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Za pravdu je různá sazba ...

Tenký led aneb Kterak udělat z komára
velblouda

Zkažené maso ani kořením nespravíš!

V naší redakci jsme samozřejmě zvyklí nejen 
na pochvalné, ale i odmítavé ohlasy čtenářů. Ov-
šem „ohlasy“, které na konci druhého červnového 
týdne zamířily k Martinu Urbánkovi, místopřed-
sedovi  základní  organizace  Federace  strojvůdců 
ve  Veselí  nad  Moravou,  nás  velmi  překvapily 
a  zaskočily. Na  autora  kritického  článku Marná 
snaha  z  desátého  (druhého  květnového)  vydá-
ní Zájmů strojvůdce se  totiž zaměřila pozornost 
přímo  z  nejvyššího  vedení  akciové  společnosti 
České dráhy. Terénním úkolem zajistit „pořádek“, 
aby se nic podobného neopakovalo, byl pověřen 
vrchní přednosta DKV Brno Zbyněk Rederer. 

Už  čtvrteční  varovný  telefonát  do  veselského 
depa měl naznačit, že se kolega Urbánek „pohybu-
je na tenkém ledě“. Kupodivu ale vzkaz nedorazil 
přímo k němu, ale oklikou přes spolupracovníky! 
A v pátek kauza dostala nové a vpravdě dramatické 
dimenze. V odpoledních hodinách (!) do veselské 
provozní  jednotky  svým  služebním  automobilem 
dorazil sám vrchní přednosta DKV Brno. Účel ces-
ty byl jediný – pohovor s Martinem Urbánkem. Byl 
vydán pokyn, aby okamžitě přerušil výkon služby 
strojmistra (tuto funkci příležitostně zastává vedle 
strojvůdcovské profese), předal potřebné náležitosti 
kolegovi  a  zamířil  rovnou  „na  kobereček“.  Panu 
vrchnímu  přednostovi  měl  vysvětlit,  proč  poško-
zuje dobré jméno svého zaměstnavatele, tedy Čes-
kých drah. A hlavně měl slíbit, že napříště upustí 
od sepisování podobných článků. Znovu byl přitom 
upozorněn, že se „pohybuje na velmi tenkém ledě“. 
Ostatně  do  první  verze  návrhu  zápisu  z  tohoto 
disciplinárního  setkání  vrchní  přednosta  dokonce 
navrhoval formulaci, že náš kolega tímto svým jed-
náním ve vztahu k zaměstnavateli porušuje zákoník 
práce, pracovní řád a další interní předpisy ČD! Pro 
nás neskutečné, neuvěřitelné, skandální ...

Pravidelní čtenáři už zřejmě vědí, jakým téma-
tům se kolegové ze základní organizace ve Veselí 
nad Moravou věnují. Připomeňme jen stručně, že 
je  to  věcná  a  vždy  argumenty  podložená  kritika 
problémů  negativně  ovlivňujících  kvalitu  želez-
niční  dopravy  v  jejich  regionu,  kde  vykonávají 
strojvůdcovskou službu. Odhalují příčiny nedodr-
žování grafikonu vlakové dopravy – ať už jsou to 
špatné postupy v řízení a plánování železniční do-
pravy anebo zbytečnost některých výluk naprosto 
ochromujících  železniční  provoz.  V  souvislosti 
s  nimi  poukazují  rovněž  na  mrhání  finančními 
prostředky  vynakládanými  na  náhradní  autobu-
sovou dopravu. A samozřejmě konstatují,  že ne-
spokojenost  cestujících,  kterým  ujíždějí  přípoje 
(na nástupištích pak zbytečně dlouho vyhlížejí jiné 
vlakové spoje), má velmi tvrdý dopad na prestiž 
dopravce,  kterým  jsou  ČD.  Je  možné  pravdivá 
konstatování a do nich promítané obavy o budouc-
nost své firmy považovat za poškozování dobrého 
jména zaměstnavatele? Anebo někomu vadí kriti-
ka laxního přístupu ministerstva dopravy k řešení 
problematiky  regionální  dopravy  či  odmítavého 
postoje SŽDC sjednat nápravu, třeba i na základě 
rozumně  kalkulovaných  návrhů,  jež  na  základě 
poznatků získaných přímo z provozu předkládají 
veselští  strojvedoucí?  Či  snad  je  někomu  nepří-
jemná občanská angažovanost profesního odboro-
vého (občanského) sdružení, na něž se v důvěře se 
svými  žádostmi o pomoc obracejí  občané Uher-
skobrodska? Sám kolega Urbánek k tomu ve sta-
novisku  zaslaném  vrchnímu  přednostovi  DKV 

Brno,  ale  i  zástupcům  firemního  managementu 
mimo  jiné uvádí: „Jako odborový funkcionář se 
jen snažím, abych diskuzí vedenou o reálných 
problémech přispěl k vytvoření co nejlepších pra-
covních podmínek pro své kolegy. V neposlední 
řadě, aby se jim nekrátily výkony díky nesmyslným 
výlukám, kde se peníze našeho zaměstnavatele vy-
hazují oknem na přeplacené autobusy, a na trati se 
přitom velmi často stejně nic neděje. A ubezpečuji 
Vás, že mi v tomto mém úsilí jde také o budoucnost 
firmy, která nám dává práci, především aby cestu-
jící veřejnost byla spokojena se službami, které jí 
poskytujeme. Bohužel prozatím jen málo z toho se 
v našem regionu podařilo napravit ...“

A právě zde se přísluší uvést zásadní informaci. 
Martinu Urbánkovi bylo především vytýkáno, že 
společně  s  dalším  členem  veselské  základní  or-
ganizace, kolegou Josefem Prátem, osobně jednal 
s radním Zlínského kraje pro dopravu. Tato jejich 
snaha jako občanů a odborářů pomoci nejen svým 
bližním,  ale  především  svému zaměstnavateli,  se 
však naprosto nesetkala s pochopením. Předchozí 
využití tzv. služebního postupu přitom nepřineslo 
pozitivní efekt. Odpovědi na jejich apelující dopisy 
a návrhy většinou obsahovaly jen slova, jako nelze 
anebo nemůžeme ...

