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Jednala Celostátní rada
předsedů

Strojvedoucím leží na srdci budoucnost 
jejich profesní odborové organizace

JHMD mají novou podnikovou
kolektivní smlouvu

Zabránili nehodám

Nezastupitelné místo našeho časopisu

Dovoluji si zde rovněž připojit několik 
svých poznámek k obsahu a průběhu nedávno 
konaného nejvýznamnějšího výročního roko-
vání naší profesní odborové organizace. 

Velmi mě zaujalo už úvodní a velmi věc-
né vystoupení prezidenta FSČR Jaroslava 
Vondrovice. Zhodnotil uplynulý pracovní rok 
a neopomněl připomenout, že na práci prezidia 
se velmi projevila radikální změna v obsazení 
tohoto orgánu po loňských volbách. Pozornost 
věnoval i často náročným jednáním, která ve-
deme se zaměstnavateli. Zde jde velkou mě-
rou také o nastavení vzájemných vztahů. Jako 
velký úspěch tak vyzvedl založení naší nové 
základní organizace ve společnosti Regiojet. 
Na druhé straně lze ale vnímat jako neúspěch 
situaci, k níž v loňském došlo po změně do-
pravce zajišťujícího provoz na tzv. šumav-
ských lokálkách. Je potřeba si přiznat, že jsme 
byli zaskočeni neférovým jednáním společ-
nosti GW Train Regio, a z těchto negativních 
zkušeností proto vyvodíme závěry pro svoji 
další práci. 

Vedoucí oddělení BOZP Josef Daněk 
ve svém referátu informoval o práci a jedná-
ních komise BOZP. Připomněl právě probí-
hající prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. Apeloval na odpovědnou a aktivní 
účast zástupců našich základních organizací, 
aby bylo možné zjištěné nedostatky okamžitě 
dát do zápisu z těchto kontrol. Zmíněna byla 
rovněž zasedání komise BOZP a konkrétní 
případy a problémy, které řeší oddělení BOZP. 

Předseda naší ústřední revizní komise Jiří 
Hajný na CRP přednesl detailní informace 
k směrnici Evropské unie na ochranu osob-
ních údajů a ke konkrétním povinnostem, kte-
ré z ní vyplývají a odrazí se i v činnosti Fede-
race strojvůdců. Platí to samozřejmě nejen pro 
prezidium, ale nová forma ochrany a zpraco-
vávání osobních údajů bude aplikována taktéž 
v podmínkách práce základních organizací. 
Ty ostatně již bezprostředně po jednání celo-
státní rady dostaly na tomto výročním jednání 
schválené informace, instrukce a dokumenty. 
Nyní je potřeba jim věnovat náležitou pozor-
nost a splnit uložené úkoly. Každý člen FSČR 
proto mimo jiné podepíše písemný souhlas se 

zpracováváním svých osobních údajů, které 
jsou nutné pro potřeby zajištění činnosti a ser-
visu poskytovaného nám naší profesní odbo-
rovou organizací. Podepsané dokumenty je 
nutné na prezidium poslat co nejdříve, neboť 
zmíněné „souhlasy“ se například týkají i naše-
ho pojištění u HVP. 

V závěrečné diskuzi bylo podáno mnoho 
podnětů pro další činnost Federace strojvůdců 
ČR. Velmi emotivní byla například vystoupe-
ní, v nichž zazněly obavy, že hrozí nebezpečí 
„předání“ dalších jihočeských regionálních 
tratí, dosud provozovaných Českými draha-
mi, soukromým společnostem provozujícím 
železniční dopravu. Bylo zřejmé, že strojve-
doucím velmi leží na srdci budoucnost jejich 
profesní odborové organizace.

Evžen Mikolajek
místopředseda redakční rady

Dne 28. března 2018 se uskutečnilo jednání 
Celostátní rady předsedů základních organiza-
cí Federace strojvůdců České republiky. V za-
sedacím sále „Přítomnost“ Domu odborových 
svazů v Praze se tohoto výročního rokování, 
které řídil viceprezident FSČR Jaroslav Vin-
cour, zúčastnilo 67 delegátů s platným man-
dátním lístkem, kteří měli právo hlasovat, ale 
přítomni byli i další hosté. 

CRP vzala na vědomí zprávu o současné si-
tuaci a stavu ve FSČR přednesenou prezidentem 
naší samostatné profesní odborové organizace, 
kolegou Jaroslavem Vondrovicem. Poté zazněla 
souhrnná zpráva ústřední revizní komise FSČR 
o výsledcích kontrol provedených na úseku hos-
podaření a v oblasti některých dalších aktivit 
a činností FSČR v průběhu roku 2017, kterou 
přednesl člen ÚRK Jaroslav Klapka.

Celostátní rada schválila zprávu o hospo-
daření FSČR za rok 2017 a následně i návrh 
rozpočtu centrálního konta Federace stroj-
vůdců na rok 2018. Schválen byl i předložený 
návrh plánu práce ÚRK FSČR na tento rok.

Po důkladném projednání a diskuzi 
byl projednán a schválen rovněž systém 

automatického zvyšování členských příspěv-
ků tak, jak byl jeho návrh předložen prezi-
diem FSČR. K prvnímu navýšení členských 
příspěvků na základě tohoto nového systému 
dojde k 1. červenci 2018.

Projednán a schválen byl taktéž předlo-
žený návrh metodického pokynu a souvise-
jících interních dokumentů naší odborové 
organizace, okomentovaný předsedou ÚRK 
FSČR Jiřím Hajným, k aplikaci nové směr-
nice Evropské unie na ochranu osobních 
údajů (známé také pod zkratkou GDPR) 
v podmínkách práce Federace strojvůdců 
České republiky.

Předsedové základních organizaci vzali 
na vědomí i zprávu komise pro tvorbu stanov, 
se kterou je seznámil kolega Ladislav Žůrek. 
Po diskuzi k tomuto tématu proběhlo hlasová-
ní, na jehož základě prozatím nebylo schvále-
no další pokračování práce této komise.

Na jednání CRP byly předneseny i zprávy 
přinášející informace o činnosti Tiskového 
centra FSČR a redakční rady časopisu Zájmy 
strojvůdce (PhDr. Libor Poláček), o zajištění 
právní ochrany členů FSČR v loňském roce 
(Mgr. Gustav Valenz) a o činnosti a práci ko-
mise a oddělení BOZP (Josef Daněk).

Připravil Libor Poláček

Federace strojvůdců České republiky má 
své členy taktéž u některých soukromých do-
pravců provozující železniční dopravu na síti 
SŽDC. Jedním z nich jsou i Jindřichohradecké 
místní dráhy (akciová společnost JHMD), s je-
jichž vedením naše profesní odborová organi-
zace každý rok uzavírá podnikovou kolektivní 
smlouvu (PKS). Tak tomu bylo i letos, neboť 
13. března byla prezidentem Federace stroj-
vůdců Jaroslavem Vondrovicem a statutárním 
zástupcem JHMD ing. Borisem Čajánkem 
podepsána kolektivní smlouva na další období.

Při vyjednáváních vedených s managemen-
tem této firmy, v nichž zastupoval FSČR člen 
prezidia Josef Bock, došlo oproti znění dříve 
platných PKS, k mírným úpravám v textu to-
hoto dokumentu. Některé úpravy si vyžádala 
změna legislativy, na dalších se po korektně 
vedeném jednání dohodly obě strany. Nově se 
tak například podařilo do PKS začlenit bod, 

V nedávném článku o incidentu řidiče au-
tobusu na přejezdu P7408 ve Frýdku-Místku 
z neděle 25. února 2018 jsem uvedl, že jde 
o nekonečný seriál, jehož scénář vytváří řidiči 
silničních vozidel nerespektující platné záko-
ny. Těchto případů bohužel přibývá. 

Dne 8. března tohoto roku v 16.20 hod. 
zabránil strojvedoucí Jaroslav Vávra z DKV 
Plzeň, PJ Rakovník u osobního vlaku 25921 
střetnutí s osobním automobilem na přejezdu 
P2236 v km 20,712 trati č. 122 Praha–Hosti-
vice–Rudná u Prahy. Zastavil před přejezdem, 
na kterém zůstal automobil stát po předcho-
zím nerespektování dopravní značky P6, Stůj, 
dej přednost v jízdě. Incident řeší Územní od-
bor Policie ČR Praha venkov-západ. 

Kulatému jubileu našeho profesního odborového časopisu, které 
jsme si krátce připomněli již v jeho minulém vydání, věnoval na břez-
nové celostátní radě předsedů pozornost odpovědný redaktor Libor 
Poláček. Uvádíme zde větší část tohoto vystoupení:

„Za naprosto klíčové v první dekádě existence naší samostatné pro-
fesní odborové organizace, tedy na úplném sklonku 19. století, lze pova-
žovat dvě události. Za prvé samotné ustanovení tehdejšího Spolku stroj-
vůdců v Praze ústících drah, k němuž došlo 7. dubna 1896. A za druhé 
datum 10. dubna 1898, kdy už tehdy přejmenovaný Spolek strojvůdců 
v Čechách, vydal první číslo vlastního časopisu Zájmy strojvůdce.

