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Jednala
i RPO Praha

Zástupci základních organizací působících
u ČD Cargo jednali v Pardubicích

První ohlédnutí za plněním podnikových kolektivních smluv a příprava na CRP

Za přítomnosti  členů prezidia Pavla Slán-
ského,  Jiřího  Šafaříka  a  Davidla  Votroubka 
proběhlo  26.  února  v  Pardubicích  jednání 
zástupců základních organizací FSČR působí-
cích u ČD Cargo. Jak je tomu již několik let 
dobrou tradicí, zúčastnili se ho opět i zástupci 
zaměstnavatele.  Na  rozdíl  od  těch minulých 
bylo ovšem toto rokování pouze jednodenní.
Členové  prezidia  nejprve  informovali 

o svých jednáních na GŘ ČD Cargo. Zamě-
řena  byla  na  zavádění  ETCS,  ale  například 
i na opravy hnacích vozidel v provozu stále 
velmi důležité řady 742. Zde byla dohodnu-
ta  unifikace  stanoviště  strojvedoucího  HV, 
která  projdou  dílenskými  opravami  vyšších 
stupňů. Letos to bude osm lokomotiv a stej-
ný  výhled  je  i  do  dalších  let.  Na  HV  řady 
130 bude také docházet k unifikaci stanoviš-
tě strojvedoucího a k rekonstrukci osvětlení, 
které bude LED diodové.
V současné době se pracuje na nové interní  

normě pro technologické doby, které vznikají 
během směny. Proto probíhají a budou probí-
hat měření technologických časů. 
Vedoucí  vyjednávacího  týmu  FSČR  Jiří 

Šafařík  informoval  o  průběhu  a  výsledcích 
kolektivního vyjednávání o PKS ČDC na rok 
2018,  které  bylo  loni  poznamenáno  odmí-
táním  procentuálně  navýšit  nejen  mzdové 
prostředky  do  jednotlivých  tarifních  stupňů 
(TS), ale i příplatky. Namísto toho Odborové 
sdružení  železničářů  prosazovalo  navýšení 
mezd o pevnou částku do všech TS a částečně 
se pak k tomuto způsobu navýšení přikláněl 
i zaměstnavatel. V PKS se podařila vyjednat 
minimální  délka  směny  zasahující  do  dvou 
kalendářních  dnů  na  10  hodin  a  17  min, 
ovšem původní délka směny může být apli-
kována až do konce prvního vyrovnávacího 
období.  Skutečnost,  že  se  turnusy  dohodly 
v roce 2017, ale neznamená, že budou platit 
po celý rok 2018. Bylo také navýšeno strav-
né, ovšem ne o tolik, kolik jsme prosazovali. 

Do  června  bude  zahájeno  jednání  o  KOP, 
které již nadále nejsou součásti PKS, ale vy-
cházejí ze samostatné interní normy zaměst-
navatele. Právě KOP jsou pro zaměstnavatele 
velmi finančně náročnou záležitostí, a proto 
management uvažuje o určitých omezeních, 
která  pak  navrhuje  projednat  s  odborovými 
centrálami.  Realitou  jsou  již  také  některé 
bonusové procedury pouze pro zaměstnance, 
kteří  jsou  pojištění  u  Zdravotní  pojišťovny 
ministerstva vnitra.
Pavla Kreischová z ČDC uvedla obsáhlou 

prezentaci  hlavních  změn  PKS.  Například 
přesčasy a dohody o přesčasové práci,  různé 
záležitosti  týkající  se  vyrovnávacího období, 
denní normy a samozřejmě mzdy a příplatky 
anebo případy, kdy na některé příplatky máme 
anebo naopak nemáme nárok apod. Informa-
ce o tom, že zaměstnavatel schválí minimální 
délku  zmíněné  dvoudenní  směny,  byla  roze-
slána  na  příslušná  oddělení  tvořící  turnusy 
s dostatečným předstihem. Proto lze jen těžko 
pochopit,  proč  se  do  návrhu  turnusů  dostaly 

právě takové směny, které nové PKS neodpo-
vídají. Zástupci odborů, kteří turnusy v rámci 
svých PP schvalují,  tuto informaci samozřej-
mě neměli, a proto schválili vše podle stávají-
cí PKS. Zevrubně jsme také byli informováni 
o nových podmínkách pro vykonávání pravi-
delných lékařských prohlídek.
Ředitel  odboru  10  GŘ  ČD  Cargo  Moj-

mír Bakalář  informoval o stavu vyjednávání 
o prolongaci  režijních výhod ve vlacích ČD 
a  o  aplikaci  IN100  pro  zaměstnance,  kteří 
na režijní výhody nemají nárok. Vyjednávání 
ještě  není  ukončeno,  a  proto  ani  nebylo  vy-
hlášeno  prolongační  období  novou  vyhláš-
kou (o prolongaci u jednotlivých společností 
vyjde  v  nejbližším možném  termínu  po  uza-
vření  dohody  článek  v  Zájmech  strojvůdce). 
Očekává se ale, že prolongační období bude 
změněno na období od – do nového grafikonu 
v měsíci prosinci.
Velkou debatu rozproudila informace o no-

vém výběrovém řízení na batohy pro strojve-
doucí,  kterým  budeme  věnovat  samostatný 

článek  v  příštím  vydání  našeho  časopisu. 
FSČR vznesla požadavek na svítilny, tzv. če-
lovky. Jednání o nich probíhají a je možné, že 
jimi budeme vybaveni. Byli  jsme  také  infor-
mováni, že SŽDC zavádí monitoring  licence 
strojvedoucích,  který má  zamezit  tomu,  aby 
na  vlacích  (zejména  soukromých  dopravců) 
byly  překračovány  bezpečnostní  limity  pra-
covní  doby  strojvedoucích.  Zamezit  se  má 
i tomu, aby strojvedoucí ve svém volnu „jez-
dili“  u  jiného  dopravce,  aniž  by  dodržovali 
bezpečnostní limity pro nutný odpočinek. 
Došlo  i  na  posouzení  vhodnosti  kandidátů 

na  profesi  strojvůdce.  Úroveň  připravenosti 
mnoha  nových  strojvedoucích  je  diskutabilní 
a vládne tak mezi námi dosti velké rozčarování. 
Vedení ČDC o tomto problému ví, je však zapří-
činěn skutečností (a s tím souhlasíme), že noví 
adepti pro tuto profesi často nemají o drážní pro-
blematice nejmenší ponětí  a  tedy ani potřebný 
respekt před tím, co tato profese obnáší. 
Z  technických důvodů  se prozatím odklá-

dá i finální vyřešení problematiky v poslední 
době  tolik  diskutovaných  tabletů,  a  proto  je 
také pozastaveno již ohlášené školení.

Evžen Mikolajek

Zaznamenali jsme na plzeňské
oblastní radě předsedů

Dne 27. února se konala ve velké zasedací míst-
nosti budovy bývalého OPŘ Plzeň plzeňská oblast-
ní  rada  předsedů  základních  organizací  Federace 
strojvůdců.  Radu  předsedů  zahájil  a  celé  jednání 
řídil člen prezidia FSČR Josef Bock. Po schválení 
jednacího programu byla zvolena návrhová komise 
ve složení Václav Holý ze ZO Horažďovice a Jaro-
mír Ott ze ZO Plzeň. Účastníci jednání zvolili pro 
nastávající celostátní  radu předsedů, která se bude 
konat 28. 3. v Praze, rovněž členy komisí: návrhové 
Karla Tesaře ze ZO Jindřichův Hradec, mandátové 
Stanislava Feldigela  ze ZO Rakovník. Ověřovate-
lem zápisu z CRP byl zvolen Jaromír Ott. 

Poté se slova ujal náš hlavní vyjednavač PKS 
u ČD, viceprezident FSČR Jaroslav Vincour, který 
prezentoval novou podnikovou kolektivní smlou-
vu Českých drah. S PKS u společnosti ČD Cargo 
seznámil  přítomné  vedoucí  vyjednávacího  týmu 

a  člen prezidia  Jiří Šafařík.  Jeho komentář nebyl 
tak podrobný, neboť den předtím se tato PKS pro-
bírala na pardubickém jednání předsedů a zástup-
ců ZO FS působících u ČDC. U obou společností 
nebyla vyjednávání jednoduchá, neboť ve spoustě 
případů nedošlo ke shodě mezi všemi odborovými 
svazy působícími u ČD a ČDC. A proto jsou PKS 
opět velkým kompromisem, i když naše představy 
o konečné podobě těchto pro strojvedoucí i ostat-
ní  zaměstnance  tak  důležitých  dokumentů  byly 
trochu  jiné.  Dalším  bodem  programu  byla  zprá-
va  o  činnosti  prezidia,  kterou  přednesl  prezident 
FSČR Jaroslav Vondrovic. 

Nemalou  část  jednání  RPO  zabrala  diskuze 
o způsobu navyšování členských příspěvků. Nešlo 
ani tak o nesouhlas s nepatrným navýšením, jako 
spíše  o  způsob  navyšování  příspěvků. Všichni  si 
uvědomují,  že  odvody  pro  zajištění  chodu  cen-
trály  naší  odborové  organizace  se  i  přes  změny 
ve finančním ocenění práce strojvedoucích dlouho 
nenavyšovaly a že zvýšení, k němuž došlo od loň-
ského července, bylo určeno pouze do sociálního 
fondu Stephenson. Oblastní zástupci proto v rám-
ci prezidia zpracují systém navyšování příspěvků 
tak, aby mohl být projednán a věřme, že i odsou-
hlasen na blížící se celostátní radě předsedů.

Předsedové  ZO  a  zástupci  Oblasti  FS  Plzeň 
rovněž  odsouhlasili,  že  interní  materiály  FS  již 
nebudou  posílány  v  papírové  podobě  poštou,  ale 
jen elektronicky. Vytištěny budou zasílány pouze 
mimořádně na žádost jednotlivých ZO.