Redakční rada Zájmů strojvůdce se proti postu-
pu zaměstnavatele vůči našemu kolegovi a dopi-
sovateli okamžitě vymezila a označila ho za pokus 
o cenzuru, o zastrašování členů profesní odboro-
vé organizace,  jež si vydává svůj vlastní časopis 
právě proto,  aby mohl být platformou pro  šíření 
jejích názorů a stanovisek. Do řešení této pro nás 
všechny tak zásadní kauzy vstoupil prezident Fe-
derace  strojvůdců  ČR  Jaroslav Vondrovic,  který 
požádal o osobní jednání se zástupci vedení akci-
ové společnosti ČD, konkrétně s místopředsedou 
představenstva  Ludvíkem  Urbanem  a  ředitelem 
personálního odboru GŘ ČD Ivo Veselým. Až to 
přineslo  efekt  zklidnění.  Především  jsme  dostali 
vysvětlení, proč managementu firmy nejvíce vadi-
lo jednání našich kolegů s představiteli Zlínského 
kraje.  Odcitujme  z  vyjádření,  které  kolega  Ur-
bánek obdržel od JUDr. Veselého: „Vůbec nešlo 
o vaši odborářskou práci nebo publikační činnost, 
koneckonců v tom Vám nelze bránit, toho jsme si 

oba dostatečně vědomi. Podstata byla v tom, že 
pan místopředseda představenstva ing. Urban mi 
předal informaci o tom, že byl porušen jeho po-
kyn, který zakazuje jakákoliv jednání v oblasti re-
gionální dopravy, ať už s fyzickými osobami nebo 
orgány bez jeho vědomí nebo souhlasu. A právě 
to byl onen problém, protože z článku vyplynulo, 
že jste se setkal a jednal o drážní problematice 
se zástupcem samosprávy. Já jsem byl požádán, 
abych se touto věcí zabýval. Z toho důvodu jsem 
se obrátil na vrchního přednostu s žádostí, aby 
tuto (a žádnou jinou) okolnost s vámi probral 
a upozornil vás na to, že i jako nezávislý odborář 
či občan máte respektovat určité zásady zaměstna-
necké loajality a posuzovat míru vhodnosti a při-
měřenosti některých kroků a činů. Toť vše. V tomto 
smyslu jsem také informoval pana prezidenta Von-
drovice při osobním jednání s tím, že jsem nepoža-
doval žádnou omluvu, natož nějaký postih, pouze 
to, aby bylo jasné, že je třeba respektovat určité fi-
remní normy a postup. Byť chápu, že určit přesnou 
hranici mezi jednáním zaměstnance, odboráře či 
občana je někdy víc než obtížné.“ 

Ukázalo se tedy, že ve vlastní fázi realizace šlo 
pak hlavně o iniciativu vrchního přednosty DKV 
Brno, který – ve zřejmé snaze maximálně vyhovět 
„pokynům shora“ – v podstatě  jen naplnil zása-
du  „být  papežštější  než  papež“.  Přineslo  to  ale 
i  jeden  smutný, byť  zásadní,  zarážející  a přede-
vším velmi nebezpečný vedlejší efekt. Zbytečně 
vystavil  psychickému  tlaku  svého  vlastního  za-
městnance,  po  kterém přitom bylo  požadováno, 
aby i v takovém stavu bezchybně vykonával svoji 
strojvůdcovskou profesi. A pokud by pod vlivem 
takto vygenerovaného stresu došlo k mimořádné 
události, lze jen pochybovat, že by se pan vrchní 
přednosta přihlásil k svému dílu odpovědnosti. 

Podobně  jako  ředitel  personálního  odboru 
GŘ  ČD  prezidentu  FSČR  vše  vysvětlil  i  mís-
topředseda  představenstva  ČD  Ludvík  Urban. 
Jako  „poznámku  pod  čarou“  ale  uveďme,  že 
prvotním důvodem vydání již zmíněného poky-
nu o pravidlech jednání se zástupci samosprávy 
nebylo nějaké neuvážené  jednání odborářů, ale 
rozdílná interpretace informací a záměrů ČD pří-
mo v rámci managementu národního dopravce. 

Ostatně  naše  odborová  organizace  o  pokynu 
místopředsedy představenstva až do „kauzy Ur-
bánek“ vůbec nebyla informována! 

Byť pachuť z nedávných událostí nevyprchala 
a zůstalo zklamání z postupu zaměstnavatele, pa-
radoxně se nyní mohou projevit i určitá pozitiva. 
Mimo  jiné  se  začátkem července má uskutečnit 
osobní setkání ing. Urbana s kolegou Urbánkem. 
Věřme, že i to pomůže k nápravě alespoň někte-
rých  problémů  dosud  provázejících  regionální 
železniční  dopravu  na  východní  Moravě.  Naši 
kolegové,  ale  i  občané z  této krásné výspy naší 
země, si to určitě zaslouží!

Libor Poláček

Napsání  následujících  řádků  předcházel 
podnět  (dotaz)  redakce  Zájmů  strojvůdce 
na  tiskové  oddělení  SŽDC.  Vycházel  z  při-
pomínek  nejen  členů  FSČR,  ale  také  našich 
sympatizantů, kteří pracují u jiných subjektů, 
než  je skupina ČD, a při cestování využívají 
zaměstnaneckých výhod, tedy tzv. režijek. 
Zmíněný podnět upozorňoval na opakující se 

narušování GVD ze strany dopravce RegioJet. 
Jednalo se zejména o vlaky RJ 1011 a RJ 1015 
a vlaky ČD 371 a 373, jejichž odjezd je stano-
ven z Prahy hl. n. 3 minuty po odjezdu vlaků 
RJ. Obdobná situace je ovšem i u vlaků jiných. 
Počínaje vlakem RJ 1001 s odjezdem z Prahy 
hl. n. v 5.48 h. a následným vlakem ČD EC 273 
s odjezdem v 5.51 h. a konče RJ 1019 s odjez-
dem z Prahy hl. n. v 19.48 h. a následným vl. 
ČD railjet 571 s odjezdem v 19.51 h.
U  vlaků  RJ  1001  až  1021  jsou  dvě  plá-

nované  řady hnacích vozidel. Lok.  řady 162 

o maximální konstrukční  rychlosti 140 km/h 
a  lok.  193,  která  může  využít  rychlosti 
160 km/h. Stanovená rychlost uvedených vla-
ků je 160 km/h s poznámkou, že pro lok. 162 
platí rychlost 140 km/h. V praxi je ovšem situ-
ace taková, že lok. ř. 162 jízdní dobu nedodrží 
a dochází ke zpožďování vlaků ČD, které jsou 
pravidelně vedeny hnacími vozidly s rychlostí 
160  km/h. Na  připomínky  nejen  strojvedou-
cích nikdo nereaguje. 
Odpověď  SŽDC,  otištěná  v  plném  znění 

na  jiném místě  tohoto  vydání  ZS,  v  podsta-
tě  ironickým  tónem  dělá  ze  strojvedoucích 
hlupáky,  kteří  nemohou  odpovědně  posoudit 
provozní  situaci...  Jestliže  strojvedoucí  vidí 
na  přímém  úseku  trati  s  autoblokem  konec 
„žlutého“ vlaku, za kterým „popojíždí“ na vý-
strahu, pak není co k provozní situaci dodávat. 
Nezlehčujeme  práci  tvůrců  grafikonu. 