O tom, že to nebylo nějaké nahodilé pohnutí mysli, ale pečlivě pro-
myšlený krok, svědčí skutečnost, že od té doby – tedy už plných 120 let 
– je tento časopis pevnou součástí a účinným nástrojem naší profesní 
odborové organizace. Kdykoliv existovala Federace strojvůdců, byly 
tady s ní i Zájmy strojvůdce. Jako její mluvčí, ale i místo, kde bylo 
možno nejen členské základně, a v neposlední řadě i širší veřejnosti, 
prezentovat názory nosné železniční profese na naší železnici, informo-
vat o klíčových rozhodnutích, kriticky poukazovat na nedostatky v pra-
covních, mzdových či sociálních podmínkách strojvedoucích. 

Nejstarší v této zemi stále existující odborový časopis vždy vzbu-
zoval respekt. Důkazem toho budiž z poslední doby nejen to, že jsou 
informace z něho často považovány za exkluzivní a tudíž citovány 
jinými médii. Podobně můžeme poukázat i na značný ohlas na tzv. 
černobílé vydání Zájmů strojvůdce č. 22 přibližující a komentující 

který alespoň částečně řeší případnou ztrátu 
zdravotní způsobilosti.

Došlo rovněž k přesnější definici pracovní 
pohotovosti, přiměřené doby na jídlo a od-
dech (PDJO) a také k dohodě o zajištění očko-
vání proti klíšťatům pro pracovníky v profe-
sích strojvedoucí a vlakvedoucí. Do nové PKS 
se podařilo zakomponovat i text zohledňující 
finanční ohodnocení při zaškolování nových 
strojvedoucích, popř. vlakvedoucích.

Josef Bock, člen prezidia FSČR

Členové prezidia FSČR na jednání CRP – zleva 
Jiří Šafařík, Pavel Semecký, Josef Bock, David 
Votroubek, Pavel Slánský, prezident Federace 
strojvůdců Jaroslav Vondrovic a viceprezident 
Jaroslav Vincour (foto: Libor Poláček)

Zasedací sál „Přítomnost“ Domu odborových svazů v Praze na Žižkově, kde se letos konalo 
vrcholné výroční jednání naší samostatné profesní odborové organizace. Sedmašedesát 
delegátů zastupujících základní organizace Federace strojvůdců z celé České republiky nejen 
zhodnotilo uplynulé roční období, ale také projednalo a přijalo několik důležitých dokumentů, 
z nichž bude FSČR vycházet ve své další činnosti v roce 2018 (foto: Marek Poláček) 

Dne 10. března 2018 v 18.25 hod. zpozo-
roval strojvedoucí Marek Strmiska z DKV 
Brno, PJ Břeclav při jízdě EC 274 kamion 
přejíždějící přejezd P6827 v km 224,032 trati 
Brno–Česká Třebová s PZZ v činnosti. Zave-
dením rychločinného brzdění umožnil řidiči 
opustit přejezd... Policisté z Územního odboru 
Policie ČR Svitavy řidiče, který při nebezpeč-
ném manévru přerazil závorové břevno, do-
padli a bezodkladně zahájili úkony trestního 
řízení pro trestný čin obecného ohrožení. 

Oběma jmenovaným strojvedoucím patří 
uznání za pohotové jednání, kterým zabránili 
možným ztrátám na lidských životech a vel-
kým materiálním škodám. 

Vladimír Selucký

rozhořčení strojvedoucích nad tzv. retenčním programem... Argumen-
ty, které jsme v něm předložili, byly velmi přesvědčivé a je také zřej-
mý náš potenciál, že takové tematicky zaměřené vydání můžeme opět 
zopakovat, budou-li k tomu mít strojvedoucí důvod.

Chci upřímně poděkovat všem dopisovatelům, kteří nepovažují čas, 
který věnují přípravě článků do našeho periodika, za ztracený. Stejně 
tak děkuji za obětavou práci sedmi členům redakční rady i dvoučlen-
nému týmu pro správu naší webové prezentace. Vy všichni máte zá-
sluhu na tom, že Zájmy strojvůdce vycházejí v podobě, jak ji známe. 

Dovolte mi ale ještě poznámku. Najdou se kolegové, kteří svá slova 
sepsaná „břitkým perem“ namíří do našich vlastních řad a zveřejnění 
takové kritiky, provázené někdy i poněkud nevybíravými výrazy, ve-
hementně požadují na stránkách Zájmů strojvůdce. Zde ale musíme 
být velmi obezřetní a formu a obsah vážit, obrazně řešeno, „na lékáren-
ských vahách“. Co ještě zveřejnit a co naopak ponechat k projednání 
na jiných úrovních či jako sdělení přenesená alternativními prostředky 
našeho informačního servisu. Věřte, že partnerům, kteří zasednou proti 
našim vyjednavačům, máloco udělá větší radost, než když sami odhalí-
me svá slabá místa ... A to jistě není posláním našeho časopisu. 

I když ale pomineme zmíněná citlivá vnitřní témata, jsem přesvěd-
čen, že i tak zůstává našemu časopisu dostatek prostoru, aby ukázal 
svoji sílu a také to, že i v dalších desetiletích dokáže být tvrdým až ne-
smlouvavým, ale zároveň i médiem, které se chová férově – a hlavně že 
i v budoucnu bude prospěšným nástrojem naší odborové organizace.“
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Nový generální
ředitel SŽDC

K plnění PKS ČDC

Nemůžeme tolerovat, aby docházelo k snížení úrovně
zabezpečení našich tratí

O služebních tabletech tentokrát jinak a konkrétněji

Připomínkujeme ...

Tímto článkem navazujeme na příspěvek „Pa-
radoxní situace. Nesmyslná nařízení související 
s budováním ETCS mohou komplikovat práci 
strojvedoucím!“ z minulého vydání našeho časo-
pisu. Zatímco v Zájmech strojvůdce č. 6 jsme vě-
novali pozornost kritickému pohledu odborníků, 
a to spíše jen obecněji, nyní se na celý problém 
podíváme blíže z hlediska strojvedoucích.

Připomeňme si, o co jde. – V rámci interope-
rability je nařízeno, že při budování, modernizaci 
anebo rekonstrukci jakékoliv železniční trati už 
není dovoleno zřizovat národní vlakový zabez-
pečovač, ale je třeba zřídit jen ETCS. To je zá-
kladní podmínka interoperability. Není to ale jen 
otázka tzv. páteřních tratí. Pokud chcete zabez-
pečit novou anebo modernizovanou trať, musíte 
i na regionálních tratích zřídit ETCS. Nedává to 
ovšem příliš smysl a hlavně – náklady na vybu-
dování ETCS jsou natolik extrémní, že nepůjde 
stejně čerpat peníze ze zdrojů Evropské unie, ne-
boť u takovéto trati nebudou vycházet parametry 
ekonomiky pro čerpání zdrojů z EU. 

Co to bude vlastně znamenat? Že když se 
na tratích kódovalo a nyní se zde začíná budovat 
ETCS, že už se tam kódovat nesmí? – Pokud jde 
o změnu systému, například je tam dnes vlakový 
zabezpečovač (jako například na trati Brno–Ha-
vlíčkův Brod), tendence z ministerstva dopravy 
je taková, že při existenci autobloku už nelze 
zapínat zpět národní vlakový zabezpečovač. 
V praxi to znamená, že strojvedoucí pojede se 

Na základě závěrů přijatých na kolektivním vy-
jednávání k uzavření PKS ČD Cargo na rok 2018 
a na základě ustanovení článku 5.8.2. přílohy číslo 1 
této uzavřené PKS se Federace strojvůdců v březnu ob-
rátila na management společnosti ČD Cargo s žádostí 
o poskytnutí informace, kolik zaměstnanců letmo má 
v současné době naplánován rozdíl mezi stanovenou 
týdenní pracovní dobou a stanoveným rozvrhem směn 
nárůstem od 1. ledna 2018 do současné doby vyšší než 
10 hodin. Naše odborová organizace požádala také 
o informace, kolika strojvedoucí se to týká. 

Dále jsme požádali o sdělení, u kolika zaměst-
nanců se v loňském roce zaměstnavateli nepodařilo 
dorovnat rozdíl mezi stanovenou týdenní pracovní 
dobou a stanoveným rozvrhem směn na „0“ a jak se 
zaměstnavatel s tímto problémem v loňském roce 
2017 vyrovnal. Rovněž v tomto případě jsme požá-
dali o informace, kolika strojvedoucích se to týká.