Na  plzeňské  radě  předsedů  byl  také  vznesen 
požadavek,  aby  oblastní  zástupci  FS  společně 
s prezidiem FS zajistili od následujícího pojistného 
období,  tj.  od  1.  června  2018,  nové  varianty  po-
jistných  částek odpovědnostních pojistek u HVP, 
a  to  i  s  ohledem  na  smluvní mzdy  kolegů,  kteří 
jezdí  po  tratích mimo Českou  republiku. Předse-
dové a zástupci jednotlivých ZO se také seznámili 
s podrobným vyúčtováním hospodaření a  stavem 
účtu  Plzeňské  oblasti.  V  rámci  diskuze  pak  mj. 
odpovídal  na  dotazy  předsedů  přítomný  advokát 
a právník FSČR Mgr. Gustav Valenz.

 Na závěr bylo přijato usnesení, které pak bylo 
analytikem  P-FS  Miloslavem  Pykalem  zasláno 
elektronicky do všech základních organizací FSČR.

Zaznamenal a zpracoval Jaromír Ott
předseda ZO FS Plzeň a člen redakční rady 

Zájmů strojvůdce

Dvojice fotografií pořízených Jiřím Adolfem 26. února v Pardubicích na jednání zástupců základních organizací FSČR působících u ČD Cargo. Na záběru s členy prezidia FSČR Davidem 
Votroubkem, Jiřím Šafaříkem a Pavlem Slánským (zleva) k nim promluvil i ředitel odboru 10 GŘ ČDC Mojmír Bakalář

V  olomoucké  restauraci  Senimo  se  sešla 
22.  února  na  svém  rokování  Rada  předsedů 
základních  organizací  Oblasti  FS  Olomouc. 
Jednání,  kterému  předsedal  viceprezident 
FSČR Jaroslav Vincour spolu s dalším členem 
prezidia za Olomouckou oblast Davidem Vo-
troubkem,  se  zúčastnili  i  prezident  Federace 
strojvůdců České republiky Jaroslav Vondro-
vic a členové P-FSČR Pavel Semecký, Pavel 
Slánský a Jiří Šafařík a v neposlední řadě rov-
něž předseda ústřední revizní komise naší pro-
fesní odborové organizace Jiří Hajný.
V  úvodu  byli  všichni  přítomní  pozvá-

ni  na  jednání  Celostátní  rady  předsedů 
(CRP), které se uskuteční v Praze 28. břez-
na  v  Domě  odborů.  Po  kontrole  zápisu 
a plnění usnesení  z minulé RPO Olomouc, 
týkajícího  se  převážně  kolegů  pracujících 
ve  společnosti  ČD,  se  předsedům  ZO  do-
stalo  informací o  institutu  turnusového dů-
věrníka,  který  má  být  prostředníkem mezi 

jednotlivými  turnusy a vedením dep v  jed-
náních o skladbě turnusů.
Hovořilo  se  také  o  příplatku  za  dobu  strá-

venou na nocležně mezi dvěma směnami, kdy 
podle informace zaměstnavatele (ČD) se jedná 
v průměru o cca 300 strojvůdců, kteří v průbě-
hu celého dne čerpají tuto dobu na odpočinek. 
„Spaní ve dne“ se týká našich kolegů v rámci 
tzv.  eliminace  mrtvých  časů.  Podle  informa-
ce  personálního  ředitele  nebyl  tento  příplatek 
z  důvodu  technické  chyby vyplacen v měsíci 
lednu  v  profesi  strojvedoucí.  Chyba  byla  ale 
odstraněna  a  vzniklý  nedoplatek  bude  vyrov-
nán v následujícím měsíci, tedy za měsíc únor. 
Jednání o úpravě pravidel KOP byla v prů-

běhu  kolektivního  vyjednávání  ze  strany  za-
městnavatele vzhledem k velkým názorovým 
rozdílům zastavena a zaměstnavatel stáhl svo-
je návrhy na úpravu této kapitoly. 
Problematika dělených směn je v době pří-

pravy  tohoto  čísla  našeho  časopisu  prozatím 

neuzavřena  z  důvodu  rozdílného  výkladu 
sjednaných  ustanovení,  kdy  Federace  stroj-
vůdců zásadně neuznává výklad zaměstnava-
tele, kterým je podle nás zcela popřen důvod 
sjednání těchto úprav v kolektivní smlouvě. 
Na RPO byla přednesena rovněž informace 

o některých dalších zásadních bodech v pod-
nikové  kolektivní  smlouvě  ČD. A  začít mů-
žeme opět KOP, u nichž zaměstnavatel prav-
děpodobně směřuje k jejich jistému omezení. 
Argumentuje, že je to pro něj velmi drahá zá-
ležitost, a proto  lze pravděpodobné očekávat 
restrikce v nárokovosti různých profesí. 
Požadavek na minimální délku směny zasa-

hující do dvou kalendářních dní se podařilo na-
plnit jen částečně. Oproti výchozímu požadavku 
(na 10.17) dosud došlo k navýšení těchto směn 
z původních osmi na nynějších devět hodin. 
Kolektivní  smlouva  ČD Cargo  přináší  také 

několik  zásadních  změn.  Zde  se  podařilo  dél-
ku směny zasahující do dvou kalendářních dnů 

navýšit  na  požadovaných 10.17  hod. Mzdy  se 
navýšily o dvě procenta a nominálně v každém 
tarifu o osm set korun navíc. KOP nejsou nadále 
součástí PKS, ale samostatné interní normy.
Byli  jsme  také  informováni  o  změnách 

ve zdravotních prohlídkách a seznámili  jsme 
se i s výsledky jednání o prolongaci režijních 
jízdenek  a  o  aplikacích  IN100  pro  nové  za-
městnance  společnosti  ČD  Cargo.  Předseda 
ÚRK  Jiří  Hajný  všechny  přítomné  informo-
val o dopadu nového zákona o ochraně osob-
ních  údajů,  o  výsledcích  hospodaření  FSČR 
za  uplynulý  rok,  stejně  jako  o  vyhlídkách 
na  další  léta,  a  byli  jsme  taktéž  informová-
ní  o  hospodaření  s  prostředky  z  fondu  Ste-
phenson. Materiály k  jednání na CRP budou 
do  základních  organizací  zasílány  již  pouze 
elektronicky. 
SŽDC od nového grafikonu nebude vydá-

vat jízdní řády a TTP v tištěné podobě. Bude 
vytvořena  komise  pro  to,  aby  všechny  tyto 

aplikace  fungovaly  na  tabletech.  Situace  je 
však prozatím v  tomto směru velice neuspo-
kojivá  a  přímé  propojení  s  databází  SŽDC 
v současné době není možné.
Na  závěr  RPO  Olomouc  se  debatovalo 

o možnostech úpravy členských příspěvků for-
mou  jejich  automatického  zvyšování  v  závis-
losti na procentuálním růstu mezd. 

Evžen Mikolajek

V první březnový den se na svém jednání 
sešla rovněž Rada předsedů základních orga-
nizací FS Praha. Jejímu průběhu a přijatému 
usnesení  budeme  věnovat  pozornost  v  příš-
tím vydání našeho časopisu.



ZÁJMY STROJVŮDCE

STRANA 2

Řešení překážek v práci – tentokrát
s konkrétními příklady

Rozhovor člena prezidia FSČR Davida Votroubka s advokátem a právníkem FSČR Mgr. Gustavem Valenzem

Ještě k článku Hořká
zkušenost

Pozvánka

Parkování za dva tisíce

Pozornost licencím strojvedoucího

V závěru loňského roku vyvolala velkou vlnu 
zájmu čtenářů našeho časopisu zveřejněná infor-
mace o řešení překážek v práci. Mnozí kolegové 
pak ale  ještě žádali o vysvětlení některých kon-
krétních  situací, které mohou nastat. Proto  jsme 
se rozhodli některé případy přiblížit  ještě detail-
něji a rozebrat je formou rozhovoru s advokátem 
a právníkem FSČR Mgr. Gustavem Valenzem.
V  úvodu  bychom  asi měli  k  tématu  překážek 

v práci nejprve zopakovat některé základní infor-
mace a fakta, z nichž pak budeme moci vycházet. 

Pokud  jde  o  překážku  v  práci  spočívající 
ve  vyšetření  nebo  ošetření,  pak  se  jedná  o  pře-
kážku v práci na  straně zaměstnance upravenou 
v bodě 1 Přílohy č. 1 nař. vlády č. 590/2006 Sb., 
podle které
a)  Pracovní  volno  s  náhradou  mzdy  nebo 

platu  se poskytne na nezbytně nutnou dobu, by-
lo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdra-
votnickém zařízení,  které  je  ve  smluvním vztahu 
ke  zdravotní  pojišťovně,  kterou  si  zaměstnanec 
zvolil, a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti 
zaměstnance  a  je  schopné  potřebnou  zdravotní 
péči poskytnout (dále jen „nejbližší zdravotnické 
zařízení“), pokud vyšetření nebo ošetření nebylo 
možné provést mimo pracovní dobu.
b)  Bylo-li  vyšetření  nebo  ošetření  provedeno 

v  jiném  než  nejbližším  zdravotnickém  zařízení, 
poskytne  se  pracovní  volno  na  nezbytně  nutnou 
dobu; náhrada mzdy nebo platu však přísluší nej-
výše za dobu podle písmene a).