Víme o  její  náročnosti  a  také  o mnohdy na-
prosto nereálných požadavcích  různých čini-
telů,  kteří  do  sestavení  jízdních  řádů mohou 
mluvit a navíc se domnívají, že jsou v tomto 
oboru  znalci  –  jako  u  fotbalu  nebo  hokeje. 
Ale  konkrétně:  Jestliže mezistátní  vlak  Čes-
kých drah 373 W. A. Mozart z Prahy do Víd-
ně  a  Grazu  Hbf,  s  poznámkou  v  JŘ  nečeká 
na žádné přípoje, neodjede v období čtrnácti 
dnů  (20.  dubna  až  3.  května  2018)  z  Prahy 
hl. n. ani  jedenkrát včas, pak je něco špatně. 
Vykázané zpoždění při odjezdu vlaku z Prahy 
hl.  n.  je  v  rozsahu  1  až  13 minut.  Zpoždění 
při odjezdu z Č. Třebové (odtud jedou sledo-
vané vlaky RJ a ČD každý na jinou trať) pak 
v rozmezí 1 až 20 minut, v jednom případě je 
vykázáno „včas“. 
Na  průběh  jízdy  každého  vlaku  má  vliv 

řada  faktorů  na  straně  dopravce  i  provozo-
vatele infrastruktury. Např. poruchy hnacích 
vozidel,  zabezpečovacího  zařízení  atp.  Ale 
také faktory, které ani dopravce ani provozo-
vatel dráhy neovlivní. Např. střetnutí na pře-
jezdech  nebo  střety  s  osobami  či  výpadek 
elektřiny  z  veřejné  sítě. Ve  sledovaném ob-
dobí však byl takový vliv zaznamenán jen je-
denkrát u poruchy PZZ. Zato v sedmi dnech 
je  i  v  dokumentech  SŽDC  vykázáno  zpož-
dění na vrub sledu vlaků, konkrétně na vlak 
RegioJet RJ 1015... 
Ve škole jsme se učili, že základem bezpeč-

nosti provozu je pravidelnost dopravy a dodr-
žování  provozních  předpisů.  Jízdní  řád  patří 
k nejdůležitějším provozním předpisům. Ote-
vřete  si  však  na  internetu  stránky YouTube.  
Zde naleznete řadu záběrů, jak 60 let „mladá“ 
lokomotiva  140  079-5  (E  499.079)  s  maxi-
mální  konstrukční  rychlostí  120  km/h  veze 
k velké radosti „šotoušů“ žlutý vlak RJ. (Zde 
skládám  hlubokou  poklonu  konstruktérům, 
dělníkům a technikům ze Škody Plzeň – tehdy 
ZVIL  Plzeň  –  za  konstrukci  a  výrobu  tako-
vého  stroje,  legendy  elektrifikace  našich  že-
leznic.)  Stejný  stroj  (ve  vlastnictví  dopravce 
Arriva) vedl mimo jiné vlak RJ 1019 v pátek 
11.  května  2018,  jak  o  tom  svědčí  i  dvojice 
fotografií otištěná na druhé straně tohoto vy-
dání ZS. Chce snad někdo tvrdit, že i v těchto 
případech nedojde k narušení JŘ, jehož dodr-
žování patří k základním předpokladům bez-
pečné dopravy?
Při  své  novinářské  práci  se  setkávám 

s mnoha zaměstnanci dopravců  i provozova-
tele  dráhy.  S  většinou  se  známe  dlouhá  léta 
a nemám důvod jim nedůvěřovat. Stále častěji 
však slyším: Neříkej nikomu o zdroji svých in-
formací. Čekala by mě červená karta. Přitom 
bezpečně vím, že tyto informace jsou pravdi-
vé a nejedná se přitom o žádné státní ani slu-
žební tajemství. Máme platnou ústavu, Listi-
nu  základních  práv  a  svobod,  zákoník  práce 
a  tisíce  dalších  právních  kodexů,  které  tvoří 
základ právního a demokratického státu. Přes-
to mají  lidé  strach... To  je  nejsmutnější  zjiš-
tění na celé kauze popisované v předchozích 
řádcích.  Vzpomínám  v  těchto  souvislostech 
na  někdejší  satirický  týdeník  Dikobraz,  kde 
byl před desítkami  let otištěn veršovaný  text 
neznámého autora: 

Za pravdu je různá sazba,
jednou pomník, jindy vazba.
Kdo ji řekne dřív než včas,
tomu pravda zlomí vaz!
Že by tyto letité veršíčky platily  i v dneš-

ních  dnech?  Co  s  tím  budeme  dělat,  vážení 
čtenáři těchto řádků?! 

Vladimír Selucký

K tomuto zamyšlení mě přivedly peripetie, kterých si nelze nevšimnout 
při sledování, jak si dosud vede soukromý železniční dopravce ve službách 
Jihočeského kraje. Především zdůrazním, že mi  stále nějak nejde na  ro-
zum, proč  stát  jako výhradní vlastník národního dopravce,  tedy akciové 
společnosti  ČD,  v  rámci  realizace  záměru  „otevření  železničního  trhu“ 
usilovně hledá někoho, kdo bude  jeho společnosti konkurovat a přebírat 
jí zakázky. A pokud si kraj jako nového dopravce vybere někoho, kdo ani 
nemá žádné „týlové zabezpečení“, to rovněž považuji za velmi nerozumné. 

Nedá mi  to  nevzpomenout  bývalého  prezidenta  ČR  a  předsedu  vlády 
Václava Klause, který za všech okolností brojil proti státním firmám. Mnozí 
z kolegů si jistě vzpomenou, jak ve funkci prezidenta republiky jel vlakem 
z Prahy na druhý konec naší země. A zvolil si k tomu žlutý vlak, ve kterém 
prohlásil, že pokud si může vybrat mezi soukromým rohlíkem a státním roh-
líkem, vybere  si  soukromý  rohlík. Ukažte mi ale na příkladu ze „západní 
Evropy“ zemi, která  se ke  svému národnímu dopravci  chová  tak,  jak náš 
stát k ČD. Před deseti lety bylo na poslední chvíli likvidaci ČD zabráněno 
podpisem krajských memorand o provozování drážní dopravy. Jejich doba 
ale končí a na příkladu jihočeských lokálek můžeme vidět, kam to vede.

I ve veřejných médiích bylo zmíněno, že při nedávné srážce dvou vla-
kových souprav GWTR jedna souprava neměla ani vysílačku kompatibilní 
se systémem TRS, který by dokázal tento vlak zastavit, když projel návěst 
Stůj! Naštěstí nedošlo k smrtelnému zranění,  i když i zranění  lehká jsou 
pro ty, jimž byla způsobena, jistě velmi nepříjemná. Ale co je vlastně lehké 

zranění? V  jedné z vlakových  souprav cestovaly děti  ze  školky a  jistě 
na to nikdy nezapomenou. Psychická újma je v tomto případě horší než 
újma fyzická. A už vůbec si nedokážu představit, že by nějaké dítě ze-
mřelo. Kde je ona vyšší bezpečnost a spolehlivost, jež soukromý doprav-
ce obvykle slibuje?