Když ve druhém pololetí roku 2017 započala dis-
tribuce služebních tabletů strojvedoucím Českých 
drah, čekali jsme od nich mnohé. Avšak vybavení 
a schopnosti těchto zařízení jsou nyní velmi pod 
úrovní možností jejich využití. Současný přístup 
ke služebním tabletům a jejich provozní aplikaci 
MAPSIS deklasoval toto zařízení do roviny pros-
tých čteček dokumentů s velmi malou výdrží bate-
rie. V polovině loňského roku jsem prostřednictvím 
Zájmů strojvůdce nabízel dialog kolegům, kteří se 
chtějí k této problematice nějak vyjádřit. Reagovali 
dva kolegové. Takovou spokojenost s tehdy platnou 
verzí aplikace a samotným tabletem jsem opravdu 
nečekal. Pokud tento postoj přijmeme, lze to hodno-
tit i jako vysokou spokojenost se zařízením. Protože 
se o danou záležitost zajímám již od počátku uvá-
dění tohoto systému v život, sepsal jsem jako člen 
předpisové komise FSČR bezmála 30 připomínek, 
které jsem prostřednictvím prezidia adresoval od-
povědným zaměstnancům generálního ředitelství 
ČD. Z jejich strany byla s povděkem přijata naše 
zpětná vazba, věcné připomínky a podněty ke zlep-
šení celé problematiky zavádění služebních tabletů. 

Správní rada Správy železniční dopravní cesty 
jmenovala 22. března generálním ředitelem do-
savadního náměstka pro provozuschopnost dráhy  
Jiřího Svobodu, který byl již předtím pověřen říze-
ním společnosti po únorové rezignaci Pavla Surého.

Nový generální ředitel se chce více zaměřit 
na regionální tratě, nádražní budovy nebo revize 
IT systémů. Správní rada mu zároveň po dohodě 
s ministrem dopravy Danem Ťokem uložila úkol 
do 30. září předložit plán na snížení celkového po-
čtu vedoucích zaměstnanců SŽDC o tři procenta.

Po Janu Komárkovi, Jiřím Kolářovi a Pavlu Surém 
je Jiří Svoboda čtvrtým generálním ředitelem SŽDC. 
Narodil se v roce 1970. Po maturitě na Střední prů-
myslové škole v České Třebové nastoupil v roce 1988 
k tehdejším ČSD jako výpravčí. Od roku 1997 praco-
val na pozicích vedoucího technické skupiny a tech-
nicko-ekonomického náměstka žst Česká Třebová. 
Poté přesídlil do Pardubic, kde působil u Českých 
drah jako ekonomický náměstek OPŘ, vedoucí fi-
nančně ekonomického útvaru a opět jako ekonomický 
náměstek u tamní SDC. Od roku 2006 byl ředitelem 
kanceláře ekonomického náměstka generálního ředi-
tele ČD a následně i SŽDC. Zde se v listopadu 2011 
stal ředitelem odboru nákupu a veřejných zakázek. 
Od července 2016 byl jmenován náměstkem gene-
rálního ředitele SŽDC pro provozuschopnost dráhy.

svým vlakem bez přenosu kódu na hnací vozi-
dlo. A provizorium bude trvat tak dlouho, než se 
zavede ETCS na celém vozebním rameni anebo 
na nějakém jeho vymezeném úseku!

Je v řízení a realizaci těchto staveb, při nichž se 
zřizuje ETCS, nějaký systém? V těchto stavbách 
příliš systémového postupu bohužel není a v tom 
je také zásadní problém. Jinak by to bylo, pokud 
by následovaly stavby jedna liniově za druhou 
a navazovaly na sebe. Dnes ale stavby probíhají 
tak, že se mezi stavební firmy rozdělí například 
již zmíněné rameno Havlíčkův Brod–Brno a už 
se i ví, kde jsou územní problémy a z toho vy-
plývající územní řízení. A naopak jsou úseky, kde 
takový problém není a je možno se držet stávající 
trati. Například na rameni Brno-Královo Pole až 
do Havlíčkova Brodu je několik úseků, na nichž 
stavba může probíhat a naopak jiné, kde ze zmí-
něných (i jiných důvodů) zatím nelze stavební 
práce realizovat. Je to o tom, že se buduje jen to, 
na co jsou finanční prostředky a na co jsou k dis-
pozici stavební povolení a projektová dokumenta-
ce. Tam probíhá výstavba jako první.

Znamená to tedy, že jakmile se MD a SŽDC 
rozhodnou, že někde se bude budovat ETCS, že 
po celou dobu jeho výstavby až do zprovoznění tam 
nebude fungovat národní vlakový zabezpečovač? 
Ano. Když se dokončí nová stavba, vezměme na-
příklad úsek Křižanov–Sklené nad Oslavou i s au-
toblokem, ten už tam nebude funkční, nebude pře-
nášet kódy na hnací vozidlo. Autoblok tam přitom 

V minulých dnech nám bylo zasláno stanovisko 
k našim návrhům a připomínkám. Nejpodstatnější 
z nich jsou shrnuty v tomto článku.

Co bylo přislíbeno k brzkému řešení nebo již 
bylo částečně realizováno:

● V budoucích verzích bude vždy ponechána 
funkce umožňující rychlé vyhledání čísla vlaku.

● Byla zavedena funkce vyhledávání textu či 
textového řetězce. Tato funkce je ale v současnos-
ti řešena velmi neprakticky. Úprava funkce bude 
předmětem dalšího jednání.

● Po aktualizaci mít přehled o tom, co bylo 
aktualizováno. V současné době je zasíláno na  
EPOSové schránky.

● Doplněn přístup do ZamPortalu.
● Umožněno vkládat vlastní odkazy. V sou-

časnosti se může strojvedoucí obrátit na přísluš-
ného zaměstnance DKV, který rozhodne o zřízení 
odkazu.

● Zřídit jednoduchý poznámkový bloček, pří-
padně hlasový záznamník.

Co bude v budoucnu řešeno a bude předmětem 
dalších jednání:

● Jednoduché přihlášení SD karty tabletu jako 
USB OTG k PC. Dle řešitelů je toto již implemen-
továno v rámci synchronizace tabletu do intranetu 
pomocí ethernetové redukce. Náš požadavek tedy ne-
byl zcela vyslyšen. Bude předmětem dalších jednání.

● Ponechat nastavenou velikost dokumentu 
i po doteku na boční lišty.

● Zavést možnost vyhledání konkrétního doku-
mentu v paměti tabletu i SD karty.

● Umožnit objednávání výstrojních součástí. 
Pravděpodobně bude řešeno mimo MAPSIS, nej-
spíše implementace do ZamPortalu.

● Možná budoucí úprava layoutu tak, aby bylo 
možné využití plné úhlopříčky displeje otevřeným 
dokumentem (např. sloučení boční a horní lišty, 

může být funkční, ale bez přenosu kódu. Technicky 
to přitom není problém, aby to mohlo fungovat.

Například stavba Čelákovice. Rekonstrukce 
stanice má být dokončena v listopadu, je tam při-
praveno veškeré technické zabezpečení ke kódo-
vání, aby kodéry fungovaly, ovšem bylo rozhod-
nuto (a konstatováno ministerstvem dopravy), 
že v žst Čelákovice se kódovat nebude. Takové 
situace se ovšem jeví jako ohrožení bezpečnosti 
provozu, neboť připomínají spíše neorganizova-
ný chaos! A ten pak odnesou hlavně provozní 
zaměstnanci a ze všech nejvíce strojvedoucí! Jde 
o to, že pokud budeme řešit, že v jednom me-
zistaničním úseku strojvedoucí pojede na ETCS, 
v druhém úseku kódovat nebude, ve třetím kó-
dovat bude a ve čtvrtém bude zase následovat 
ETCS, tak strojvedoucí vlastně ani nemusí vždy 
vědět (anebo si uvědomit), pod jakým systémem 
má v ten daný okamžik vůbec jet a kde se nachá-
zí. A to je obrovské riziko!

Dnes ostatně vidíme, že podobný problém je 
i s TRS a GSM-R. Strojvedoucí by měl vždy vě-
dět, v jakém úseku jede, v současnosti se ETCS 
zřizuje zároveň s GSM-R a v této úrovni také 
strojvůdce pojede. Pak ale vjede do starého úseku, 
kde bude klasický vlakový zabezpečovač LS90 
a TRS a za těchto okolností musí stále přepínat 
a dělat spoustu s tím souvisejících věcí. A to samo 
o sobě už může být (a také tomu tak je) potenciál-
ní problém pro bezpečnost železničního provozu. 
Přitom strojvedoucí, pokud přecházejí z režimu 
národního vlakového zabezpečovače na ETCS, 
případně z TRS na GSM-R, tak by dokonce měli 
ve stanici, která tomuto přechodu předchází, i za-
stavit. Takovým příkladem je i tzv. Uničovská 

úprava a vynechání některých bočních tlačítek, 
skrývání lišty apod.).