1. Za dobu nezbytně nutnou se považuje cesta 
do nejbližšího zdravotnického zařízení a zpět, če-
kání u  lékaře a doba  samotného zdravotnického 
výkonu. Z této doby se poskytuje náhrada mzdy 
pouze  za  tu  část  zde  uvedené  nezbytně  nutné 
doby, která zasahuje do směny. Na druhou stranu 
je zaměstnanec omluven z práce po dobu nutnou 
k cestě do zdravotnického zařízení a zpět, čekání 
u  lékaře  a  dobu  samotného  zdravotnického  vý-
konu bez ohledu na  to,  zda bylo možné provést 
vyšetření nebo ošetření  i v  jiném, bližším, zdra-
votnickém zařízení.

2. Zejména  u  zaměstnanců  v  dopravě  vyvstá-
vá  otázka,  jak  naložit  se  zbytkem  směny,  když 
zaměstnanec  buď  nestihne  začátek  směny,  nebo 

Vážení kolegové, dovolte mi, abych zde uve-
dl  několik  vysvětlujících  informací,  jež  budou 
doplněním k vyjádření kolegy Jiřího Procházky, 
jak bylo zveřejněno v článku Hořká zkušenost, 
otištěném na třetí straně letošního čísla 3 Zájmů 
strojvůdce. Případ, o kterém  jste  si mohli pře-
číst, je velmi neobvyklý a jsem přesvědčen, že 
i značně složitý a hlavně komplikovanější, než 
jak to vyplynulo ze zmíněného článku. Osobně 
jsem  se  všech  jednání  s  vedením DKV  Praha 
i právníky ČD zúčastnil a je škoda, že se o tom 
náš kolega alespoň nezmínil. 

K  diskutovanému  pojištění  mohu  říci,  že 
hned  po  prvních  zprávách,  jimiž  jsem  byl  in-
formován o problému, jemuž kolega Procházka 
čelí,  jsem  kontaktoval  pojišťovací makléře. Ti 
problematiku  neprodleně  konzultovali  s  pojiš-
ťovnami, které pojišťují právní ochranu, a sděli-
li mi, že bohužel žádná pojišťovna v ČR popiso-
vaný problém ve svém pojištění právní ochrany 
nenabízí.  To  znamená,  že  právní  ochrana  je 
směřována pouze k pracovněprávnímu vztahu, 
ale  nikoliv  pokud  žaluje  osoba  jinou  osobu. 
Na  toto si musí každý sjednat osobní pojistku, 
která bude chránit pouze  jeho osobu (případně 
celou  rodinu).  S  právní  ochranou  při  hromad-
né  pojistce  v  pracovněprávních  vztazích,  jako 
máme my, to tedy nemá nic společného. 

Kolega Procházka ve svém článku dále kom-
binoval  pojištění  právní  ochrany  s  pojištěním 
odpovědnosti  a  celkově  tak  pojednával  o  jed-
né pojistce, což  je pohled opět zavádějící a ne 
zcela popisující daný stav v  tomto konkrétním 
případu. Protože pojištění odpovědnosti se opět 
vztahuje  na  škody  způsobené  zaměstnavateli, 
nikoliv jiné soukromé osobě. Podle slov právní-
ků by měl zaměstnanec slovenské firmy správně 
žalovat ČD, tedy nikoliv přímo osobu, v našem 
případě J. Procházku. Že takovouto žalobu soud 
přijal a řešil, je věc nejen jiná, ale zejména více 
než  podivná.  Nehledě  na  skutečnost,  že  díky 
právníku D.A.S., který mu pomohl vypracovat 
odvolání, byl náš kolega po jednání u Městské-
ho  soudu  v  Praze  zbaven  obvinění  a  trest mu 
byl zrušen. O tom se již článek, k němuž se zde 
vracíme, nezmiňuje. 

U soudu na Slovensku je celá kauza bohužel 
stále v běhu,  i  když  jak  jsem zde  již uvedl,  je 
opravdu podivné žalovat přímo osobu, která bez 
jakéhokoliv porušení pracovní kázně či směrnic 
bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  pouze 
vykonávala  své  povolání.  Případně  měly  být 
žalovány ČD!

V žádné pojistce problém nevidím. Jediným 
problémem v  celé kauze  je,  že náš kolega byl 
žalován  jako  soukromá  osoba.  Dovolte  mi, 
a  omlouvám  se  za  ten  poněkud  zjednodušený 
příměr – je to, jako kdyby například v hospodě 
ublížil  někomu  při  rvačce.  Cítíte  tu  paradoxní 
a až nesmyslnou situaci?

Rád  bych  ještě  zdůraznil,  že  jsem  sdělení 
a vysvětlení našich právníků kolegovi Procház-
kovi tlumočil a znovu vysvětlil, že v jeho případě 
se nejedná o věc pracovněprávní (zaměstnanec 
versus zaměstnavatel), ale o věc občanskopráv-
ní  (osoba versus osoba). Dále  jsem mu  tlumo-
čil, že pojištění odpovědnosti se tento problém 
vůbec  netýká,  protože  zaměstnavatel  po  něm 
žádnou  náhradu  škody  nepožaduje.  Náhradu 
škody za ublížení na zdraví nějakým způsobem 
vyčíslenou požaduje zaměstnanec slovenské fir-
my najaté Českými drahami. Což je opět občan-
skoprávní věc a nikoli pracovněprávní.

nemůže na směnu nastoupit, neboť jinak by nemo-
hl absolvovat vyšetření nebo ošetření. Takovou si-
tuaci zákon ani nařízení vlády explicitně neřeší, je 
proto potřeba ke správnému řešení dojít výkladem.

V prvé řadě je nutné vzít v potaz podmínky pro 
uvolnění z práce ve smyslu §206 zákoníku práce 
(ZP), zejm. že je-li překážka v práci zaměstnanci 
předem známa, musí včas požádat zaměstnavatele 
o poskytnutí pracovního volna, jinak je zaměstna-
nec povinen uvědomit zaměstnavatele o překážce 
a  o  předpokládané  době  jejího  trvání  bez  zby-
tečného průtahu. Je nutné si uvědomit, že pokud 
zaměstnanec  nepožádá  o  poskytnutí  pracovního 
volna včas, je možné, aby zaměstnavatel uplatnil 
ve smyslu §250 ZP vůči tomuto zaměstnanci ná-
rok na náhradu  škody  (např.  příplatek  za  nástup 
směny do 48 hodin – bod 4.14.3 přílohy č. 2 PKS 
ČDC). Dále  je nutné uvést, že v souladu s §206 
odst.  2 ZP  je  zaměstnanec  povinen  prokázat  za-
městnavateli překážku v práci. Ke splnění této po-
vinnosti  jsou právnické a fyzické osoby povinny 
poskytnout  zaměstnanci  potřebnou  součinnost. 
Z  tohoto  ustanovení  vyplývá,  že  zaměstnanec 
musí prokazovat, že se k vyšetření/ošetření dosta-
vil, jakou dobu trvala cesta i to, kdy byl k vyšet-
ření objednán. Ke splnění této důkazní povinnosti 
mu  zákonodárce  umožnil  požadovat  poskytnutí 
součinnosti mj. od zdravotnických zařízení (např. 
potvrzení propustky ze zaměstnání včetně uvedení 
doby čekání v čekárně). Je tedy v zájmu zaměst-
nance požádat včas o pracovní volno.

Dále  je nutné vzít v úvahu §4 ZP, podle kte-
rého  se  pracovněprávní  vztahy  řídí  zákoníkem 
práce  a  není-li možné  se  podle  něj  řídit,  řídí  se 
občanským  zákoníkem,  a  to  vždy  v  souladu  se 
základními  zásadami  pracovněprávních  vztahů, 
jimiž jsou zejména:

- zvláštní zákonná ochrana postavení zaměst- 
nance,

-  uspokojivé  a  bezpečné  pracovní  podmínky 
pro výkon práce,

- spravedlivé odměňování zaměstnance,
- řádný výkon práce zaměstnancem v souladu 

s oprávněnými zájmy zaměstnavatele,
-  rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz  je-

jich diskriminace.

Je mi  líto,  že  náš  kolega  se  i  přes  zde  po-
psaná a nepopiratelná fakta rozhodl napsat člá-
nek,  který  nenapomohl  právnímu  povědomí, 
k čemu vlastně jaké pojištění je a proč se sjed-
nává. A tak byly nakonec vyvolány bezdůvod-
né pochybnosti a nejistota u členů naší profesní 
odborové organizace, kteří s jeho případem ne-
jsou plně seznámeni.

Podotýkám,  že  tímto  svým  vyjádřením  ne-
mám v úmyslu rozpoutat  jakoukoliv další pole-
miku na toto téma, jež by plnila stránky našeho 
časopisu. Naopak si samozřejmě na závěr přede-
vším  dovolím  Jirkovi  Procházkovi  popřát,  aby 
úspěšně zvládl i stávající soudní řízení, probíhají-
cí nyní na Slovensku konečně již také za pomoci 
zástupců právního odboru Českých drah. Věřím, 
že zdravý rozum zvítězí, aby pro něho tato veskr-
ze nepříjemná záležitost konečně skončila. 

Roman Kraus, předseda TO FS DKV Praha

Jelikož  novelou  zákoníku  práce  č.  365/2011 
Sb. účinnou od 1. 1. 2012 byl vypuštěn bez ná-
hrady mj. §14, podle kterého „Výkon práv a po-
vinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů 
nesmí  bez  právního  důvodu  zasahovat  do  práv 
a oprávněných zájmů jiného účastníka pracovně-
právního vztahu a nesmí být v rozporu s dobrými 
mravy.“, je nutné použít subsidiárně §2 obč. zák., 
podle kterého výklad a použití právního předpisu 
nesmí být v rozporu s dobrými mravy, dále každé 
ustanovení soukromého práva lze vykládat jenom 
ve  shodě  s  Listinou  základních  práv  a  svobod. 
Je  tedy  nepochybné,  že  je  potřeba  respektovat 
základní  zásady  soukromého  práva  –  ochranu 
vlastnictví, poctivý výkon práv, který nesmí být 
v rozporu s právem druhé osoby, což je v souladu 
i se základními zásadami pracovního práva. 