Jako člen redakční rady se dostanu k mnoha informacím a mám mož-
nost  hovořit  s  členy  prezidia  ohledně  probíhajících  či  připravovaných 
jednání.  Proto  vím,  že  ještě  poměrně  dlouho  po  vítězství  soukromého 
dopravce ve výběrovém řízení o provoz na šumavských lokálkách vedení 
této  společnosti ochotně a  s velkou vstřícností na mnoha záležitostech 
spolupracovalo s FSČR. A opakovaně se vyjadřovalo, že mu v žádném 
případě nevadíme a že dokonce vítá, že v GWTR budeme aktivně pů-
sobit, a dokonce jak se těší na spolupráci. A jak to bylo ve skutečnosti, 
o tom si právě v tomto vydání ZS můžete přečíst v článku kolegy Vla-
dimíra Zelenky.

Nalejme si tedy čistého vína a nazývejme věci pravými jmény tak, jak 
se staly doopravdy. Zmínil to ostatně již v Zájmech strojvůdce č. 8 Marek 
Poláček, že dlouho jsme v redakci drželi bobříka mlčení a o této skuteč-
nosti se nezmiňovali. Ale bohužel se to opravdu stalo. A jak, to nejlépe 
vědí přímí účastníci. Jsem přesvědčen, že stále také platí, co říká jedno 
moudré ruské přísloví, a sice že Zkažené maso ani kořením nespravíš!

Evžen Mikolajek

„Ta naše země, to je rozkvetlá zahrádka,“ 
napsal ke své fotografii Josef Kohl, který 
takto 27. května zachytil Růženku 162 040-0 
odstavenou ze 400. koleje v Pardubicích
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STRANA 2

Co dokáže fáma ...

Vyjádření Správy železniční dopravní cesty k tématu
zpožďování vlaků ČD dopravcem RegioJet

Morálka, právo a bezpráví 
spolu velmi úzce souvisí

Koho chleba jíš, toho píseň zpívej
Vážení kolegové, pozorně jsem si v dubno-

vých  Zájmech  strojvůdce  č.  7  přečetl  článek 
Strojvedoucím leží na srdci budoucnost jejich 
profesní odborové organizace a v něm uvede-
nou poznámku: „Na druhé straně lze ale vní-
mat jako neúspěch situaci, k níž došlo po změ-
ně dopravce zajišťující provoz na tzv. šumav-
ských lokálkách.“  Pokud  jsem  tedy  správně 
pochopil,  lítost  panuje  nad  záležitostí,  že 
vystoupilo  patnáct  strojvedoucích  z Federace 
strojvůdců. V  provozní  jednotce Volary  jsem 
pracoval  jako  strojvedoucí  34  let,  a  tak  tedy 
pamatuji veškeré dění – od vyhlášení výsledků 
výběrového řízení, až po definitivní konec pů-
sobení Českých drah na volarských tratích ... 
Vrátím se ale do ledna 2017. Tehdy zorga-

nizoval generální ředitel ČSAD JIHOTRANS 
R.  K.  monstrózní  akci  v  místním  kulturním 
zařízení, kde se představil jako vítěz výběro-
vého řízení. Udělal  tomu reklamu přes před-
sedy odborů, tudíž účast byla hojná. Součástí 
této záležitosti bylo i to, že každý obdržel list 
A4  s kalkulací odměn, počtem hodin a  část-
kou k výplatě. Pivo teklo proudem a nejedno 
oko  zvlhlo  dojetím,  jak úžasný  člověk  to  je, 
který by nikdy nedopustil,  aby  tátové od  ro-
din někdy mohli  zůstat na dlažbě.  Já  se  sice 
kampaně osobně nezúčastnil,  ovšem nadšení 
všech  bylo  tak  veliké,  že  jsem  to  vše  slyšel 
reprodukovaně z mnoha úst.
Jelikož jsem stejné nadšení nesdílel, a ještě 

k  tomu veřejně prohlašoval, že  jsem strojve-
doucí, a také jím chci zůstat, jelikož mi tento 
„spolek  autobusáků“  nijak  neimponuje,  stal 
jsem se ještě s jedním kolegou, který souhla-
sil se mnou, černou ovcí. Euforie byla veliká 
a  České  dráhy  dostávaly  od  mnohých  ještě 
přívlastky,  které  zde  ani  nemohu  zveřejnit. 
Mnohým jsem říkal: „Dráhy tě živily dlouhá 
léta, tak si aspoň toto odpusť.“  Nedovedete 
si představit,  jaké to je, když přijdete na šat-
nu a druzí ukončí hovor a odejdou. V  tomto 
prostředí  jsem žil  a  pracoval  dlouhé měsíce. 
Všichni se vznášeli v očekávání zlatých časů. 
Jediné, co kazilo jejich radost, byla nejistota, 
zda dostanou ještě nějaké odstupné. 
Zatímco jsme se s kolegou strachovali, kde 

budeme po 9. prosinci minulého roku, ostatní 
kolegové  licitovali,  jestli  to  bude  deset  mě-
síčních platů odstupného?! Poté, co z jednání 
na  GŘ  vyplynulo,  že  nebude  nic,  přívlastků 
adresovaných DKV a ČD hojně přibylo.
V  březnu  a  pak  ještě  v  září  2017  přijela 

do  Volar  bývalá  vrchní  přednostka  DKV 
Plzeň K. S. a vedoucí odboru provozu T. P. 
Ve velice korektním a vstřícném jednání oba 
projevili zájem o všechny strojvedoucí i další 
pracovníky a nabídli práci všem. Samozřej-
mě mimo Volary. 

Někdy je to docela zajímavé čtení – Opera-
tivní přehled o práci železnice, který pro ka-
ždý den vydává státní organizace Správa že-
lezniční dopravní cesty. Například když jsme 
se  z něho dozvěděli,  že na  trati  087 Lovosi-
ce–Česká Lípa v  ranních hodinách 24. květ-
na mezi Blíževedly a Českou Lípou hlavním 
nádraží postihl Regionovu 814 046-9 u vlaku 
6123 nedostatek nafty. „Strojvedoucí si zasta-
vil nákladní vozidlo Tatra na souběžné silnici 
a po dohodě s řidičem přečerpal část nafty 
do HV na dojetí do stanice,“ uvedl zmíněný 
operativní přehled. 
Nemůžete  uvěřit  vlastním  očím,  zvláš-

tě  když  přece  platí,  že Tatra nezná bratra!? 
Dobře děláte, že nevěříte. Tento podivuhodný 