● Široká elektronizace a interaktivita pracovní 
agendy (rozpis a průběh směn, provozní záznam, 
plánování dovolené, a mnoho dalšího). Jedná se 
o velmi obsáhlé téma, které bude předmětem dal-
ších debat napříč všemi zainteresovanými stranami. 

Co nebude v současnosti řešeno. Možné řešení 
v budoucnosti, návrhy v rámci společných pracov-
ních setkání:

● Jednotné přihlášení do ostatních zaměstnanec-
kých aplikací (ZamPortal, EPOS apod.) zároveň 
s přihlášením do personalizovaného MAPSISu. Ne-
bude řešeno – odporuje bezpečnostní politice ČD. 

● Umožnit ukládání pořízených videí a staže-
ných dat (např. z Portálu SŽDC apod.) Videa ne-
lze přehrávat z důvodu možného zaplnění paměti. 
Pořízená videa jsou uložena v paměti a lze je pro-
střednictvím SD karty přenést do PC a tam přehrát. 
Portál SŽDC byl z odkazů vyjmut právě pro mož-
nost stahování dokumentů.

● Při zapnutí/vypnutí režimu jízda ponechat 
otevřený stávající dokument. Nebude realizováno 
kvůli možnosti práce s již neplatným otevřeným 
dokumentem. Nebylo dostatečně objasněno a bude 
dále řešeno.

● Při zvětšovacím dvojkliku upravit zvětšení 
na celou šíři obrazovky. Požadavek byl předán 
dodavateli.

● Upravit nevhodný posuv otevřených doku-
mentů z horizontálního posunu stránek na vžitý 
vertikální. Byl osloven dodavatel a bude dále zvá-
ženo. Možné řešení, ovšem finančně náročné.

● Umožnit rychlý výběr čísla stránky dokumen-
tu přímým číselným zadáním. Možné řešit nároč-
ným technickým vývojem na straně dodavatele 
nebo využitím aplikace třetích stran (v rozporu se 
stávajícím řešením MAPSIS).

dráha (mezi Olomoucí a Šumperkem), kde je 
stanice Troubelice. Z Uničova k Olomouci bude 
ETCS, na druhou stranu nikoliv.

Takové situace nemůže Federace strojvůdců 
vyhodnotit jinak, než jako velmi nebezpečné. Co 
můžeme podniknout k nápravě a chtít po MD po-
případě SŽDC? Správa železniční dopravní cesty 
s tím ale (zdá se) mnoho udělat nemůže. Takový 
chaotický stav je bohužel prosazován úředníky 
ministerstva dopravy, kteří rezolutně zdůrazňují, 
že je třeba beze zbytku dodržovat implementační 
plán. A jestli se to někomu v ČR nelíbí, Evrop-
ská unie na výstavbu ETCS neuvolní žádné fi-
nanční prostředky. Zazněly už i dotazy, proč se 
v Německu na některých tratích nezřizuje ETCS. 
K tomu bylo ale řečeno, že si to u našich západ-
ních sousedů platí ze svého rozpočtu, zatímco 
my z evropských dotací. A tak musíme bezezbyt-
ku respektovat evropské směrnice.

Symbióza kódování a ETCS přitom vyloučena 
samozřejmě není! Funkční kódování je přece za-
potřebí hlavně předtím, než se dokončí probíhající 
výstavba ETCS. Jde tedy o to přechodné období, 
než všude bude ETCS. A to přece dává smysl. 

Podívejme se na průběh staveb. – Modelově 
opět například již zmíněnou trať Kutná Hora–Ha-
vlíčkův Brod–Brno. Problémů na stavbách, které 
zde negativně ovlivňují i plynulost železniční 
dopravy je zde více než dost. A přitom ucelený 
úsek, pokud jde o zabezpečení trati, bude z Kolí-
na do Kutné Hory, z Kutné Hory do Havlíčkova 
Brodu nikoliv, aby pak až z Brodu do Brna bylo 
vybudováno ETCS. Připomíná to nedotažený 
a nedomyšlený paskvil.

Ostatně i regionální trati jsou dnes striktně 
posuzovány v rámci interoperability, a proto 
i na nich by se mělo do budoucna počítat s ETCS. 
A tak může reálně nastat situace, že k dispozici 
sice budeme mít spoustu „staršího“, ale přitom 
bez problému funkčního zabezpečovacího zaříze-
ní, nově ale už nesmí být instalováno na regionál-
ních tratích, kde se bude počítat s ETCS, ovšem až 
výhledově, v horizontu třeba až dvaceti let!

A možné řešení? Z pohledu strojvedoucích 
především rozhodně nelze tolerovat a dovolit, 
aby tímto způsobem a v takovém množství do-
cházelo k snížení úrovně (stupně) zabezpečení 
našich tratí, na nichž vykonáváme naši profesi. 
Je třeba trvat na tom, že vlakový zabezpečovač 
i v době budování nového systému ETCS pře-
ce funguje, a tak ať je i na těchto modernizací 
„zasažených tratích“ ponechán. Za jednoznačné 
snížení úrovně zabezpečení můžeme považovat, 
že namísto funkčního vlakového zabezpečo-
vače LS90 se nyní strojvedoucí dostává do si-
tuace, že v průběhu výstavby ETCS nemá (byť 
na přechodnou dobu) nic a bude pouze „jezdit 
na tlačítko“. Nákladním dopravcům taková situ-
ace příliš vadit nemusí, ale ČD a další dopravci 
v osobní dopravě, kteří potřebují jezdit rychlostí 
140 km/h, už mají problém. S takovým omeze-
ním a takovou rychlost už samozřejmě za podmí-
nek provizoria provozovat nelze. A tak benefity 
ze staveb, že úsekově se zkracují jízdní doby, se 
tím stávají iluzorní a přicházejí vniveč. 

Byla možnost této situaci zabránit, pokud 
by naše ministerstvo dopravy vyjednalo s EU 
výjimky? I o tom se samozřejmě diskutuje. Zá-
stupci MD na pracovní skupině ETCS nedávno 
informovali, že výjimku budeme mít na budo-
vání IV. tranzitního koridoru a už tedy „nelze 
v tomto směru Evropskou komisi obtěžovat“. 
Protože pak by se mohlo stát, že i o tuto přislí-
benou výjimku bychom mohli přijít! Realitou je 
tedy vlastně strach cokoliv takového s EU řešit. 

Libor Poláček

● Umožnit práci i s jinými formáty než jen pdf. 
Jde o přehodnocení celkové koncepce MAPSISu. 

● Umožnit připojení k zákaznickým wi-fi sítím 
ve vlacích. Vzhledem k bezpečnostním problémům 
zatím neimplementováno.

Obecně požadujeme prohlížení dokumentů co nej-
více přiblížit k celosvětově vžitému programu Adobe 
Acrobat Reader. Požadavek na nevyužívání aplikací 
třetích stran vnímáme jako nesprávné rozhodnutí, 
neboť drtivá většina aplikací, které by mohl využívat 
stávající systém, je již některými dopravci běžně pro-
vozována. Legalizace využívání určitých bezpečných 
aplikací třetích stran – místo složitého vývoje a zkouše-
ní vlastních aplikací v rámci Skupiny ČD – by z našeho 
pohledu vedla k obrovské časové a finanční úspoře!

Pevně věříme v ochotu a vstřícnost příslušných 
úředníků k dalšímu zlepšování této naší služební 
pomůcky tak, aby se tato stala pro strojvedoucí 
vítaným pomocníkem. Federace strojvůdců pro-
to bude dále vyvíjet iniciativu k jednání vedoucí 
ke zlepšení tohoto stavu. Prvotní iniciativa by ale 
měla vždy přicházet ze strany ČD.

Vzhledem k deklaraci snahy SŽDC, vedoucí 
k úplnému zrušení tištěných pomůcek GVD (ze-
jména pak SJŘ a TTP) ke konci tohoto roku či 
změny GVD 2017/18, byl iniciován vznik pracovní 
skupiny, která má po provozní stránce definovat 
požadavky na prostředí pro zacházení s pomůcka-
mi GVD. Federace strojvůdců je jedním ze členů 
této pracovní skupiny a na stránkách Zájmů stroj-
vůdce vás budeme informovat o těchto jednáních.

Pokud mají členové Federace strojvůdců po-
znatky či připomínky, které by se mohly zařadit 
do programu budoucích jednání, kontaktujte mne 
prosím na e-mailu SehnalA@epos.cd.cz.