Při  uplatnění  zde  uvedených  zásad  pak  nelze 
po  zaměstnavateli  spravedlivě  požadovat,  aby 
hradil  zaměstnanci náhradu mzdy za část  směny, 
ve které nelze vykonávat práci, pokud tato situace 
byla způsobena důvody na straně zaměstnance. Je 
na místě si uvědomit, že i zaměstnanec si je dobře 
vědom toho, že charakter jeho práce neumožňuje, 
aby po vyšetření mohl pokračovat v práci. 

Obecně je  tak nutno vyjít z  toho, že se jedná 
o překážku na straně zaměstnance, proto by dů-
sledky této překážky ze zde uvedených hledisek, 
zejm. souladu s Listinou apod., měl nést zaměst-
nanec.  Pokud  nebude  možné,  aby  zaměstnanec 
po  návratu  z  vyšetření  nebo  před  odchodem 
na vyšetření vykonal celou směnu a zároveň ne-
bude možné, aby se na tuto směnu vrátil a pokra-
čoval  v  práci,  bude nutné  řešit  tuto  část  směny. 
Jako  jediné  řešení  vyhovující  zde  uvedeným 
zásadám pak  je,  že zaměstnanci bude omluvena 
zameškaná doba v zaměstnání na dobu vyšetření/
ošetření  i  včetně  doby,  kdy  zaměstnanec  nemů-
že  vykonávat  práci  a  zároveň mu  bude  poskyt-
nuta  náhrada  mzdy  za  zameškanou  část  směny 
po  dobu  nezbytně  nutnou  k  vyšetření/ošetření. 
Mzda  za  část  směny,  kterou  nelze  odpracovat, 
pochopitelně  nenáleží  a  ani  ji  nelze  započítat 
do normy pracovní doby.
Proti  tomu  lze  namítnout,  že  je  přece  povin-

ností  zaměstnavatele  přidělovat  práci  a  pokud 
ji  zaměstnavatel  není  schopen přidělit,  jedná  se 
o překážku na straně zaměstnavatele. 

Překážky na  straně  zaměstnavatele  jsou defi-
nované  v  §207–209 ZP.  Jedná  se  o  přechodnou 
závadu na strojním zařízení nezaviněnou zaměst-
nancem, přerušení práce v důsledku nepříznivých 
povětrnostních  vlivů  nebo  živelní  události  nebo 
jiných důvodů. Zaměstnanec je navíc povinen po-
žádat včas o poskytnutí pracovního volna ve smy-
slu §206 ZP. O překážku na  straně zaměstnava-
tele se může jednat  jen tehdy, pokud nemožnost 
výkonu práce vznikne jako důsledek skutečnosti, 
za niž nese vinu zaměstnavatel. Takovou překáž-
kou  není  např.  ani  závada  na  strojním  zařízení, 
pokud závadu způsobil zaměstnanec.

Z těchto důvodů je proto možné, aby zaměst-
navatel místo  směny,  která  by  byla  podstatným 
způsobem zmařena, naplánoval zaměstnanci ná-
hradní směnu.
Zeptám  se  tedy  na  první  konkrétní  příklady 

z praxe: Zaměstnanec je objednán na odborné vy-
šetření. Všichni víme, že na taková vyšetření se ob-
jednává v termínu, kdy je volno u lékaře a ne vždy 
jde tento termín sladit s dobou, kdy má volno i za-
městnanec. V den objednání, řekněme na 8:30, má 
ale zaměstnanec nástup na směnu v 9:00. Ještě nut-
no podotknout, že se jedná o zaměstnance s pevným 
rozvržením pracovní doby, tzv. turnusáka. 

Zaměstnanec  je povinen o  termínu vyšetření/
ošetření  včas  informovat  zaměstnavatele  a  po-
žádat jej o poskytnutí pracovního volna, jinak je 
zaměstnanec  povinen  uvědomit  zaměstnavatele 
o překážce a o předpokládané době jejího trvání 
bez zbytečného průtahu. V praxi tak k tomuto pří-
padu bude docházet minimálně. Zaměstnavatel je 
povinen zaměstnancově žádosti o poskytnutí pra-
covního volna vyhovět, přičemž mu zároveň bude 
muset naplánovat další směnu, aby byla naplněna 
týdenní/měsíční norma práce.
A dovolte i druhý příklad: Zaměstnanec má ně-

jaký akutní problém např. akutní bolest zubů nebo 
nachlazení,  které  ale  vyžaduje  lékařské  ošetření/
vyšetření,  ale  nevyžaduje  pracovní  neschopnost. 
Na  tento den měl naplánovanou směnu,  jejíž ná-
stup se kryje s dobou strávenou u lékaře.

Zaměstnanec  je  povinen  o  překážce  a  jejím 
předpokládaném trvání uvědomit zaměstnavatele 
bez zbytečného odkladu, aby zaměstnavatel mohl 
na  směnu  nebo  její  část  nasadit  jiného  zaměst-
nance. Zároveň by mělo dojít k dohodě na  tom, 
jak řešit zbylou část směny, tj. zda se bude moci 
zaměstnanec do práce vrátit, či nikoliv. 
Třetí případ se bude týkat zaměstnance, který 

má  naplánovanou  tzv.  dvoudenku.  To  znamená 
dvě směny za sebou se spaním v nácestné stanici. 
První  část  směny  je  jasně  vyřešena podle  před-
chozích  dvou  dotazů.  Co  se  ale  bude  dít  s  tou 
druhou směnou, která ale nezačíná v místě pra-
videlného nástupu zaměstnance?

První část bude řešena v souladu s již uvede-
nými kritérii. U druhé části směny je s ohledem 
na oběh vozidel  i  zaměstnanců možné dvojí  ře-
šení,  které  bude  vyplývat  z  potřeb  a  možností 
zaměstnavatele, jakož i z oprávněných zájmů za-
městnance i zaměstnavatele. Za prvé je možné, že 
se dvoudenka rozdělí na dvě části, z nichž prvou 
vykoná náhradník, který se poté bude muset RG 
jízdou vrátit do svého sjednaného místa výkonu 
práce, a druhou část vykoná zaměstnanec, který 
byl na vyšetření. I ten bude muset dojet do nácest-
né stanice RG jízdou. 

Takové řešení by však nemělo být finančně ani 
časově náročné, jinak v souladu se zde uvedený-
mi  kritérii  lze  očekávat,  že  situace  bude  řešena 
stejně jako u jednodenních směn, tj. že zaměstna-
nec bude omluven na celý zbytek plánované smě-
ny (i druhé), který se mu však nebude započítávat 
do  odpracované  doby.  Dotyčný  zaměstnanec  si 
tak  bude  muset  svou  nepřítomnost  odpracovat 
na náhradní směně.
Lze  tedy  z  toho,  co  jsme  zde  uvedli,  vyvodit 

následující závěr? Pokud se jedná o zaměstnance 
„v turnuse“, tak při každém „akutním“ vyšetření 
či ošetření, které  je naplánováno anebo  jeho po-
třeba vznikne v době kratší než 14 dní před plá-
novanou směnou a tedy zaměstnavatel nemá mož-
nost  přeplánovat  zaměstnanci  plán  práce,  náleží 
zaměstnanci náhrada mzdy pouze  za část  směny, 
kterou stráví u lékaře, ale nikoli už za tu část smě-
ny, která mu odpadne z důvodů  tohoto vyšetření, 
protože  v  prostředí  zaměstnanců  v  dopravě  není 
v  naprosté  většině  případů možné  práci  přerušit 
a po návratu od lékaře v ní pokračovat. U zaměst-
nanců  letmo pak  je  tato „akutní“ doba zkrácena 
na 48 hodin před nástupem na směnu.

Ano, tento závěr je zcela správný.
Děkuji za rozhovor. 

Otázky připravil a s advokátem a právníkem 
FSČR Mgr. Gustavem 

Valenzem rozmlouval člen prezidia 
FSČR David Votroubek.

Památku  svého  kolegy  Břetislava  Demela  si  členové  českotřebovské  ZO  připomínají 
i každoročním pietním setkání u jeho pamětní desky v Moravanech (foto z 16. května 2016)

Na snímku, který Marek Poláček pořídil 22. ledna v žst Hradec Králové hlavní nádraží, jsou hnací vozidla ČD 714 205-2 a 163 080-5. To je 
současnost – snímky z královéhradecké minulosti najdete na čtvrté straně tohoto vydání ZS u dalšího článku z cyklu Představujeme základní 
organizace Federace strojvůdců

Svérázné parkování automobilu v průjezd-
ném průřezu traťové koleje bylo příčinou mi-
mořádného  zastavení  vlaku  14217  před  pře-
jezdem P8233 v km 7,270 v blízkosti zastávky 
Zlín-Louky na trati Otrokovice–Vizovice dne 
26. ledna 2018. Strojvedoucí Ivan Bednařík 
z DKV Olomouc,  PJ Valašské Meziříčí,  po-
hotovou  reakcí  zabránil  poškození  vlakové 
soupravy RegioShark 844 022-4. Vlakvedou-
cí Václav Navrátil  ze  Střediska  vlakových 
čet Kroměříž pořídil fotodokumentaci  tohoto 
incidentu.  Strojvedoucí  opakovaně  použil 
návěst Pozor a řidič se po cca třech minutách 
dostavil k vozidlu a s vulgárním komentářem 

Ve dnech 16. a 17. května se v České Třebové 
uskuteční  již  10. ročník Memoriálu Břetislava 
Demela v kuželkách. Na tomto turnaji opět vzpo-
meneme  na  našeho  kolegu,  který  za  tragických 
okolností zahynul v železniční stanici Moravany. 