Při  prvním  jednání  paní  přednostka  slí-
bila, že udělá vše pro  to, aby alespoň nějaké 
peníze mohli dostat  ti, kteří od ČD odejdou. 
Při tom druhém, kterého se účastnil člen pre-
zidia  FSČR  Josef  Bock,  bylo  jasné,  že  není 
v  její moci otázku odstupného ovlivnit a vše 
je  v  kompetenci  generálního  ředitelství  ČD, 
které  zaujalo  zamítavé  stanovisko. Zklamání 
bylo velké a padla i dost nepěkná slova na ad-
resu vedení DKV. V této situaci jsem se za své 
kolegy styděl. 
Po tomto jednání oslovil předseda naší zá-

kladní organizace FS ředitele K., zda by tedy 
nebyl on ochotný vyplatit nějakou částku těm, 
kteří  vstupují  do  jeho  spolku.  Pan  ředitel  se 
od  samého  začátku  netajil  tím,  že  jedinou 
odborovou  iniciativou,  kterou  je  ochotný  to-
lerovat,  jsou  dopravní  odbory,  na  Federaci 
strojvůdců reagoval vždy víc než podrážděně, 
protože ze strany strojvůdcovské profesní od-
borové organizace cítil velké potíže. 
Vyplatil  tedy  náborový  příspěvek  jako 

kompenzaci za odstupné, ale pouze těm, kteří 
vystoupí z FS. Zájem byl veliký a během jed-
noho týdne nás zbylo v ZO Volary pouze šest. 
Jako strojvedoucí  jezdím 35 let, a protože to 
v  našich  novinách málo  zaznívá,  tak  to  řek-
nu nyní. Jsem hrdý na svou profesi a rovněž 
na  to,  že  máme  takovou  organizaci,  jako  je 
Federace strojvůdců. Nebýt jí, neměli bychom 
dnes  ani  zlomek  toho,  co  máme.  Velký  dík 
patří  všem,  kteří  ve FS  aktivně  pracují,  buď 
jako uvolnění členové prezidia, nebo kolego-
vé ve výborech ZO.
Rozhodně  nepovažuji  za  neúspěch  ztrá-

tu  členů,  kteří  svojí  profesní  čest  prodali 
za  20  000 Kč  náborového  příspěvku.  Kdyby 
pan K. vyhlásil, že každému, kdo bude u prv-
ního  ranního  vlaku  minutu  kokrhat,  vyplatí 
dalších 20 000 Kč, ujišťuji vás, že by to na vo-
larském nádraží vypadalo jako na dobře zave-
deném hospodářském dvoře.
K  mým  bývalým  kolegům  přibyli  ještě 

agenturní  strojvedoucí  a GW Train Regio  si 
vyrobil z řad bývalých vlakvedoucích a řidičů 
autobusu za tři měsíce nové řidiče „barevných 
cirkusů“. Jeden zedník, druhý přidavač a ob-
chod je zde také zastoupen … 
Bohužel  ale  tito  řidiči  vlastní  stejnou  li-

cenci strojvedoucího, jako my všichni ostatní. 
Jeden z této party několikrát usiloval o to stát 
se strojvedoucím u ČD, neprošel ovšem nikdy 
na barvocit. U GWTR už je zdravý. Jiný, kte-
rý  je ve stejném „týmu“, při zkoušce v depu 
zkratku DK-GP identifikoval jako Depo Kole-
jových vozidel Plzeň, a tak po více pokusech 
obměkčit zkušební komisi jeho kariéra u ČD 
skončila.  Zde  u  GWTR  ovšem  září.  Vlast-
ním nahrávku,  kde  se  dotyčný místo  hlášení 

příjezdu  do  dopravny  D3  datově  přihlašuje 
dispečerovi D4. 
Je to velmi žalostný stav s mnoha vážnými 

dopravními  excesy,  které  se  (ze mně  nezná-
mých důvodů) většinou ani nedostanou na ve-
řejnost. V době, kdy píši  tento článek, došlo 
k vážnému střetu dvou souprav GWTR mezi 
Křemží  a Boršovem nad Vltavou,  což určitě 
většina z nás dobře zaznamenala. Já mohu po-
tvrdit tvrzení, že k něčemu takovému to spělo 
od prvního dne po změně dopravce na šumav-
ských lokálkách.
Tedy  jízdy  vlaků  proti  sobě,  odjezd  pro-

ti  návěsti Stůj  na  jinou  trať  a  ještě  svévolný 
návrat  zpět.  Ujetý  motorový  vůz  810,  přes 
otevřené  přejezdy  aj.  Mimochodem,  když 
jsem viděl jednoho z mých bývalých kolegů, 
jak vybírá odpadkové koše v  tom zmíněném 
„barevném  cirkusu“,  a  to  ještě  v  oděvu  se-
stávajícím  z  černých  montérek  s  reflexními 
prvky a v oranžovém triku, a odpadky vynáší 
do koše na peronu, nemohl jsem se zbavit po-
citu, že se jedná o popeláře a jeho náplň práce. 
Ale všichni jsou prý velmi spokojení. Takový 
cirkus  Humberto,  sestávající  z  motorových 
vozů 816 a „dobytčáku s řetízky“ je pokroko-
vý kompromis! Kdyby vás to, vážení kolego-
vé, zajímalo, původní záměr byl totiž ten, že 
si  JIHOTRANS  vyrobí  stejný  krmelec,  jaký 
vozí  za  autobusy,  a  bude  ho  tahat  za  svými 
vlaky. I na to jsou svědci. Až jeden z kolegů 
vedení firmy vysvětlil,  že než by  získali  po-
třebné archy na toto vozidlo, skončila by mu 
licence na 15 let provozu. 
Mohl  bych  pokračovat  s  vyprávěním, 

jaké mám zážitky a poznatky, ale  to by bylo 
na zvláštní číslo Zájmů strojvůdce. Ti, kteří si 
váží své profese a jsou na ni hrdí, si zaslouží 
být ve Federaci strojvůdců. A ta jako profesní 
organizace  nemarní  čas  a  úsilí  se  za  takové 
členy bít a pro takové členy pracovat. Usilu-
jme my všichni, ale hlavně kolegové v prezi-
diu, o to, aby se naší profesi opět vrátila dů-
stojnost. Aby se strojvedoucím mohl stát  jen 
ten,  kdo má odpovídající, minimálně  středo-
školské vzdělání. A rovněž ten, kdo má nejen 
zdravotní, ale i morální předpoklady.