Antonín Sehnal, člen předpisové 
komise Federace strojvůdců

Dvojicí snímků se vracíme k jednání Celostátní rady předsedů základní organizací FSČR, konané 28. března v Praze. Na záběru vlevo v popředí delegáti za Oblast FS Plzeň, vpravo část 
zástupců základních organizací Federace strojvůdců z Oblasti FS Olomouc (foto: Marek Poláček)

Autor článku o služebních tabletech, předseda 
ZO FS Praha ONJ Antonín Sehnal, na snímku 
z jednání březnové CRP (foto: Libor Poláček)

Pokud informujeme o činnosti prezidia FSČR, 
nesmíme opomenout i pravidelnou a už tradičně 
rozsáhlou agendu připomínkování různých doku-
mentů – pokynů, směrnic či předpisových ustano-
vení apod. V tomto článku pro názornost informu-
jeme o dvou takových případech. Naše odborová 
organizace před několika týdny obdržela k připo-
mínkování návrh Pokynu ředitele Odboru provozu 
kolejových vozidel GŘ ČD – Ověřovací provoz – 
Technologie odjezdu vlaku u vlaku sestaveného z vo-
zidel bez centrálního ovládání dveří strojvedoucím.

Po jeho analýze prezidium FSČR kon-
statovalo, že vzhledem k již dnes kompli-
kovanému postupu při výpravě vlaku, není 
Federace strojvůdců přesvědčena o tom, že 
zavedení další technologie v různých varian-
tách povede ke zvýšení bezpečnosti cestují-
cích a usnadnění práce členů obsluhy vlaku. 
Vzhledem k závažnosti tohoto dokumentu 
proto požádala o jeho konferenční projedná-
ní, a to nejen za účasti zástupců FSČR, ale 
i Federace vlakových čet.

***
Naše odborová organizace obdržela i ná-

vrh „Pokynu provozovatele dráhy č. 01/2018“ 
(1. kolo připomínkového řízení). Ve vyjádře-
ní, které zpracoval člen prezidia FSČR Josef 
Bock, bylo mj. uvedeno, že realizace tohoto 
pokynu by v praxi zásadně změnila dlouhodobě 
zažitou filozofii předpisu SŽDC D1 ve smyslu 
současného výkladu jeho článku 1546. Návěst 
„Posun dovolen“ (bílé světlo) dovoluje posun; 
je-li na návěstidle platném jen pro jednu kolej, 
informuje o postavené posunové cestě a je sou-
hlasem k posunu. Z toho jednoznačně vyplývá, 
že u návěstidel osazených návěstí „Skupinové 
návěstidlo“ nelze návěst „Posun dovolen“ 

považovat za „Souhlas k posunu“. Pokyny ná-
věstidla, na kterém je upozorňovadlo s návěstí 
„Skupinové návěstidlo“, nesmí být považovány 
za pokyny návěstidla platného jen pro jednu 
kolej (čl. 1037, SŽDC D1). 

Zavedení indikátoru „Jízda zprava (zleva)“ 
má podle našeho názoru v podstatě suplovat 
v některých případech „Souhlas k posunu“. Již 
nyní je však základní podmínkou pro zaháje-
ní posunu komunikace zaměstnance řídícího 
posun (s tím, kdo posun povoluje) za účelem 
naplnění všech povinností vyplývajících z plat-
ných předpisů, včetně „Souhlasu k posunu“. 
Proto považujeme tuto problematiku za dosta-
tečně vyřešenou.

Ustanovení o platnosti „Souhlasu k posu-
nu“ v případě, že na kolejích před skupino-
vým seřaďovacím návěstidlem stojí jen jeden 
posunový díl, a dalších rozsáhlých ustanove-
ních, kdy návěst „Posun dovolen“ neznamená 
„Souhlas k posunu“, se nám jeví jako značně 
nepřehledná. Ve svém důsledku mohou vést 
k častým lidským omylům a svojí kompli-
kovaností i k následným mimořádným udá-
lostem. S ohledem na to a vzhledem k opa-
kovaně zdůrazňovanému aspektu bezpečnosti 
nepovažuje FSČR zavedení nové technologie 
za vhodné a s řešením uvedeným v návrhu Po-
kynu provozovatele dráhy číslo 01/2018 proto 
vyjádřila nesouhlas.
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Vítr opět 
překvapil

Veselská valná hromada: Nezachraňujme
„dráhu“ za každou cenu!

Poznámka k Radiobloku

Jako mladý topič letmo jsem dostal přidě-
lenu krátkou směnu asi na 8 hodin – lokomo-
tivní vlak (Lv) z České Lípy do Rumburka 
a odtud Pn zpět. V Rumburku již stála na vla-
ku 555.0. Já jsem měl 524.1, moc ale „nevaři-
la“. Uhlí bylo totiž špatné – černé, vlastně jen 
ruský prach na odběrních lístcích označovaný 
jako palivo č. 21065. V Rumburku jsme ani 
nezbrojili, měli jsme spotřebovánu necelou 
jednu třetinu tendru. Mimochodem, v r. 1964 
tam byl ještě v provozu parní zauhlovací 
jeřáb, což byla v těch letech již na síti ČSD 
vcelku rarita).

Jeli jsme na postrku na Jedlovou, kde  
nás čekalo překvapení. Byl nám přivezen 
traťový klíč s tím, že máme jet jako neza-
věšený postrk (pk) do kilometru a vrátit se 
pro další 400 t těžký vlak do Krásné Lípy. 
Pokud mne paměť neklame, pro lokomoti-
vu 524.1 byla norma zatížení na této trati 
v obou směrech 420 t.

Lokomotivy 555.0, na nichž spočívala převážná část dopravy nákladních vlaků v severních Čechách, existovaly s ušima i bez nich. V LD Česká 
Lípa měla uši převážná většina strojů této řady. Neměla je pouze českolipská lokomotiva 555.0182. Na ilustračních fotografiích ze sbírky 
Zdeňka Hájka jsou vlevo lokomotiva 555.0141 a vpravo 555.0267 (foto z Veselí nad Lužnicí z 22. června 1968)

Dvojí žízeň – tak by bylo možno nazvat fotografii, na které doplňují tekutiny nejen strojvedoucí, 
ale i jeho stroj. Snímek Ludvíka Kotase (ze sbírky Zdeňka Hájka) zachycuje 6. listopadu 1978 
lokomotivu 524.1117 po návratu ze zatěžkávacích zkoušek Ivančického viaduktu v Bakově nad Jizerou 

Jedním z diskutujících na březnovém výročním 
jednání byl rovněž místopředseda ZO FS 
Veselí nad Moravou Martin Urbánek, který 
je i velmi aktivním dopisovatelem našeho 
časopisu (foto: Libor Poláček)

Strojvedoucí šel k telefonu, volal dispeče-
rovi, že budeme mít málo uhlí. Ten prý ale 
odvětil, že jistě víme, co máme dělat, že se 
jako otevřou vrata u 1. vozu a dozbrojíme. 
Tak 80 % vlaků v té době od DR přes přechod 
Ebersbach–Jiříkov byly vlaky s briketami; 
v opačném směru se do přechodové stanice 
vozila, jak se říkalo „maďarská hlína“ neboli 
bauxit z Maďarska do NDR. To bylo taktéž 
tak u 80 % vlaků.

Jak naschvál nás však čekal v Krás-
né Lípě vlak soli, která taky občas jezdila 
v ucelených vlacích. Dispečer to zřejmě vě-
děl. Po příjezdu do K. Lípy nás čekali dva 
muži od traťmistrovského okrsku, že nám 
mají pomoci naložit pražce k topení. Dostali 
jsme řadu pražců do topeniště, asi 10 krát-
kých do tendru. To vydrželo za Rybniště, 
do Chřibské jsem vyškraboval uhlí lopatou 
v tendru, strojvedoucí přikládal. Na lokomo-
tivě byly naštěstí dvě lopaty.

V Chřibské jsme byli již téměř bez uhlí. 
Jako výpravčí zde zrovna sloužil náčelník 
stanice, a tak mimořádné řešení situace 
domluvil s pracovníky státních lesů, kteří 
měli platit zdržné na dva vozy za dva dny. 
Najeli jsme tedy po odvěšení na nakládko-
vou kolej, abychom zde naplnili pec asi me-
trovými borovicovými „kuláči“. Asi 40 až 
50 kusů nám dva pracovníci lesů pomohli 
naložit do tendru. Na to pak náčelník stani-
ce slíbil, že lesům odpustí zdržné (tenkrát 
dost vysoké). 

Vzápětí byl odjezd, občas jsem pár kulá-
čů přiložil, ale hlavně po každém otevření 
dvířek to velmi silně zavonělo pryskyřicí. 
Po krátkém pobytu na křižování ve Skalici 
začal jít tlak pomal u dolů, ve stanici v Čes-
ké Lípě jsem přiložil už poslední kuláče. To 
už bylo v kotli jen asi 9 barů. Doplazili jsme 
se na kanál – hák do ohně, který nebyl ni-
jak vysoký, nešel zabořit, na rošty jsem se 

nemohl dostat, plameny měly takovou div-
nou žlutavou barvu. Nešel ani otevřít „pa-
dák“, na řadě 524.1 dost nešikovně umístěný 
až u trubkovnice. 