Přihlásit  se můžete  každé  pondělí  nebo  čtvr-
tek na  tel. čísle 972 32 5086 nebo na e-mailové 
adrese  CSTzoDKV@fscr.cd.cz.  Občerstvení  je 
zajištěno po celou dobu turnaje. 

Srdečně zvou a na všechny se těší pořadatelé 
z českotřebovské základní organizace Federace 
strojvůdců.

odjel. Událost byla oznámena Policii ČR. 
Redakce  Zájmů  strojvůdce  se  dotázala 

Policie  ČR,  jak  byl  tento  incident  vyřešen. 
Z odpovědi Krajského  ředitelství Policie ČR 
Zlínského kraje vyplývá, že řidič byl ustano-
ven, předvolán a přestupek byl vyřešen bloko-
vou pokutou v maximální výši, tedy v částce 
2000 Kč.  Zde  oceňujeme  rychlé  a  energické 
řešení  tohoto protiprávního  jednání  řidiče  ze 
strany  příslušníků  Dopravního  inspektorátu 
Územního  odboru  Policie  ČR  ve  Zlíně.  Lze 
předpokládat,  že  pokutou  postižený  řidič  již 
příště  nebude  vyhledávat  parkování  v  prů-
jezdném průřezu železniční trati. 

K  celému  případu  dlužno  dodat,  že  stroj-
vedoucímu i vlakvedoucímu patří poděkování 
za vzorný výkon služby.

Vladimír Selucký

Dne  21.  února  se  v  zasedací místnosti  Drážního  úřadu  na  praž-
ském  hlavním  nádraží  konala  tisková  konference  věnovaná  tématu 
strojvedoucích.  K  přítomným  zástupcům  sdělovacích  prostředků, 
mezi nimiž samozřejmě nemohl chybět ani časopis Zájmy strojvůd-
ce,  promluvili  ředitel DÚ  Jiří Kolář  a  ředitel  sekce  provozně-tech-
nické Ondřej Fanta. 

Zajímavá prezentace mimo jiné přiblížila vývoj, pokud jde o podané 
žádostí o licenci strojvedoucího za období posledních pěti let a také věko-
vé složení osob s licencí strojvedoucího k poslednímu dni loňského roku. 

Závažná fakta a informace, které se nám podařilo získat, si zaslouží, 
abychom jim věnovali rozsáhlý článek doplněný přehlednými tabulkami. 
Vše najdete v druhém březnovém vydání ZS č. 6/2018.                      M.P.



ZÁJMY STROJVŮDCE

STRANA 3

Problémy na trati 341
trvají i po změně GVD

Informujeme držitele In Karet 1. generace (tj. 
karty s „krátkým“ číslem pouze v délce 10 čís-
lic)  bez MAP struktury  (multiaplikační  karta), 
že k 31. květnu 2018 bude ukončena jejich plat-
nost. Výměna In Karet 1. generace se týká i dr-
žitelů,  kteří  mají  aplikaci  železniční  průkazka 
v tzv. úschově. 

1.  Držitel  In  Karty  1.  generace  s  aplikací 
železniční průkazka v období od 26.  února do 
31.  května  2018  požádá  na  pokladní  přepážce 
ČD s UNIPOK nebo u příslušného personalisty 
o duplikát In Karty. 

2. Pokud držitel žádá o duplikát na UNIPOK, 
předá  pokladníkovi  svou  stávající  In  Kartu, 
vyplněnou žádost o  In Kartu  (tiskopis  je k do-
stání na pokladnách ČD) a svou aktuální foto-
grafii (na její zadní stranu napíše své příjmení 

a datum narození). Pokladník na žádost nalepí 
fotografii držitele, stávající In Kartu 1. genera-
ce v UNIPOK zablokuje a požádá v UNIPOK 
o  duplikát.  Dle  Opatření  č.j.  59145/2013-O22 
ke stanovení výše poplatků za úkony se služeb-
ní In Kartou ČD (viz bod 78, předpisu ČD Ok 
10) uhradí žadatel s aktivovanými jízdními 
výhodami ČD při žádosti o duplikát In Karty 
na UNIPOK poplatek 100 Kč. Žadatel obdrží 
po podání žádosti na UNIPOK doklady „Zablo-
kování In Karty“ a „Předběžná In karta“. Před-
běžnou In Kartou bude prokazovat ve vlaku ná-
rok na jízdní výhody do doby výdeje duplikátu. 
Na předběžné In Kartě je uveden předpokládaný 
termín výdeje duplikátu In Karty.

3. Pokud držitel In Karty 1. generace potřebu-
je do doby výroby duplikátu využívat čipovou In 

Kartu, např. ke vstupům do budovy, k přihlášení 
k  tiskárně, k čerpání nafty, apod., požádá o du-
plikát  In karty prostřednictvím svého příslušné-
ho  personalisty.  Personalistovi  donese  předem 
na  pokladní  přepážce  ČD  zakoupený  doklad 
o  úhradě  manipulačního  poplatku  „Duplikát 
služební  In Karty“  v  ceně  100 Kč.  Personalista 
požádá v portále Modrá karta o duplikát In Karty 
bez blokace původní karty, k jejímu zabloková-
ní dojde až při výdeji duplikátu. Žadatel obdrží 
po  podání  žádosti  doklad  „Potvrzení  žádosti 
o duplikát In Karty“ s uvedením předpokládané 
doby a místa výdeje duplikátu In Karty.

4.  Prostřednictvím  příslušného  personalisty 
požádá o duplikát In Karty také držitel In Karty 
bez jízdních výhod. Tomuto držiteli bude vyro-
ben duplikát In Karty bezplatně.

Výměna In Karet 1. generace 
za In Karty s MAP strukturou 
pro držitele jízdních výhod

Na přelomu června a července loňského roku 
se v elektronické podobě objevil návrh jízdního 
řádu  na  roky  2017/2018. Taktéž  zde  byla  uve-
dena  poznámka,  že  případné  podněty,  návrhy 
a připomínky k budoucímu JŘ je nutno předložit 
k určitému datu. Poté již nebude možno s JŘ nic 
dělat. Času na připomínky bylo opravdu málo, 
a sice cca týden, maximálně deset dnů. 

Nejvíce  připomínek  bylo  opět  kolem  ne-
šťastné  trati  341,  a  to  zejména  v  jejím  nejví-
ce  frekventovaném  úseku  mezi  Bojkovicemi 
a Uherským Hradištěm. Hlavně pak k přestupu 
v Uherském Brodě. Cestující vracející se z práce 
čekají v Uherském Brodě 15 minut od vlaků Rx 
a od osobních vlaků dokonce  třicet minut,  aby 

pokračovali  dále  směrem  na  Bojkovice.  Jízdní 
doba  se  tím  značně  prodlužuje.  Z  Uherského 
Hradiště  do  Bojkovic  potom  cestujete  osob-
ním vlakem 1 hod. 10 min. Při použití Rx je to 
49 min  a  vždy  je  to  s  přestupem  v Uherském 
Brodě. Na vzdálenost pouhých 30 kilometrů se 
nejen mně zdá  tato doba dosti  značná! A  to  se 
nám ještě podařilo v červnové změně loňského 
roku eliminovat přestupní místo Újezdec u Lu-
hačovic a všechny sunuté vlaky mezi stanicemi 
Kunovice a Uherské Hradiště!

Kritické  připomínky  sepsala  zástupkyně  ne-
spokojených cestujících ze Šumic a okolí Jarmila 
Synčáková a poslala je k projednání na KOVED 
do Zlína (Koordinátor veřejné dopravy Zlínské-
ho kraje). Odcitujme zde pár vět z tohoto jejího 
vyjádření: „Při  tvorbě  JŘ  bych  předpokládala, 
že  se  bude  brát  zřetel  na  pravidelné  cestující 
jezdící  do  zaměstnání  a  do  škol,  kteří  platí  ne-
malé  částky  za  jízdné  a  podle  toho  očekávají 
solidní JŘ. Ovšem realita je bohužel jiná. Před-
nost dostává sváteční cestující, aby se pak mohlo 

nástupiště. Ale dost možná tím byla myšlena celá 
„povedeně“ zrekonstruovaná stanice. 

Musí to být velmi těžká práce pořád něco vy-
mýšlet a odůvodňovat, jak by co nešlo! Loni byl 
neřešitelný problém zrušit přestupní místo Újez-
dec u Luhačovic. Tisíce výmluv. A pak najednou 
jde všechno, a dokonce hned, a funguje to. Mož-
ná by bylo dobré nedávat návrhy JŘ na internet, 
protože  po  takovém  zveřejnění  připomínkám 
není  stejně  nikdy  vyhověno.  Stačí  v  prosinci 
postavit cestující před hotovou věc. Alespoň  je 
nebudeme vícekrát rozčilovat a stresovat.

Na podzim jsme podnikli  ještě  jeden pokus, 
a to tak, že jsme náš návrh na zlepšení regionální 
dopravy  předložili  hejtmanovi  Zlínského  kraje 
Jiřímu Čunkovi.  Přijetí  od  pana  hejtmana  bylo 
také velmi vstřícné. Celou věc jsme znovu pro-
jednali a úkolem, který z našeho setkání vzešel, 
byl  pověřen  náměstek  hejtmana  pro  dopravu 
ve Zlínském kraji Pavel Botek, který danou pro-
blematiku  dobře  zná. Bohužel  ale  už  za měsíc 
měl platit  nový  JŘ,  takže  se  změny nepodařilo 
prosadit. Pan Botek nám přislíbil, že udělá ma-
ximum a náš návrh se pokusí prosadit do příští 
změny JŘ a o všem nás bude informovat.