Vladimír Zelenka, ZO FS Volary
PP Horažďovice předměstí

Poznámka redakce: Svůj  článek  nám 
kolega Vladimír Zelenka poslal  již před ně-
kolika týdny. Omlouváme se tedy, že z tech-
nických  důvodů  ho  zveřejňujeme  až  nyní. 
Příspěvek  také  prošel menší  redakční  úpra-
vou,  například  nyní  místy  uváděné  iniciály 
nahradily v  textu autorem původně vypsaná 
celá jména a příjmení.

zápis  je důkazem, že  i mezi  autory úředních 
dokumentů  se mohou objevovat výrony buj-
né fantazie, nebo že cesta informace je někdy 
tak spletitá, že totální dezinterpretací vede až 
k  tomuto  nevšednímu  zápisu.  Strojvedoucí 
ale  v  tomto  případě  nestopoval  kolemjedou-
cí náklaďáky, ani se jako kdysi u Jablonného 
v  Podještědí  nevydal  s  kanystrem  pro  naftu 
k nejbližší čerpací stanici. Prostě si tentokrát 
„jen“  poradil  s  uměním  improvizace  sobě 
vlastním.  Přečerpal  hadičkou  naftu  z  druhé 
nádrže, která je na vozidle určena pro topení. 
A tak nakonec dojel, i když vlak ne jeho vinou 
nabral zpoždění 48 minut. 

Marek Poláček

Vlaky  dopravce  RegioJet,  ať  už  se  jedná 
pouze  o  1011  a  1015,  nebo  také  i  o  ostatní, 
které  sice  nejsou  uváděny,  neboť  nejedou 
za  zmiňovanými  vlaky  371  a  373  vedenými 
strojvedoucími  z DKV Brno,  a  přesto  jedou 
ve stejném  taktu,  jsou pro potřebu konstruk-
ce GVD počítány v souladu se zadanými po-
žadavky dopravce pro  lok.  ř. 162 a 10 vozů, 
čemuž  odpovídá  i  vypočítaná  jízdní  doba 
v  inkriminovaném  úseku  Kostěnice–Cho-
ceň,  na  jehož  údajně  chybnou  konstrukci  je 
upozorňováno. 
Tento úsek, dlouhý 24,12 km (nikoliv 24,30 

– místa časového kótování v TJŘ nejsou iden-
tická s polohou staniční budovy, při průjezdu 
jsou  to  polohy  odjezdových  návěstidel),  po-
dle výpočtů ujede lok. ř. 162 s max. rychlostí 
140 km/h a zátěží 10 vz za 10.33 minut, který, 
s  ohledem  na  princip  zaokrouhlování  výpo-
čtů, systém uvedl jako 10 minut, což je součet 
1,5 + 2 + 3 + 3,5 a následujících 0,33 minut 
(nikoliv  33  sekund)  pak  systém  připočetl 
do dalších úseků za Chocní. To je běžná praxe 
zaokrouhlování výpočtových algoritmů a děje 
se tak s vlaky všech dopravců. 
Jízdní doby vypočítává informační systém 

Kango  automaticky  při  konstrukci  jízdního 
řádu,  vč.  následného  zaokrouhlení  tak,  aby 
výsledná jízdní doba na delším traťovém úse-
ku odpovídala součtu nezaokrouhlených jízd-
ních dob – viz tabulka níže.

Bod název JD
Pardubice hl. n.  0,00
Pardubice hl. n. kol. 1a  1,14
Pardubice-Pardub. z  1,05
Pardubice-Č. za B. z  1,44
Kostěnice  2,34
Moravany  1,59
Uhersko  2,07
Sedlíšťka z  1,52
Zámrsk  1,53
Dobříkov u Chocně z  0,70
Sruby z  1,13
Choceň  1,79
Celkem 16,30

Tab. Výpočet jízdních dob IS Kango pro 
162 + 10 vz

Nebývale horké červnové dny naplnily zahrád-
ky našich restaurací. Zejména těch, kde jsou hosté 
ukryti pod korunami rozložitých stromů bránících 
průniku žhavých slunečních paprsků. A tak jsem 
se jednoho dne tohoto měsíce setkal pod korunou 
staleté lípy se svým dávným kamarádem. Je o pár 
let  mladší,  a  tudíž  ještě  v  pracovním  poměru. 
Odešel  od  Českých  drah,  neboť  nabídka  platu 
u  soukromého podnikatele  se nedala odmítnout. 
Vykonává vysoce odbornou práci a na pracovním 
trhu je o takové lidi velký zájem. Přesto i v tomto 
zaměstnání měl jisté problémy... 

V  zájmu  vysoké  produktivity  práce  docházelo 
k porušování předpisů o bezpečnosti práce. A to se 
mu nelíbilo. Svoji nelibost dával velmi hlasitě naje-
vo. A to se nelíbilo jeho nadřízeným. Při „pohovoru“ 
u dílovedoucího mu bylo řečeno ono okřídlené rčení 
„když se vám to nelíbí, odejděte z naší firmy, před 
bránou čekají další zájemci...“. Jenže oni nečekají. 
O kvalifikované  a  kvalitní  zaměstnance  s  dlouho-
letou  praxí  začíná  být  na  pracovním  trhu  nouze. 
Také u Českých drah je podobná situace. A tak můj 
kamarád,  člen odborové organizace, která  i  u  této 
soukromé firmy úspěšně pracuje, zastřešena jednou 
z velkých odborových centrál, se obrátil na odboro-
vého  právníka.  Stačil  jeden  dopis  s  upozorněním, 
že o celé záležitosti s porušováním bezpečnostních 
předpisů  informoval příslušný  Inspektorát bezpeč-
nosti práce. Než se do firmy dostavila kontrola, tak 
bylo vše v souladu s právními předpisy... Můj ka-
marád zde pracuje dál a jeho plat je stále podstatně 
vyšší, než u předchozího zaměstnavatele. 

Čtenářům těchto řádků se omlouvám za poně-
kud dlouhý úvod. Vychází ovšem z reality dneš-
ních dnů. Další z okřídlených rčení, že „pravda 
a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí“, se ne-
naplní  samo,  ale  ve  většině  případů představuje 
dlouhodobý  a  složitý  zápas. To  platí  i  v  oblasti 
pracovněprávních  vztahů.  Dobře  pracující  od-
borová organizace zde má zcela nezastupitelnou 
úlohu. To není prázdná fráze, ale letitá zkušenost. 
A do třetice oněch okřídlených rčení: „Bez práce 
nejsou koláče“. To platí i pro činnost odborů!

Často se setkávám s řadou zaměstnanců Čes-
kých  drah,  ČD  Cargo,  ale  i  soukromých  firem. 
To,  co  jsem  popsal  v  poněkud  dlouhém  úvodu, 
není  jen specifikem soukromých firem. Ale  také 
národního  železničního  osobního  a  nákladního 
dopravce,  jejichž  jména  jsem uvedl v předchozí 
větě.  I  zde  jsou  „rebelující“  zaměstnanci  zváni 
k různým pohovorům a vyzýváni k „umravnění“ 
svého  nekonvenčního  chování. A  proto  si  v  ná-
sledujících  řádcích  dovoluji  citovat  z  Listiny 
základních práv a svobod, která je součástí 
platného ústavního pořádku České republiky. 
Snad  si  tyto  řádky přečtou  i  vedoucí pracovníci 
obou národních železničních dopravců. Morálka, 
právo a bezpráví totiž spolu velmi úzce souvisí ...