Šel jsem tedy vlézt do kanálu a jaké bylo 
moje překvapení, když z téměř každé mezery 
mezi roštnicemi se tvořily desítky krápníků 
z tuhnoucí smůly o délce 10 až 30 centimet-
rů! V podstatě celá roštová plocha byla smů-
lou zabetonovaná. V kotli bylo už jen 5 barů, 

naštěstí kompresor ještě šel, a tak jsme loko-
motivu odstavili. Za dva dny po vychladnu-
tí bylo do pece nahnáno několik učňů, kteří 
celou šestihodinovou směnu pomocí kladívka 
a sekáče smůlu odsekávali. I když je to již 
přes 50 let, vůni smůly a praskání dřeva sly-
ším a cítím ještě dnes.

Pokračování
Zdeněk Hájek

Krápníky v severních Čechách

Prezident Federace strojvůdců Jaroslav 
Vondrovic informoval o činnosti prezidia 
FSČR a připomněl, že je třeba, aby si strojve-
doucí byli vědomi významu své profese, která 
je na současném trhu práce naprosto nedostat-
ková. Opět tak zazněly i zásadní výhrady naší 
odborové organizace k retenčnímu programu 
ČD, který v závěru loňského roku nekon-
cepčně (a nesmyslně celoplošně) řešil pouze 
některé nedostatkové profese, zatímco zcela 
opomněl nosnou strojvůdcovskou provozní 
profesi. Našim argumentům představitelé ma-
nagementu i nadále oponují tvrzením, že tento 
personální nedostatek pro ně není až tak ci-
telný, neboť stávající strojvedoucí jsou přece 
ochotni ho eliminovat svojí přesčasovou prací 
anebo (ti starší) pokračujícím pracovním po-
měrem i poté, co dosáhnout nároku na odchod 
do důchodu. Právě skutečnost, že v únoru to-
hoto roku činil průměrný věk strojvedoucích 
například na jižní Moravě 47,2 a v samotném 
Veselí nad Moravou 45,82 roku, také není 
zrovna povzbudivá!

Emotivně byla diskutována s tím souvisejí-
cí kvalita nových adeptů na práci strojvedou-
cího. V DKV Brno nyní pracuje 637 strojve-
doucích, přičemž do plánovaného stavu jich 
tedy chybí pouze pět. Na poměry, které vlád-
nou jinde u ČD, je sice takový stav naprostou 
výjimkou (například oproti situaci v Praze), 
kolegové na veselské valné hromadě však 
zdůraznili, že kvantita ani zdaleka nezname-
ná automaticky i kvalitu. Mnohým mladším 
kolegům prostě chybí osobností, ale i kvali-
fikačně-odborné předpoklady pro tuto práci. 
A hlavně – před nástupem na provozní výkony 
se jim pak nedostává dostatečné praxe. Suma 

Jistě jste slyšeli rčení o tom, že připraveným 
štěstí přeje. Můžeme se v duchu předchozí věty 
ptát: Jak je připraven provozovatel dráhy, tedy 
Správa železniční dopravní cesty, na výskyt 
stále častějších extrémních klimatických jevů 
narušujících navyklý obraz počasí v našich ze-
měpisných končinách?

Když na sklonku října 2017 udeřila větrná 
bouře nazvaná Herwart, tak jen v neděli 29. 10. 
došlo na tratích ve správě SŽDC v 130 přípa-
dech k pádu stromu nebo skupin stromů na trať. 
Větnou kalamitou bylo postiženo 80 tratí. 
V oněch 130 případech rostly stromy v ochran-
ném pásmu dráhy a v dopadové vzdálenosti 
od kolejí. Viz i článek Jak vítr řídil dopravu 
v č. 21/2017 Zájmů strojvůdce.

Letošní sobotu 17. a neděli 18. března neude-
řil Herwart, ale silný vítr dosahující až intenzity 
vichřice. Jak jinak – přírodní živel opět vstoupil 
do řízení dopravy. Za oba víkendové dny bylo 
zaznamenáno 17 případů pádů stromů nebo 
jejich částí na koleje. V jednom případě došlo 
k najetí vlaku do spadlého stromu. V ostatních 
případech byl již zastaven provoz nebo strojve-
doucí zastavili vlak před náhle vzniklou překáž-
kou, za což jim patří velké uznání. 

Postiženo bylo „jen“ devět tratí. Nejvíce 
v Olomouckém kraji. Čtyři případy na trati 
č. 310 v traťovém úseku Hrubá Voda–Domašov 
nad Bystřicí, tři případy na trati č. 292 v úse-
ku Branná–Ostružná a dva případy na trati 
č. 290 v úseku Troubelice–Libina. Tři případy 
byly zaznamenány v Královéhradeckém kraji 
na trati č. 023 Doudleby nad Orlicí–Rokytnice 
v Orlických horách. 

Za oba dny došlo k přerušení provozu v délce 
15 až 155 minut, v součtu to bylo 1201 minut, 
tedy 20 hodin a 1 minuta. Přerušení provozu sa-
mozřejmě doprovázelo zpoždění vlaků až 90 mi-
nut, ale také odřeknutí vlaků a zavedení náhradní 
autobusové dopravy. A jak tomu bývá v podob-
ných situacích vždy také tvrdá kritika cestují-
cích, kteří byli těmito nepříjemnostmi postiženi. 

K předešlým řádkům je potřeba dodat, že 
již 6. září 2016 byl přijat zákon č. 319/2016 
Sb., kterým se měnil zákon o dráhách a dal-
ší související zákony, mimo jiné také zákon 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
A to v tom směru, že provozovatel dráhy již 
nemusí při kácení dřevin v ochranném pásmu 
dráhy při zajišťování bezpečnosti železničního 
provozu žádat o povolení kácet, ale má vůči or-
gánům ochrany přírody jen oznamovací povin-
nost. Případné námitky orgánů ochrany přírody 
řeší s konečnou platností drážní správní úřad, 
tedy u tratí provozovaných SŽDC je to Drážní 
úřad ČR. Zákon je účinný od 1. dubna 2017. 
Jde jen o to, aby byl v zájmu plynulé a bezpeč-
né drážní dopravy plně využíván. 

Vladimír Selucký

Valná hromada základní organizace Fe-
derace strojvůdců ve Veselí nad Moravou se 
i tentokrát konala za osobní účasti vrcholných 
představitelů naší profesní odborové organi-
zace. S více než třemi desítkami veselských 
kolegů se setkali a o možnostech řešení mnoha 
aktuálních problémů s nimi diskutovali prezi-
dent FSČR Jaroslav Vondrovic a viceprezident 
Jaroslav Vincour. Předseda místní ZO Libor 

Týden před jednáním celostátní rady předsedů se konala valná hromada základní organizace Federace strojvůdců ve Veselí nad Moravou. K veselským kolegům promluvili a na jejich 
dotazy odpovídali rovněž zástupci prezidia FSČR – prezident FSČR Jaroslav Vondrovic a viceprezident Jaroslav Vincour, kteří jsou na snímku vpravo ve společnosti předsedy místní základní 
organizace Libora Černého, jenž výroční rokování řídil (foto: Libor Poláček)

sumárum reálně hrozí degradace naší profese. 
K přirovnání, že časem přece „všichni noví 
strojvedoucí uzrají jako víno“, spíše vyjádřili 
obavy, zda takové víno bude vůbec kdy k pití. 

Kritická slova zaznívala i k probíhajícím 
výlukám, často ve stanoveném rozsahu i zby-
tečným, jež pak jen komplikují provozní situ-
aci a znamenají mrhání finančními prostředky 
(například na náhradní autobusovou dopravu), 
které by mohly být využity jinde a hlavně účel-
něji. Byla připomenuta i dříve nepoznaná, nyní 
však pro strojvůdce bohužel reálná rizika. „Je 
možné, abychom spolupracovali s posunovači, 
kteří ani nevědí, co je posun? A tedy ani neznají 
jeho základní pravidla?“ O takové situace dnes 
přitom nemusí být nouze. Při náboru „lidí z uli-
ce“ (ti kvalitnější jsou už dávno zaměstnáni jin-
de, kde je i vyšší finanční motivace) se už právě 
v DKV Brno objevil i případ, že „nový posu-
novač“ si po úvodním pohovoru, nejnutněj-
ším „papírování“ a základním bezpečnostním 
proškolení za pouhých šest hodin týž den vše 
rozmyslel a oznámil, že se „necítí na to, aby 
dělal takovou venkovní práci“. I mnozí takto 
„erudovaní a pro věc dráhy zapálení pracovní-
ci“ pak mohou s vysílačkou na konci soupravy 
pomáhat strojvedoucímu, například při jejím 
sunutí do peronu. „Na takové naše oči a uši, 
jak jsou tito lidé nazýváni, se opravdu nemohu 
spolehnout!“ řekl k tomu jeden z přítomných 
kolegů a zdůraznil, že vykloněný z okénka sta-
noviště si proto raději vždy sám sleduje návěsti 
i celkovou provozní situaci!