Jak  je  zřejmé,  kromě  těchto  představite-
lů  Zlínského  kraje  a  pana  Františka  Brachtla 
z  KOVEDu,  kterému  patří  velké  poděkování 
za  vynaložené  úsilí,  se  ze  strany  jiných  od-
povědných  úředníků  neprojevila  žádná  snaha 
něco zlepšit. Přesto bychom ale chtěli poděko-
vat všem, kdo  se na  této akci podíleli. A  tedy 
také  redakci Zájmů  strojvůdce, v  čele  s Libo-
rem Poláčkem, která vše  řešila  ještě  s poslan-
cem Parlamentu ČR Ludvíkem Hovorkou.

Výsledek našeho snažení  je  takový, že v sou-
časné  době  si  osobní  vlaky  ujíždějí,  ale Rx  stojí 
v  Uherském  Brodě  od  Prahy  7  min  a  na  Prahu 
dokonce 20 min, protože s ničím nešlo nic dělat. 
A naše pouhé tři minuty posunutí by zbortily celý 
jízdní řád! Opravdu neřešitelný problém! Podobně 
asi jako dostavět v Uherském Brodě 3. nástupiště. 

Ono  se  lehce  někde  něco  zruší. Mnohdy  až 
neuváženě,  tak  jako  na  této  naší  trati.  Je  tomu 
pár  let  zpátky,  co  se  zrušil  oddíl  v  Popovicích 
u Uherského Hradiště. Dnes  jsou  oddílová  ná-
věstidla  už  zpátky  na  svých  místech.  Druhým 
příkladem  je  výhybna  Pitín  s  reléovým  zabez-
pečovacím zařízením. Koleje se musely vytrhat 
a výhybna  zrušit. Dnes by  se  tam alespoň  jed-
na  kolej  navíc  hodila.  Zejména  při  křižování 

statisticky vykázat, o kolik procent vzrostl počet 
těchto  cestujících. Vzhledem  k  letošním  problé-
mům s přestupem ve stanici Újezdec u Luhačovic 
a vyřešením v červnu 2017 nám návrh nového JŘ 
připadá jako pomsta, protože bylo vyhověno na-
šim námitkám. My každodenní cestující nemůže-
me přece za to, že při opravě nádraží v Uherském 
Brodě,  kde  se  proinvestovalo  několik  desítek  či 
stovek  milionů  Kč,  někdo  zapomněl  vybudovat 
3. nástupiště a  tím pádem umožnit střídání vla-
ků bez čekací doby.“ Společně s připomínkami, 
které paní Synčáková poslala na KOVED, požá-
dala i naši odborovou organizaci, zda bychom si 
návrh nového JŘ neprostudovali a nepomohli tak 
danou situaci společně vyřešit.

Po zhlédnutí návrhu nového JŘ jsme se s ko-
legy shodli, že nastávající podoba JŘ se oné po-
mstě opravdu podobá. Nejenom, že  jsou dlouhé 
čekací  doby  v  Uherském  Brodě,  ale  přípoje 
osobních  vlaků  od  Veselí  nad  Moravou  (Brna) 
byly  zrušeny.  Vlaky  jezdí  ve  stejnou  dobu,  ale 
posunutím dřívějšího odjezdu vlaků z Uherského 
Hradiště  na Uherský Brod  si  tyto  přípoje  ujíždí 
cca o 7 minut. Z opačného směru je to totéž, jako 
přes kopírák. Osobní vlak od Uh. Brodu přijede 
do Uherského Hr. pár minut po odjezdu přípoje 
na Veselí nad Mor. (Brno). Cestující mezi Veselím 
nad Moravou a Uherským Brodem v mezilehlých 
stanicích  nemají  žádnou  šanci  se  někam  dostat. 
V loňském GVD a ve všech minulých byly tyto 
přípoje zachovány. Tak tedy tomu se dnes moder-
ně říká kultura a rozvoj regionální dopravy!

Nám  to ovšem nedalo,  společně  jsme zasedli, 
propočítali  jízdní doby a udělali návrh na drobné 
změny. Jednalo se pouze o několikaminutové po-
suny jízdních dob. Rx cca o 3 min a osobní vla-
ky cca o 6 až 8 min s tím, že cestující, kteří jedou 

zpožděných vlaků a zvláště, když zde taktovou 
dopravu  narušuje  „mezinárodní  expres“  Arri-
va. Mezi  stanicemi  Slavičín  a  Bojkovice  tudíž 
vznikl  patnáctikilometrový  jednokolejný  úsek. 
Při  zpoždění  jednoho  vlaku  narůstají  zpoždění 
všech  ostatních  vlaků. A  takových  pracovních 
zmetků je celá řada. Odborníci zde asi s žádným 
nárůstem železniční dopravy nepočítali.

A tak to ani netrvalo dlouho a hned po Novém 
roce se ve Slováckém deníku objevují stížnosti 
a kritické články od nespokojených cestujících. 
Spoje  podle  nich  nereflektují  pracovní  dobu, 
cesta do Bojkovic se prodlužuje, nebo že vlako-
vé spojení Kunovic a Bojkovic  je  stále  složité. 
A nové jízdní řády, které platí od prosince, nám 
nepomohly, jsou to spíše změny k horšímu.

Největší  problém  je  asi  ten,  že ministerstvo 
dopravy platí rychlíky a kraje si objednávají re-
gionální  dopravu.  Veselská  provozní  jednotka 
zajišťuje vozbu jak v Jihomoravském kraji,  tak 
v sousedním Zlínském kraji. IDS JMK funguje 
velmi dobře, ale zkoordinovat přípoje mezi kra-
ji, tak to už trochu pokulhává. A to ještě na třetí 
straně máme Slovensko,  kam  zajíždíme  už  jen 
na Vrbovce. Přechody do Skalice a na Vlárský 

průsmyk jsou už historií. Dostat se z našeho kra-
je třeba do Trenčína, to je dost velký problém. Se 
sousedním  Rakouskem  máme  více  hraničních 
přechodů než se Slovenskem. 

Místo  toho, abychom jeli až na Myjavu bez 
přestupu  (nebo  i dále), nutíme cestující přestu-
povat  ve Velké  nad Veličkou,  nebo  ve Vrbov-
cích. Na druhé straně  tohoto  ramena musí pře-
stoupit v Hodoníně na Břeclav, což by se přitom 
dalo  také  obsloužit  jednou  soupravou.  Stejný 
problém je v Břeclavi. Tam jedou zase cestující 
směr Bratislava motorovým vozem do Kútů, kde 
přestupují na slovenské soupravy. To už by ale 
bylo téma na další článek... 

Budeme jen doufat, že se podaří ke změně JŘ 
přece jen prosadit nějaké změny nejen k prospě-
chu cestující veřejnosti, ale i pro větší klid, který 
ke  své odpovědné práci potřebují  strojvedoucí. 
A věřme, že konečně už i někdo z odpovědných 
pracovníků na nejvyšších postech v resortu do-
pravy  se  také  začne  zabývat  regionální  dopra-
vou. Vždyť  je opravdu celá  řada možností,  jak 
by ji bylo možno zlepšit!

Za ZO FS Veselí nad Moravou 
Martin Urbánek

od Veselí nad Moravou na Bojkovice, by přestu-
povali  hned  v  Kunovicích  a  vyhnuli  by  se  tak 
Uherskému Hradišti. Osobní vlak od Brna by tak 
jel do Uherského Hradiště přes Kunovice. Všechny 
spoje by tím byly zachovány po celý den v dvou-
hodinovém taktu včetně přípojů na všechny směry.

S  tímto  návrhem  jsme  se  i  my  objednali 
na KOVED do Zlína. Ředitel František Brach-
tl si na nás udělal čas a dobré dvě hodiny jsme 
o  daném  problému  diskutovali.  Návrh  se  mu 
zamlouval a přislíbil vše projednat s ČD a mini-
sterstvem dopravy, kterým naše návrhy předložil 
k projednání.

Dne  24.  srpna  2017  mně  přišel  e-mail 
z  KOVEDu:  „Včera  jsem  obdržel  zprávu 
z MD. MD dalo najevo,  že  s návrhem nesou-
hlasí, ale jsou ochotni  tolerovat posun o max 
2 min (oproti našim 3 min). Předali jsme proto 
SŽDC tento návrh, aby zkusili prokreslit,  zda 
se  do  těch  dvou  minut  vejdeme.  Pokud  ano, 
Váš návrh realizujeme. Pokud ne, bohužel  jej 
budeme  muset  zamítnout,  protože  MD  není 
ochotno ustoupit o víc. Uvidíme, zda tyto dvě 
minuty budou stačit.“

V tuto dobu mně bylo jasné, že o všem roz-
hodl rozdíl jediné minuty a tím náš návrh bude 
skartován  a  skončí  v  odpadkovém  koši.  Aby 
tomu tak nebylo, museli by úředníci tvořící jízd-
ní řád uznat svou chybu a navržený JŘ opravit. 
A  hlavně  by museli mít  snahu  udělat  něco  na-
víc pro obyčejné cestující a mít především chuť 
zlepšit  regionální dopravu. Kdyby opravdu náš 
návrh někdo četl a chvíli nad tím přemýšlel, asi 
by nemohl odepsat  takovou blbost. (Přitom my 
jsme propočítali jízdní doby všech vlaků, včetně 
průjezdů jednotlivými stanicemi. Na všech úřa-
dech to měli komfortně zpracované.)

Zanedlouho  přišla  zpráva  i  od  SŽDC,  která 
náš návrh také zamítla. Dle jejího vyjádření re-
alizaci  takového  návrhu  pro  změnu  nedovolují 
technologické postupy v Uherském Brodě a bez-
pečnost cestujících (i když náš návrh je i v tomto 
směru  samozřejmě  realizovatelný).  Údajně  by-
chom nestihli uhnout se soupravou před rychlí-
kem. A tedy zase samé nesmysly a výmluvy. Při-
tom loni jsme to stíhali s třívozovou motorovou 
jednotkou  (854+054+954)  a  letos  to nestíháme 
se sólo motorovým vozem řady 842!? 

