 2017 
ve věku 78 let. 
Věnujme  mu  společně  naši  tichou 

vzpomínku. 
Děkují výbor a členové ZO FS Nymburk.

***

Dne  23.  listo-
padu  2017  odešel 
náhle  ve  věku 
pouhých  58  let 
pan  Jaromír  
Mičola,  strojve-
doucí  DKV  Olo-
mouc a člen valaš-
skomeziříčské  zá-
kladní  organizace 

FS. Náš kolega zemřel v železniční stanici 
Veřovice jen hodinu po nástupu do služby, 
kterou toho smutného dne v ranních hodi-
nách  vykonával  na motorovém  voze  řady 
842 vlaku 3105. Naše řady navždy opustil 
bezproblémový  pohodář  a  sportovec  bez 
zjevných zdravotních obtíží.
Kdo jste tohoto našeho kolegu a kama-

ráda znali, prosíme, věnujte mu i vy svoji 
tichou vzpomínku.
Výbor a členové ZO Federace strojvůd-

ců Valašské Meziříčí

ZV OSŽ  žst Brno  hlavní  n.  nabízí  kalendáříky 
o velikosti 7,5 x 10,5 cm se železniční tematikou.
Sada 17 ks za 25 Kč. Tel. 724 975 811
e-mail: Hnilickova@epos.cd.cz

Jak jistě mnozí vědí, na sociální síti Facebook 
lze zakládat různá diskuzní fóra s přesným zamě-
řením. Stalo se tak i v případě členů naší samostat-
né profesní odborové organizace. 

Již  několik  let  tak  existuje  skupina  Federace 
strojvůdců  České  republiky.  Jedná  se  o  uzavře-
nou  neoficiální  diskuzní  skupinu  pro  všechny 
členy FSČR, kteří mají zájem o slušnou polemiku 
na  společná  témata.  Názory  prezentované  v  této 
skupině  jsou  osobními  názory  jejich  nositelů 
a  jsou  nezávislé  na  prezidiu  FSČR,  nebo  na  ja-
kékoliv základní organizaci Federace  strojvůdců, 
pokud  v  konkrétních  případech  není  výslovně 
uvedeno jinak.

I přes tuto „neoficiální platformu“ se zde sna-
žíme šířit aktuální informace z dění ve FSČR, a to 

s  možností  pod  každou  informací  také  okamžitě 
zahájit diskuzi. 

Díky správci a moderátorům této skupiny se zde 
daří udržet vysokou úroveň diskuze. U každého čle-
na skupiny je před jeho přijetím ověřováno členství 
ve Federaci strojvůdců ČR, a proto v této skupině 
není možné vystupovat pod anonymními účty. 

Všechny  kolegy  a  kolegyně,  kteří  mají  účet 
na Facebooku, proto zveme do této skupiny a zejména 
pak  také k možné účasti na probíhajících aktivitách. 
Přihlásit  se můžete  tak,  že  vás  do  skupiny  navrhne 
přítel,  který  již  členem  skupiny  je,  nebo  požádejte 
o  přátelství  facebookový  účet  „Diskuze  Federace“ 
a po ověření členství v naší odborové organizaci vás 
správce přidá do skupiny.

David Votroubek

Díky za spoustu zajímavých informací, které pravidelně přinášejí Zá-
jmy strojvůdce. K článku o výcviku strojvedoucích, který vyšel v letoš-
ním 20. čísle, skoro není co dodat. Snad jen, že mám také svoji vlastní 
zkušenost. Když jsem ještě jezdil, setkal jsem se rovněž s jedním takovým 
strojvedoucím ve výcviku. Na můj dotaz, co potřebuje vědět, milý adept 
odpověděl, že nic. Na nic se neptal, schémata ho nezajímala a co je kde 
na mašině už vůbec ne. Takže tyhle postřehy tu byly již před delší dobou. 
A zdá se, že změna je v nedohlednu, spíše to spěje ještě k horšímu.

Fandů do dráhy je sice asi dost, ale mnozí takoví zájemci o stroj-
vůdcovskou profesi bohužel narážejí na zdravotní a smyslové pro-
blémy. Když jsem začínal já, nastoupilo nás do výcviku deset. Na-
konec jsem ale zůstal jen já sám. Jednoho z mých kamarádů přeřadili 
na „úzkou“. Dlouho tam nevydržel a odešel mimo železnici. Ostatní 
neprošli přes lékaře.

 Z.Z., strojvůdce v.v.

Český červený kříž udělil v letošním roce za mnohaleté dárcovství krve 
Zlatý kříž 2.  třídy našemu kolegovi Janu Vlkovi, strojvedoucímu a členu 
základní organizace Děčín.

Tento  náš  kolega  nastoupil  k  tehdejším ČSD v  první  srpnový  den  roku 
1974, vlastně  ihned po absolvování Střední průmyslové  školy  strojní  a do-
pravní v Děčíně, a to jako kandidát strojvedoucího v děčínském lokomotivním 
depu. U Českých drah pak setrval až do jejich rozdělení na osobní a nákladní 
dopravu, aby od prosince 2007 až do současnosti pokračoval u ČD Cargo.

Výbor  a  všichni  kolegové  z  jeho ZO Federace  strojvůdců  se  připojují 
k poděkování Českého červeného kříže za jeho hluboce lidský postoj, neboť 
jako dárce krve nezištně přispívá k záchraně zdraví a životů svých spolu-
občanů. Tento jeho projev opravdového lidství si zaslouží nejen uznání, ale 
i naši obrovskou úctu. 
Za výbor ZO FS Děčín Jiří Stříška

***

Velké uznání a naše srdečné poděkování za vysoce humánní a celospole-
čensky prospěšnou činnost, za dlouholeté dárcovství krve, patří rovněž členu 
základní organizace Federace strojvůdců Cheb. 

Náš kolega Dalibor Ruml uskutečnil 30. října v chebské nemocnici svůj 
již 100. bezpříspěvkový odběr! 

Do  stanice  důchod  přivezl  22.  listopadu  2017 
svůj poslední rychlík z Brna do Šumperka náš ko-
lega strojvedoucí, pan Stanislav Chaloupka. 

Symbolické loučení proběhlo na točně šumper-
ského  depa  za  účasti mnoha  kolegů  a  kamarádů. 
Tyto mimořádné chvíle zaznamenal i Martin Skou-
mal, strojvedoucí provozního pracoviště Šumperk. 

Na jeho snímku kolega Chaloupka stojí uprostřed, 
před slavnostně vyzdobenou lokomotivou 362 002. 

Stando,  děkujeme  Ti  za  bezchybná  léta 
za  kniplem  všech  možných  lokomotiv  a  přeje-
me už  jen  hodně  štěstí,  pevné  zdraví  a  pohodu 
v předčasném důchodu! 

Výbor ZO FS Šumperk

Penzion Real v Bedřichově v Jizerských horách vám i v roce 
2018  nabízí  pobyty  v  příjemném  prostředí  a  za  výhodnou  cenu 
i s polopenzí. Bližší informace na www.ubytovani-bedrichov.eu/, 
kde je také v provozu rezervační systém.

Navštivte penzion Real

Poslední rozloučení

Nejsilnější muž v trutnovské topírně, dílenský parťák Radek Štejfa, si poradí 
i  s  Eliškou  –  854  015-5.  Kolegové  a  kamarádi  mu  jinak  neřeknou  než 
„Haťapka“. Radek je dobrej kluk, který nezkazí žádnou srandu a Elišku má 
rád. Slíbil jí věrnost a také, že ji na rukou bude nosit. Text a foto: Brutus