Na valné hromadě však zazněla i slo-
va chvály. Poděkování veselských kolegů 
bylo adresováno prezidiu FSČR mimo jiné 
i za jeho podíl na vypracování otázek, jež 
mohli letos strojvedoucí využít při přípravě 
na své přezkoušení.

Libor Poláček

Z tak trochu „jiného soudku“, než je v tomto vydání ZS v samostatném článku popisovaná 
problematika budování ETCS a (ne)kódování, ale přesto velmi zarážející je situace s Radio-
blokem. Na jedné z jihočeských tratí byl zřízen proto, aby se tam po závažných mimořádných 
událostech finanční prostředky neinvestovaly do klasického zabezpečovacího zařízení, aby se 
nemusely rekonstruovat celé stanice. 

Takové investiční akce jsou dnes vymezeny normami, které přesně určují konfiguraci stanič-
ním zabezpečovacím zařízením vybavených stanic. Radioblok tam byl zprovozněn, aby tímto 
moderním a efektivním způsobem zajistil náležitou komunikaci mezi dirigujícím dispečerem 
a strojvedoucím a tedy i bezpečnou vlakovou cestu. Dnes se stává realitou, že za zde již popsa-
ných podmínek bude vlastně „zakázán“, přesněji neměl by se již nově zřizovat. A to i přesto, že 
na jeho vývoj byly vynaloženy nemalé finanční prostředky a v provozu se osvědčuje.            -lp-

Černý, který toto výroční rokování svolané 
na 21. března řídil, na jednání přivítal i řadu 
dalších hostů, mezi nimiž nechyběli ani bývalý 
prezident FSČR Jindřich Hlas anebo čtyřčlen-
ná delegace managementu DKV Brno, v čele 
s vedoucím odboru provozu Aloisem Kotrbou.

Kolegové z jihovýchodní výspy Federace 
strojvůdců, kteří své kritické názory na sou-
časné dění na železnici velmi často otevřeně 
prezentují i na stránkách časopisu Zájmy stroj-
vůdce, se nijak netajili zejména svými obava-
mi z následků zásadních organizačních změn, 
jimiž nyní prochází odbor kolejových vozidel 
GŘ Českých drah. Logicky nechyběla ani otáz-
ka: „Jsme svědky toho, že se zcela mění hlav-
ně systém zajišťování oprav a servisu hnacích 
kolejových vozidel. Budeme mít nyní k dispo-
zici vůbec taková, jež budou schopna provozu 
a s nimiž zajistíme objednané výkony!?“ Od-
povědí bylo bohužel konstatování (anebo spíše 
obava), aby strojvedoucí i tentokrát „nezachra-
ňovali dráhu“, přesněji zaměstnavatele, doslo-
va za každou cenu. „Někdy to totiž vypadá, že 
někteří kolegové jsou ochotni vyjet i s mašinou, 
která má alespoň kola a udrží se tak na kole-
jích,“ poznamenal k tomu viceprezident FSČR 
Jaroslav Vincour. Samostatnou kapitolou jsou 
velmi „napjaté“ časy na obraty souprav. Stroj-
vedoucí je stíhají doslova s vypětím všech sil 
a za cenu značného stresu, který dlouhodobě 
poškozuje jejich zdravotní stav. A paradoxně 
i přes veškerou takovou snahu pak vlaky stej-
ně mnohdy po celé dny jezdí zpožděné. Přitom 
platí zásada, že dokud se strojvedoucí budou 
snažit vše takto zvládat, nikdo z vedoucích 
pracovníků se problémy, které jsou příčinou až 
infarktových stavů, nebude vůbec zabývat! 
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Společenská rubrika
V měsíci únoru oslavil 65. narozeniny 

dlouholetý strojvedoucí a člen základní 
organizace Federace strojvůdců Olomouc  
Jaroslav Jordan. Do dalších let pevné 
zdraví, pohodu a spokojenost mu přejí ka-
marádi z Olomouce.

***

Začátkem března odešel na zaslouže-
ný odpočinek po 45 letech práce u ČSD 
a poté u ČD strojvedoucí Václav Venig, 
člen základní organizace FS Zdice. Kole-
gové z domovské ZO Federace strojvůdců 
mu do důchodu přejí dlouhá léta prožitá 
ve zdraví, klidu a pohodě. 

***

V prvním čtvrtletí tohoto roku oslavili 
svá životní jubilea 60 let naši kolegové, 
strojvedoucí Bohumil Veselý a Jaroslav 
Mucha. Přejeme jim tímto do dalších let 
hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. Vý-
bor a všichni členové základní organizace 
FS Rumburk

***

Dne 12. dubna oslavili své 60. naroze-
niny naši kolegové, strojvedoucí Jaroslav  
Domanský a Josef Šamaj (oba ČD). 
Mnoho štěstí, zdraví, osobní pohody 
do dalších let jim přejí výbor, kamarádi 
a ostatní členové přerovské základní or-
ganizace FS.

***

Dne 15. dubna oslaví životní jubileum 
50 let náš kolega a kamarád strojvedou-
cí ze společnosti SKANSKA, pan Josef  
Simbartl. Výbor a ostatní členové plzeň-
ské základní organizace FS přejí „Pepovi 
Slonovi“ do dalších let vše nejlepší a pře-
devším pevné zdraví.

***

Dne 9. března oslavil své 55. narozeniny 
náš kolega Jiří Drozen, strojvedoucí a člen 
základní organizace FS Meziměstí. Poho-
du, zdraví a osobní spokojenost mu do dal-
ších let přejí kolegové.

***

V měsíci dubnu má základní organiza-
ce FS Trutnov jednoho, zato významného 
oslavence. 28. 4. oslaví své pětasedmdesá-
tiny Vladimír Kulda, alias „Poříčský med-
věd“, bývalý dlouholetý jednatel ZO FS 
Trutnov. Do dalších let mu přejeme pevné 
zdraví, štěstí a pohodu.

***

Dne 28. března oslavil význačné jubile-
um 70 let pan Pavel Tausig, strojvedoucí 
ve výslužbě z Turnova. K tomuto kulatému 
výročí mu přejí výbor ZO Federace stroj-
vůdců Turnov, kolegové a kamarádi hlavně 
hodně zdraví, také klidu, štěstí a životní po-
hody do dalších let.

***

Významné životní jubileum šedesáti let 
oslaví naši kolegové ze základní organi-
zace FS Kolín – Karel Prchal 24. dubna,  
Jaroslav Sotona 29. dubna a Květoslav  
Pavlíček 7. května. Hodně spokojenosti 
do dalších let, štěstí a k tomu především 
pevné zdraví jim přejí výbor a ostatní čle-
nové kolínské ZO Federace strojvůdců.

S půlročním předstihem, 31. břez-
na, odešel do předčasného důchodu náš 
kolega, strojvedoucí ČD, pan Zdeněk  
Pěgřím. A jak sám říkal, bylo mu dopřá-
no dělat to, co si přál. Za práci vykona-
nou na železnici mu děkujeme a do další 
etapy života přejeme hodně zdraví, spo-
kojenosti a elánu. Ať se mu splní vše, co 
si přeje. Výbor a všichni členové ZO FS 
Frýdek-Místek

***

V uplynulých týdnech oslavili svá jubi-
lea dva naši kolegové, strojvedoucí ve vý-
službě ze základní organizace FS Pardu-
bice – 6. března 70 let Josef Nekvinda 
a 16. března 65 let Jan Rokyta. Ještě mno-
ho dalších spokojených let a zejména pevné 
zdraví jim přejí výbor a členové pardubické 
ZO Federace strojvůdců.

***

Dne 27. dubna bude své 50. narozeniny 
slavit náš kolega Petr Klokner ze základní 
organizace Ostrava-Cargo. Do druhé pade-
sátky jen to nejlepší, hodně úspěchů, spo-
kojenosti a zejména pevné zdraví mu přejí 
výbor a členové ZO. 

***

Dne 27. dubna oslaví krásné výročí 
60 let svého života kolega strojvedoucí, 
pan Karel Kubátka ze základní organi-
zace FS Šumperk. Bývalý strojvedoucí, 
potom mistr, vedoucí oprav na PJ Šum-
perk a nyní zase strojvedoucí tamtéž. Vý-
bor a všichni členové ZO mu přejí hlavně 
pevné zdraví, hodně štěstí a jen samou 
pohodu v práci i doma. Také přejeme 
ještě mnoho kilometrů na elektrických 
výkonech mezi Nezamyslicemi a Kouty 
nad Desnou!

***

Dne 17. dubna bude slavit významné ži-
votní jubileum 70 let pan kolega Jaroslav  
Vrbický ze základní organizace FS Le-
tohrad. Ještě mnoho dalších let ve spoko-
jenosti a zejména pevné zdraví mu přejí 
výbor a členové letohradské ZO Federace 
strojvůdců.