A  SŽDC  vzpomínaná  bezpečnost  cestujících? 
Celý loňský GVD jsme v Kunovicích a Uherském 
Hradišti sunuli vlaky do cestujících a nikomu to ne-
vadilo, a tak opravdu nevíme, co by mělo ohrožo-
vat cestující v Uherském Brodě, kde jsou ostrovní 

Osobní vlak odjíždějící z Uherského Hradiště 19. února 2018 směr Veselí nad Moravou a Brno s odjezdem v 15:32. K tomuto vlaku je přípoj 
z Uherského Brodu od Ex 884 (Slovácký expres) s příjezdem v 15:26 do UH. Ovšem další přípoj z přilehlých obcí Os 4366 s příjezdem v 15:42 
nečeká. Slovácký expres čeká v Uherském Brodě z neznámého důvodu neuvěřitelných dvacet minut. Posunutím o pár minut by přitom krásně vyšel 
i následující přípoj od již zmiňovaného os. vlaku 4366. S přestupem v Kunovicích by se jízdní doby téměř vůbec nezměnily (foto M. Urbánek)
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Uherský Brod a motorový vůz 842 001-0 uhýbající na manipulační kolej před Ex 885 Slovácký 
expres. 842 dovezla os. vlak 4363 do Uh. Brodu a po vykřižování rychlíků jede zpět do Starého 
Města jako 4362 (foto M. Urbánek)

Příjezd  pátečního  vlaku  Sp  1727  do  cílové  stanice  Vlárský  průsmyk.  V  rámci  úspor  zde 
nádraží,  které  dříve  sloužilo  cestujícím,  bylo  zrušeno,  koleje  vytrhány a  tak  je  1.  dopravní 
kolej rozdělena návěstidlem, aby zde nemusel být použit vjezd na obsazenou kolej. V pozadí 
je vidět slovenský motorový vůz s os. vlakem 3851 do Trenčianské Teplé. Tento spoj jede jen 
v pátek a druhý spoj pouze v neděli k našemu os. vlaku 4316/Sp1736 do Brna. Dřívější jízdní 
řády několikrát denně spojovaly obě republiky. Dnes jen 2x týdně. Dostat se z okolních obcí 
třeba do Trenčína je sci-fi (foto M. Urbánek)

Na tomto dalším snímku z Vlárského průsmyku je zhlaví ve směru od Bylnice. Vidíme zde pouze 
jednu manipulační kolej pro objetí lokomotivy v případě nějaké potřeby a 2. man. kolej pro 
nakládku dřeva (foto M. Urbánek)
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Společenská rubrika
Základní organizace FS Brno-Maloměřice 

má  mezi  svými  členy  kolegy,  kteří  v  únoru 
oslavili šedesát let svého života. Jsou to stroj-
mistr ČD Cargo Robert Justych a strojvedou-
cí Arnošt Štourač. Mezi padesátníky se zařa-
dil  kolega  Petr Vaněk.  Všem  jmenovaným 
gratulujeme a přejeme hodně  štěstí  a  zdraví, 
stejně jako množství osobních úspěchů.
K  srdečnému  blahopřání  právě  jubilující-

mu dlouholetému členu a předsedovi redakční 
rady  Zájmů  strojvůdce  Arnoštu  Štouračovi 
se připojují  i stávající členové tohoto orgánu 
a odpovědný redaktor ZS.

***

Dne  21.  ledna  oslavil  60.  narozeniny  náš 
kolega,  strojvedoucí  ČD,  pan  Jiří Bělíček. 
K  tomuto  jubileu  mu  srdečně  blahopřejeme 
a do dalšího spokojeného života přejeme hod-
ně úspěchů, štěstí a především zdraví. Výbor 
a ostatní členové ZO FS Frýdek-Místek 

***

Svá  krásná  životní  jubilea  oslavili  anebo 
na  jaře  ještě  oslaví  tito  naši  kolegové 
strojvůdci  v.v.:  80.  narozeniny  13.  března 
pan  Josef Slanař,  1.  dubna  pan  František 
Vlček  a  17.  dubna  pan  Ladislav Dušátko. 
75.  narozeniny  6.  dubna  pan  Stanislav 
Kabelka.  70.  narozeniny  11.  března  pan  
Rudolf Dvořák,  o  den  později  pan  Josef  
Siebenburger,  3.  dubna  pan  Karel Mendl  
a 8. dubna pan Bohumil Čech. Všem oslaven- 
cům přejí vše nejlepší, pevné zdraví a pohodu 
do dalších let kolegové z Havlíčkova Brodu.

***

V  lednu  oslavil  krásné  životní  jubileum 
85  let  pan  kolega  Jiří Pudil,  strojvedoucí 
ve výslužbě. Výbor a ostatní členové základ-
ní organizace FS Telč mu srdečně blahopřejí 
a zároveň mu ještě do mnoha dalších let spo-
kojeného života přejí jen to nejlepší a zejména 
pevné zdraví.

***

Z  provozního  pracoviště  Nymburk  ČD 
odešel  5.  února  do  důchodu  náš  kolega  
František Hrstka. Všichni členové základní 
organizace FS mu děkují za vykonanou práci 
a do dalších let přejí hodně zdraví, štěstí, lásky 
a spokojenosti.

***

Dne 12.  března  oslavil  své  60.  narozeniny 
náš  kolega,  strojvedoucí Miroslav Obadálek 
(ČD).  Mnoho  štěstí,  zdraví  a  osobní  pohody 
do dalších let mu přejí výbor, kamarádi a ostat-
ní členové přerovské základní organizace FS. 

***

V  únoru  oslavili  významná  životní  jubi-
lea  tito  naši  pardubičtí  kolegové:  6.  2.  stroj-
vedoucí Rudolf Vopařil  55  let,  strojvedoucí 
a  člen  výboru  ZO  FS  Pardubice  Zdeněk  
Bačina 19. února 50 let a strojvedoucí Ladislav  
Procházka  26.  února  55  let.  Hodně  štěstí, 
zdraví a spokojenosti do dalších let  jim přejí 

výbor  a  ostatní  členové  pardubické  základní 
organizace Federace strojvůdců.

***

Prvního  března  oslavil  pětapadesátku  náš 
kolega,  strojvůdce  ČD,  pan  Emil Majtner. 
Všechno nejlepší, pevné zdraví a životní elán 
do dalších  let mu přejí  kolegové a kamarádi 
z Havlíčkova Brodu.

***

V březnu odchází do důchodu náš kolega, 
strojvedoucí Jiří Knesl. Za práci vykonanou 
na železnici mu děkují a do mnoha dalších let 
na  zaslouženém  odpočinku  mu  spokojenost, 
pohodu  a  hlavně  hodně  zdraví  přejí  výbor 
a členové ZO Federace strojvůdců Telč.

***

Desátého března se dožil 55 let náš kolega, 
strojvůdce ČD Jirka Kopečný. Dne 14. břez-
na oslavil  rovnou  šedesátku náš kolega Míra  
Paselek,  strojvůdce  ČD  Cargo  na  „Resech“. 
Oběma  jubilujícím  oslavencům  přejí  hodně 
zdraví a pohody kamarádi a kolegové strojvůd-
ci ze základní organizace FS Karlovy Vary.

***

Již  třetího  dne  tohoto  roku  oslavil  své 
50.  narozeniny  náš  kolega  Michael Vaněk 
ze  základní  organizace  FS  Ústí  nad  Labem. 
Do druhé padesátky jen to nejlepší, štěstí, osob-
ní spokojenost a zejména zdraví mu přejí výbor 
a ostatní členové ZO Federace strojvůdců.

***

Dne  23.  března  oslaví  své  60.  narozeniny 
náš  kolega,  strojvedoucí  Pavel Vymětalík 
(ČD).  Mnoho  štěstí,  zdraví  a  osobní  pohody 
do dalších let mu přejí výbor, kamarádi a ostat-
ní členové přerovské základní organizace FS. 

***

V  tomto měsíci  již oslavili  své narozeniny 
naši  kolegové,  členové  nymburské  základní 
organizace  Federace  strojvůdců:  šedesát  let 
12. března Jaroslav Paclt a padesát let 6. břez-
na Kamil Jekel. K těmto významným životním 
výročím jim blahopřejeme a do dalších let pře-
jeme hodně zdraví, lásky, štěstí a spokojenosti. 
Výbor a členové ZO FS Nymburk

***

Koncem  měsíce  února  odešel  na  zaslouže-
ný  odpočinek  kontrolor  vozby  ČD,  pan Jan  
Míchal. Za poctivě vykonanou práci a kamarád-
ský přístup mu děkují a všechno nejlepší do dal-
ších let přejí kolegové z Havlíčkova Brodu.

***

V tomto měsíci se dožívá 65 let náš kolega 
Josef Filípek,  telčský strojvedoucí ve výsluž-
bě. Do dalšího spokojeného života štěstí, poho-
du a především zdraví mu přejí výbor a ostatní 
kolegové ze základní organizace FS Telč.

***

Dne  21.  března  oslaví  své  70.  narozeniny 
strojvedoucí ve výslužbě a  člen chomutovské 
ZO Federace strojvůdců, pan Arnošt Vavruška.  
K tomuto životnímu jubileu mu přejí kamará-
di  a  všichni  členové  základní  organizace  FS 
Chomutov mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti 
do dalších let na zaslouženém odpočinku.