Článek 2, odstavec (3): Každý může činit, co 
není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen 
činit, co zákon neukládá.

Čl. 3, odst. (3): Nikomu nesmí být způsobena 
újma na právech pro uplatňování jeho základních 
práv a svobod. 

Čl. 4, odst. (1): Povinnosti mohou být ukládá-
ny toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen 
při zachování základních práv a svobod.

Čl. 17,  odst.  (1):  Svoboda  projevu  a  právo 
na informace jsou zaručeny.

  odst.  (2):  Každý  má  právo  vyjadřo-
vat  své  názory  slovem,  písmem,  tiskem,  obra-
zem  nebo  jiným  způsobem,  jakož  i  svobodně 

Do budoucnosti počítáme s  tím, že vzhle-
dem ke stále se zvyšujícím rychlostem a ná-
rokům  na  přesnost  vyjádření  časů  v  jízdním 
řádu budeme nuceni přejít na zaokrouhlování 
na  desetiny minuty,  čímž  samozřejmě  dojde 
ke  snížení  nepřesnosti,  na  kterou Vy  pouka-
zujete  jako  na  chybný  výpočet.  V  současné 
době ale stále platí přesnost 0,5 minuty a tím 
je  nepřesnost  vyjádření  časových  informací 
jasně dána.
Strojvedoucí  při  řízení  jednoho  konkrét-

ního  vlaku  bez  znalosti momentální  provoz-
ní  situace  celého  úseku  tratě  přece  nemůže 
objektivně  hodnotit,  bez  znalosti  souvislosti 
ostatních  vlivů  na  zpoždění,  že  důvodem  je 
chybná práce konstrukce GVD, když uváděné 
výpočty, které sám provádí na základě neově-
řených informací, jsou samy o sobě zkreslené. 
Ve  zcela  konkrétním  čase  jízdy  svého  vlaku 
nemůže  znát  důvody  nedodržování  GVD 

vlaků  jiných.  Při  rychlosti  140  km/h  vlak 
ujede za cca 0,33 min úsek o téměř 800 me-
trů jiný, než jsou výpočty, které sám provádí 
a porovnává. Je tedy zcela logické, že v tomto 
úseku pak zdánlivě senzačně a překvapivě vy-
chází rychlost vyšší než 140 km/h, což je ale 
jen důvod zaokrouhlování údajů, které se pak 
následně prolínají do úseků jiných. 
Pro  zajímavost,  výše  zmiňovaný  úsek 

24,12 km  s  odečtením  vzdálenosti  800 m  již 
vychází v čase 10 minut na průměrnou rych-
lost  139,95  km/h,  a  tedy,  jak  je  patrno,  prů-
měrná  rychlost  zde,  zdánlivě  neuvěřitelně, 
klesá až o cca 5 km/h. Namátkovou analýzou 
tras některých dotčených vlaků dopravce Re-
gioJet v inkriminovaném úseku bylo zjištěno, 
že  tyto  vlaky  jsou  jízdním  řádem  stanovené 
jízdní doby schopny dodržovat.
Sestava  GVD  je  složitý  a  náročný  pro-

ces,  při  kterém  je  nutné  brát  v  úvahu  zájmy 

na  kvalitu  všech  tras  vlaků  jak  osobní,  tak 
nákladní  dopravy  a  je  to  cesta mnoha  kom-
promisů  na  všech  stranách.  Nikdy  to  však 
neznamená,  jak se někteří strojvedoucí prav-
děpodobně  domnívají,  že  pokud  vlak  může 
dosahovat rychlost až 160 km/h, tak grafiko-
nem navržená a zkonstruovaná trasa musí této 
rychlosti  (a  schopnosti  vlaku  ji  dosáhnout) 
vyhovovat.  A  podivně  stanovené  zavádějící 
rozmezí zpoždění 5 až 20 minut na  trati 501 
z Prahy do České Třebové, které je také zmi-
ňováno, tak rozhodně nemůže být způsobeno 
chybnými výpočty při sestavě tras vlaků jiné-
ho dopravce, když jsou případy, že tyto vlaky 
mají  i nulová zpoždění,  to zn. dokazují  reál-
nost použitých jízdních dob.

Marek Illiaš
Správa železniční dopravní cesty, 

státní organizace

vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informa-
ce bez ohledu na hranice státu. 

  odst. (3): Cenzura je nepřípustná.
Čl.  18,  odst.  (1):  Petiční  právo  je  zaručeno; 

ve věcech veřejného nebo jiného společného zá-
jmu má každý právo sám nebo s jinými se obracet 
na  státní  orgány  a  orgány  územní  samosprávy 
s žádostmi, návrhy a stížnostmi.

Čl.  21  odst.  (1):  Občané  mají  právo  podílet 
se  na  správě veřejných věcí  přímo nebo volbou 
svých zástupců.

Myslím, že k citacím z Listiny základních práv 
a svobod není třeba dalšího komentáře. 

Vladimír Selucký
Bobina 140 079-5 na vlaku RJ 1019 dopravce RegioJet dne 11. května 2018 (fotografie byly pořízeno z videozáznamu pořízeného mobilním 
telefonem, omlouváme se tedy za sníženou kvalitu těchto snímků)

Snímek Drážní inspekce ČR zachycuje následky mimořádné události – srážky dvou vlakových 
souprav společnosti GW Train Regio, k níž došlo třetího května u Křemže na Českobudějovicku
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Království železnic
se slevou!

Jak  jsme v  našem časopise  zmínili  již  dří-
ve, FISAIC (Fédération internationale pour  la 
culture  et  les  loisirs  des  cheminots)  sdružuje 
železničáře ve volnočasových  aktivitách,  a  to 
jak aktivní zaměstnance, tak i důchodce. 

Rád  bych  se  zde  ještě  poněkud  detailně-
ji  zmínil  o  práci  jednoho  ze  seskupení,  a  to 
o Skupině filatelie, sekce doprava. Náplní její 
činnosti je sbírání poštovních známek, razítek 
a  celin  se  železniční  tématikou.  Scházíme  se 
zhruba čtyřikrát ročně, a to dvakrát při jednání 
Zemského svazu FISAIC a k tomu dvakrát po-
dle potřeby. Zpravidla na jaře a pak na podzim 
u  příležitosti  mezinárodní  výstavy  Sběratel. 
Podzimní jednání je dvoudenní, v pátek jedná-
me a v sobotu vyrážíme na výstavu Sběratel. 

Místem  našich  setkání  bývá  kulturní  sál 
na pražském hlavním nádraží při jednání FISAIC, 
ostatní  setkání  probíhají  zpravidla  v  kulturním 
sále nádraží Praha Masarykovo. Předmětem jed-
nání bývají  tematické přednášky, výměna získa-
ných zkušeností. Pravidelně také hodnotíme práci 
skupiny a předmětem jednání je i příprava plánu 
práce na další období. Nezapomíná se ani na vý-
měnnou burzu sběratelských přebytků a novinek. 