***

Sedmnáctý duben je dnem, kdy své 
šedesátiny oslaví náš kolega František  
Zíka. Dne 26. dubna bude slavit své 
65. narozeniny kolega Karel Polák. K ju-
bileím jim blahopřejí a ještě do mnoha 
dalších spokojených let úspěchy v práci 
i osobním životě a zejména hodně zdraví 
přejí výbor a ostatní členové základní or-
ganizace FS DKV Praha.

***

Rovné půlstoletí oslaví dne 20. dubna náš 
kolega, strojvůdce Českých drah, pan Jiří  
Růžička. Pohodu a stálé zdraví do dalších 
roků mu přejí kolegové a kamarádi z Ha-
vlíčkova Brodu.

***

Mezi jubilanty, kteří svá životní výročí 
budou slavit v příštích dnech, je i čtveři-
ce našich kolegů ze základní organizace 
FS Děčín. Dne 19. dubna oslaví krásné 
75. narozeniny Jaroslav Moravec, o den 
později bude slavit 65. narozeniny Jiří 
Věrnoch, 21. dubna rovnou čtyřicítku 
Tomáš Kolka a 26. dubna 55 let Miloš 
Ďurčík. Výbor a členové děčínské ZO 
jim srdečně blahopřejí a ještě do mnoha 
dalších let přejí hodně úspěchů, spokoje-
nosti a zejména pevné zdraví.

Roubenka ve Velkých Karlovicích

Devátého břez-
na 2018 odešel 
z tohoto světa 
ve věku nedoži-
tých 72 let pan 
Jiří Kroužel, 
bývalý pomocník 
s t ro jvedoucího 
a posunovač trut-
novského depa. 
Náš „Zmiják“ se 
celý svůj život 

choval jako rozpustilý kluk, prováděl nám 
neuvěřitelné skopičiny a každý, ke komu 
se přiblížil, musel být ve střehu. 

Kdo jste ho znali, věnujte mu prosím 
tichou vzpomínku. 

Kolegové a kamarádi ze ZO FS Trutnov
Foto archiv Brutus

Mezi jubilanty, jimž jsme gratulovali 
ve Společenské rubrice minulého vydání ZS, 
byl rovněž kolega František Raimund, který 
své 60. narozeniny oslavil 6. dubna. Kolegové 
ze základní organizace FS DKV Praha nám 
dodatečně poslali ještě i tuto fotografii, 
která dokumentuje jeho lásku k staré dobré 
železnici a zejména parním lokomotivám. 
Na snímku je na stroji 434.2186 

V únoru 2018 z důvodu vleklých zdravotních 
potíží dorazil předčasně do stanice penze 
člen základní organizace FS Trutnov, kolega 
strojvůdce Petr Horáček. Na snímku z října 
2013 je Petr ještě v plném nasazení a s dobrou 
náladou v žst Stará Paka při nástupu na vlak 
do Liberce. Foto archiv Brutus

Základní organizace FS Suchdol nad Odrou Vám nabízí možnost využít k rekreaci roube-
nou chalupu ve Velkých Karlovicích, č. p. 254, kde je k dispozici podkroví se dvěma apartmá-
ny s vlastním sociálním zařízením. Celková kapacita je 10 lůžek. Parkování vozidel je u cha-
lupy. Cena léto 300 Kč / zima 350 Kč za osobu a noc 

V případě zájmu se obracejte prostřednictvím e-mailu na předsedu ZO FS Suchdol nad Od-
rou: jiri.morcinko@gmail.com. Uveďte požadovaný termín, počet osob, vaši ZO FSČR a kon-
takt (adresu, telefon, e-mail), do předmětu uved‘te „Chata Velké Karlovice“. Bude vám zaslá-
na informace o volné kapacitě, číslo účtu k poukázání platby a podrobné informace k pobytu. 

Takto se po jeho poslední jízdě 22. března 
přišli se svým kolegou, strojvedoucím 
Jiřím Kneslem, rozloučit a poděkovat mu 
za mnohaletou službu na železnici kolegyně 
a kolegové ze základní organizace Federace 
strojvůdců Telč. Slavnostním okamžikům 
byli přítomni i rodinní příslušníci a další 
spolupracovníci tohoto našeho kolegy

Časopis Zájmy strojvůdce si můžete pře-
číst i na webových stránkách www.fscr.cz, 
které jsou oficiální internetovou prezentací 
naší samostatné profesní odborové organi-
zace. Tamtéž najdete průběžně aktualizova-
né informace vydávané prezidiem Federace 
strojvůdců ČR!

Zájmy strojvůdce
i na webu Poslední rozloučení

Bulharsko? Už to není 
neřešitelný problém!

V hostinci U Koníčka ve Vojkovicích proběhlo dvanáctého března setkání Hondařů, vykonávajících službu na strojích řad 750,753 a 754, 
ale i dalších příznivců depa Frýdek-Místek. Na tradiční akci se sešli současní a bývalí mašinfírové jezdící na těchto mašinkách z Frýdku, 
Carga Ostrava, provozních jednotek Valašské Meziříčí, Bohumín a polského Carga Kolpram. Při této příležitosti byli pánové Ivan Němec 
a Rudolf Meca uvedeni do naší síně slávy Hondařů. Nejstarší člen naší základní organizace Federace strojvůdců, pan kolega Josef 
Tschochohei, který je posledním žijícím strojvedoucím jezdícím po dnes již zrušené trati (v r. 1965) Ostravice–Bílá, byl při příležitostí 
svých 90. narozenin uveden do síně slávy depa Frýdek-Místek. V loňském roce náhle zemřelí pánové Zdeněk Peter a Jaromír Mičola byli 
do této síně slávy uvedeni In memoriam. Text Aleš Bartolom, foto Lenka Peterová

Jsem už v důchodu, ale vlastně celý ži-
vot, až do svého odchodu do výslužby, jsem 
pracoval jako strojvedoucí na parních, die-
selelektrických a elektrických lokomotivách 
a na motorových vozech všech přenosů výko-
nu v depu Šumperk. Stále sleduji dění na že-
leznici, zvláště kolem strojvůdcovské profe-
se, a zdrojem důležitých informací je pro mě 
v neposlední řadě i časopis Zájmy strojvůdce. 
Vím, že to strojvůdci zvláště v dnešní době 
nemají zrovna lehké, a tak bych pro své kole-
gy rád ještě něco udělal.

Sílu a energii pro svoji další práci mohou 
jistě načerpat i na pěkné a odpočinkové dovo-
lené. Před dvaceti až třiceti lety zájem o za-
hraniční dovolené u moře směřoval (z důvodu 
dříve jen těžko překonatelných hraničních ba-
riér) především do nových a do té doby nezná-
mých destinací. Dnes se ale mnozí z nás vra-
cejí také tam, kde jsme strávili krásné chvilky 
u moře v letech svého mládí. Mezi takové tu-
ristické cíle patří nepochybně také Bulharsko.

Proč to připomínám? Také já jsem zare-
gistroval zásadní problémy, jaké mají dnešní 
železničáři, pokud do této krásné země chtějí 
cestovat vlakem. Vlastně jim bylo naprosto 
znemožněno s využitím zahraničních jízdních 
výhod cestovat vlakem přes Rumunsko. A tak 
se jako alternativy nabízejí už jen značně 

problematická (a hlavně nepohodlná) autobu-
sová doprava anebo doprava letecká. Zjistil 
jsem, že nejlevnější jsou letenky z Bratisla-
vy do Burgasu pro nízkonákladové letecké 
společnosti, jak je nabízí a zajišťuje agentura 
Pelikán. Ceny jsou často poloviční oproti od-
letu z Prahy do Burgasu. Jinak v Bulharsku je 
velice levno a letadlem je tam člověk za jednu 
hodinu a padesát minut. A navíc my všichni, 
co máme režijky, se můžeme do Bratislavy, 
odkud se odlétá, vydat takřka zadarmo.

A když už budete přemýšlet, kde chcete 
pobyt u moře v Bulharsku strávit, dovolte 
mi vlastní zkušenost. Seznámil jsem se totiž 
s dobrým a přívětivým člověkem Štefanem 
Marinovem, který je majitelem cestovní 
kanceláře PISTOUR se sídlem v Burgasu. 
Ochotně a hlavně za velmi rozumnou cenu 
sežene jakékoliv ubytování po celém pobřeží 
a zvláště v Pomorie. Ať už v hotelu, penzionu 
či v soukromí, kde je to nejlevnější. Jsem pře-
svědčen, že rád pomůže i kterémukoliv z na-
šich kolegů strojvůdců. 

Pokud vás tyto mé řádky zaujaly a chtěli 
byste se dozvědět bližší informace, můžete mi 
zavolat na telefonní číslo 777828045 anebo 
napsat na e-mail petrhl814@seznam.cz

Petr Hlavsa, 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 informa-
ce na www.ubytovani-bedrichov.eu/, kde je také v provozu rezervační systém.

Navštivte penzion Real

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