***

Dne  21.  března  bude  své  60.  narozeniny 
slavit kolega Cyril Marcalík ze základní or-
ganizace Ostrava-Cargo. K tomuto jubileu mu 
srdečně blahopřejí a ještě do mnoha dalších let 
spokojenost,  pohodu  a  zejména  zdraví  přejí 
výbor a ostatní členové ZO.

***

V tomto měsíci  slaví  svá významná životní 
jubilea hned pětice našich kolegů ze základní or-
ganizace FS Děčín: Zdeněk Kalous 16. března 
60 let, Jiří Chocenský 21. března 75 let, Tomáš 
Kotlaba 25. března 60 let, Jiří Šimek 26. břez-
na 70  let  a Jaroslav Malec 30. března 60  let. 
Všem těmto oslavencům blahopřejí a do další-
ho  spokojeného  života  jen  to  nejlepší,  pohodu 
a hlavně zdraví přejí výbor a členové děčínské 
ZO Federace strojvůdců.

Vzpomínka
Vážení kolegové, dovolte, abychom za-

vzpomínali na našeho kolegu, chomutov-
ského  strojvedoucího  ve  výslužbě,  pana 
Josefa Procházku.  Navždy  nás  opustil 
dne 22. února 2018 po krátké těžké nemoci 
ve věku 82 let.
Kdo jste ho znali, prosíme, věnujte mu 

tichou  vzpomínku  společně  s  kamarády 
a členy ZO FS Chomutov. Děkujeme.

Představujeme základní organizaci
Federace strojvůdců
Hradec Králové

Snímku pořízenému v královéhradeckém depu 15. května 1980 dominuje stroj T478.4078. Na záběru vpravo z 13. března 1979 je lokomotiva 
E499.0013

Depo v Hradci Králové ještě v časech parního provozu. Na fotografii z 28. května 1978 je 
zbrojení lokomotivy 534.0384. Na druhém záběru z 30. května 1979 je jeden ze Štokrů 556.0

Třetího února oslavil významné životní jubileum 60 let kolega Jiří Harašta z PJ Veselí nad 
Moravou,  dlouholetý  člen Federace  strojvůdců,  strojvedoucí  a od  roku 1996  strojmistr. 
Jirka je ale (a v neposlední řadě) také šikovný sportovec, který za naši provozní jednotku 
hrával mnoho let  fotbal a tomuto sportu se rekreačně věnuje dodnes. Do dalších let mu 
přejeme hlavně hodně zdraví, pevné nervy v strojmistrovské  funkci, osobní spokojenost, 
pohodu  a  pokud  vůbec  nějaké,  tak  jen  samé  příjemné  starosti  o  svého  vnuka  Pavlíka. 
Kamarádi a ostatní členové základní organizace Federace strojvůdců Veselí nad Moravou 
(foto: Martin Urbánek)

Po čase znovu zahajujeme zveřejňování cyklu článků, v nichž našim čtenářům představíme 
základní organizace Federace strojvůdců České republiky. A aby byl tento obraz ještě zajímavěj-
ší, v neposlední řadě vždy stručně obrátíme pozornost i k historii a současné podobě pracovišť 
(dříve lokomotivních dep), v nichž naši kolegové vykonávají svoji strojvůdcovskou profesi. Prv-
ní zastavení patří základní organizaci FS Hradec Králové, jejímuž předsedovi Jiřímu Bekovi, 
děkujeme za velkou pomoc a vstřícnost. Poskytl nám všechny potřebné informace, ale i zajímavé 
fotografie získané od svých kolegů, a tedy jen díky němu jsme tento příspěvek mohli připravit.

Malé ohlédnutí

První  dílny  pro  opravy  a  údržbu  železnič-
ních vozidel v Hradci Králové vznikly zhruba 
deset let po příjezdu prvního vlaku (1857), tedy 
okolo roku 1867. V roce 1909 vzniká Výtopna 
Hradec  Králové  s  pobočkami  v  Pardubicích, 
Liberci,  Tanvaldu,  Žacléři  a  Josefově. V  roce 
1962 vznikají samostatná lokomotivní a vozo-
vá depa,  aby v  roce 1995 byla  zase  sloučena. 
Od roku 1997 se Hradec Králové stává provoz-
ní jednotkou DKV Česká Třebová.

Srdcem  depa  je  točna  dlouhá  23  metrů 
a  s  únosností  120  tun.  V  okolních  stáních  se 
provádí  údržba  a  odstavení  lokomotiv  a  mo-
torových  vozů.  Součástí  depa  je  rovněž  areál 
Opravny vozů s myčkou, kde je nově vybudo-
ván i kanál na opravy a údržbu moderních vla-
kových souprav RegioPanter a osobních vozů. 
(Zdroj: videokazeta Okolo Hradce z r. 2002)

Současnost

Základní  organizace  Federace  strojvůdců 
Hradec  Králové  je  v  naší  profesní  odborové 
organizaci  zaevidována  pod  číslem  024.  Má 
135 členů, z nichž 96 pracuje u Českých drah, 
35 u ČD Cargo  a  čtyři  jsou  zaměstnanci  sou-
kromých  společností  provozujících  železniční 
dopravu. Výbor ZO je pětičlenný, tři kolegové 
jsou od ČD a dva od ČDC.

Stranou  dění  nezůstávají  ani  strojvedoucí, 
kteří jsou dnes již ve výslužbě. V hojném počtu 
se v každé první pondělí v měsíci scházejí v re-
stauraci U Jelena a  jednou až dvakrát do roka 
vyráží  na  svá  výjezdní  zasedání  po  naší  vlas-
ti. Nejen  prací  živ  je  člověk,  a  tak  si  členové 
královéhradecké základní organizace mohou jít 
zaplavat,  zafandit  na  hokej,  pravidelně  chodí 
taktéž hrát bowling. Pod patronací ZO se jezdí 

na výlety na kolech či raftech. Pěstuje se nejen 
turistika, ale podnikají se i atraktivní výlety, na-
příklad po českých pivovarech nebo na želez-
niční veletrh InnoTrans apod.

Zpět  ale  k  vlastní  práci  královéhradeckých 
strojvedoucích,  jejichž  zájmy  hájí  naše  samo-
statná profesní odborová organizace. Kolegové 
z  Českých  drah  nastupují  v  Hradci  Králové 
a nástupních místech v Chlumci nad Cidlinou, 
Jaroměři a v Týništi nad Orlicí. A zde je výčet 
vozebních  ramen:  Praha,  Choceň,  Pardubice, 
Jaroměř,  Solnice,  Náchod,  Jičín,  Nymburk, 
Turnov,  Stará  Paka  a Městec Králové.  Provo-
zovanými  lokomotivními  řadami  jsou  stroje 
163 (ještě nedávno 362 a 150), 440, 111, 704, 
714, 754, 799, 810, 814, 841 a 854.

Kolegové  z  ČD  Cargo  mají  nástupní  místo 
v  budově  hlavního  nádraží  v  Hradci  Králové 
a ve své budově v Týništi nad Orlicí. Vozební ra-
mena mají Litomyšl, Letohrad, Meziměstí, Ústí 
nad  Labem,  Praha,  Olomouc,  Trutnov,  Kutná 
Hora,  ELNA-Opatovice  nad  Labem,  Vrchlabí, 
Stará  Paka,  Doudleby,  Rokytnice  v  Orlických 
horách,  Ostroměř  a  Dobruška.  A  pokud  jde 
o provozované  lokomotivní  řady,  jsou  to stroje 
130, 163, 363, 123, 122  (někdy  také nazývaný 
jako „dřevěný Taurus“), 181, 182, 750 a 742.

Co kolegy ze ZO Hradec Králové těší? Jsou 
to většinou již náležitě opravené prostory šaten, 
sociálního zařízení, nebo kuchyňky či nástupní 
místa a „fírcimry“, které se tak již konečně za-
čínají shodovat s představami, jak by mělo vy-
padat zázemí a sociální podmínky na pracovišti 
ve 21. století.

Jsou však  i problémy, které  jejich práci vel-
mi komplikují. A mnohé trvají už dlouhou dobu. 
V Zájmech strojvůdce jsme již v loni opakova-
ně  kritizovali  komplikovanou  dopravní  situaci 
a  neutěšený  stav,  v  němž  se  nachází  Opravna 
vozů  Hradec  Králové.  Namísto  rekonstrukce 

špatného  technického  stavu  kolejiště  se  zde 
zrušilo jeho centrální ovládání pomocí PC a na-
hradilo se „pseudostylem“ ovládání, jež vlastně 
ohrožuje  bezpečnost  provozu. Naše  kolegy  ale 
netěší ani zrušení dálkového řízení ovládání vý-
hybek v depu na severu, které se nyní „ovládají 
na  ruku“.  –  „Můžeme  tak  smutně  konstatovat, 
že  naše  firma  asi  jako  jediná  nastoupila  cestu 
od moderní počítačové  techniky zpět k pazour-
ku,“ poznamenává k tomu s notnou dávkou hoř-
kosti předseda ZO FS Hradec Králové Jiří Bek.

Z podkladů poskytnutých základní organiza-
cí FS Hradec Králové připravil Marek Poláček. 
(Fotografie  jsou  z  archivu  Ladislava  Kroula,  
autora snímků vozidel moderní trakce, a Pavla 
Vaníčka – snímky z doby parního provozu.)

CK SUSANNA VIAGGI
JIŽNÍ ITÁLIE

Marina di Camerota
zděné a dřevěné bungalovy, apartmány 

přímo u soukromé pláže,
vlakové spojení až do místa

www.susanna-viaggi.cz
tel.: 607 101 707

Na www.svetem.eu
opět ubytování v Itálii 

a v Černé Hoře. 
Levně i letecky. tel. 604 953 467

Penzion Real v Bedřichově v Ji-
zerských 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 provo-
zu rezervační systém.

Navštivte penzion Real