Pro informovanost svých členů Skupina fi-
latelie  vydává  rovněž  svůj  občasník.  Někteří 
členové  se  zúčastňují  národních  i mezinárod-
ních výstav. Současným vedoucím skupiny  je 
Jaroslav Rubišar, který je nyní už železničářem 
ve výslužbě. Celkově je ale škoda, že věkový 
průměr členů Skupiny filatelie je vysoký a stále 
nám chybí mladí lidé. 

Takže, filatelisté-železničáři, máte-li zájem, 
přijďte posílit naše řady! Kontakt a bližší infor-
mace: adolf.jiri@seznam.cz

Jiří Adolf

FISAIC a filatelie

Nabídka kalendářů na rok 2019

Vlakové putování kolem řeky
Sázavy

V Šumperku 
to žije…

Peršing ř. 162 by to opravdu nezvládl

Počet dopravců poprvé klesl
pod hranici jednoho sta

To, že naše odborová organizace v Šumperku neži-
je jen pracovní problematikou, dokazuje snímek z vel-
mi vydařené akce, kterou místní základní organizace 
Federace strojvůdců uspořádala v minulých dnech. 

Čtvrtého června vyrazila početná skupina členů 
této ZO na  jízdu s historickým motorovým vozem 
M 131.101 ze šumperské výtopny (na snímku vpra-
vo). Naším cílem byla Litovel, kde jsme absolvovali 
velmi zajímavou prohlídku místního pivovaru.

Určitě je na místě poděkovat všem organizátorům 
této akce. A snad jsme toho u našeho posezení tento-
krát nakonec tolik ani „nenašibovali“…

 Člen ZO FS Šumperk Jaroslav Vincour

Zvláště  v  posledních  letech  jsem  si  oblí-
bil  řeku  Sázavu  s  jejím  typickým  způsobem 
železniční dopravy – lidově nazvaným Posá-
zavský pacifik. I když za ta léta se bohužel už 
mnohé změnilo a hodně turistů či chatařů k ní 
už raději jezdí jen svými osobními auty.
Sázava  je krásná nejenom k pěšímu puto-

vání a trampování kolem ní, ve spojení s krás-
nými zákoutími a meandry, trampskými cha-
tami,  osadami,  tábory  pro mládež  i  dospělé, 
ale i s mnoha památkami. V letních měsících 
je navíc oživena především vodáky plavícími 
se na pramicích, člunech a s  jejich typickým 
voláním „Ahoj“…
K výletům železnicí samozřejmě využívám 

služeb Českých drah, auto stojí doma v gará-
ži… Má to svou romantiku, člověk si ve vlaku 
odpočine, sleduje krajinu, historické či kulturní 
památky … I když tahání se s těžkým „báglem“ 
na zádech se zásobou potravin a oblečení také 
už není  zrovna  ideálním odpočinkem,  zvláště 
pro lidi mého věku, tedy šedesát plus.
Český tramping má své kořeny na počátku 

20. století a je ryze českou záležitostí. Hlavně 
mladí lidé z chudších vrstev, otráveni nudným 
městským  životem,  starostmi,  prací  v  továr-
nách aj., doslova toužili po zdravém životním 
prostředí, po volnosti, svobodě a snažili se tak 
uniknout ze společnosti sešněrované určitými 
starými zvyklostmi a pořádky. Tehdejší Sokol 
a  Skaut  mnoha  mladým  lidem  nevyhovoval 
pro  svou drahotu  (Sokol)  a  přespřílišnou or-
ganizovanost  (ke  Skautu  patřily  stejnokroje, 

polní  mše  apod.).  Tehdy  vznikl  tramping, 
když  k  jeho  zrodu  napomohla  četba  dobro-
družných  spisů  a  knih  Jacka Londona, E. T. 
Setona  o  lovcích,  zálesácích  a  krásných  pří-
rodních, civilizací nedotčených krajinách.
Významnou  osobností  z  počátku  našeho 

trampingu  je  Bob  Hurikán,  vlastním  jmé-
nem Josef Peterka (nar. 1907 v Praze, zemřel 
2. 6. 1965 v nemocnici Benešov) se svou man-
želkou Annou. Byl výborným hráčem na kyta-
ru a jeho kniha Dějiny trampingu rozhodně sto-
jí za přečtení. Dalším významným představite-
lem byl Jaroslav Foglar (nar. 6. 7. 1907 v Praze, 
úmrtí 23. 1. 1999 tamtéž), o tomto spisovateli 
a skautském vedoucím ale až později…
Alespoň  vyjmenovat  zde  všechny  tramp-

ské  osady,  chaty  a  další  zasloužilé  trampy, 
kteří  se  na  vzniku  trampingu  podíleli  nejen 
na Sázavě, ale i na Berounce, Vltavě aj., by 
ale bylo nad rámec tohoto vyprávění a za po-
užití další literatury by spíše vydalo na samo-
statnou publikaci.
Dále  se  tedy  zabývejme  pouze  řekou  Sá-

zavou a našimi osobními zážitky, a to hlavně 
na  její nejkrásnější části ze Světlé nad Sáza-
vou  do  Čerčan,  eventuálně  až  do  Vraného 
nad Vltavou. K  těmto  pěkným místům  patří 
nejen četné historické památky, ale samozřej-
mě (a v neposlední řadě) také železnice. Vše, 
o čem zde budu psát, jsem navštívil osobně.
Řeka  Sázava  pramení  na  Českomoravské 

vysočině jako Stružný potok a spolu s přítoky 
napájí  rozlehlý  rybník Velké Dářko u Žďáru 
nad Sázavou. Od výtoku z rybníka se již na-
zývá Sázava. Mezi Žďárem a Přibyslaví řeka 
protéká  údolím  s  velkým  spádem  a  peřeje-
mi,  meandruje  k  Havlíčkovu  Brodu  a  tento 

charakter má až po město Světlá nad Sázavou. 
Zde  se  údolí  řeky  svírá  a  tvoří  nejkrásnější 
část  –  peřeje  Stvořidla. Asi  po  pěti  kilomet-
rech přechází do středního toku s častými jezy 
a  mírným  proudem  pokračuje  přes  Čerčany 
a u Davle se vlévá do Vltavy. 
Mezi  trampy  je  Sázava  známá  taktéž  pod 

přezdívkou  „Zlatá  řeka“.  Mírné  zabarvení 
do hnědočervena na dolním toku způsobuje jíl.
Úsek železnice Světlá nad Sázavou–Kácov 

je  třetím  stavebním úsekem  celé  posázavské 
železnice z Prahy přes Čerčany. Ve Světlé byla 
tato dráha zaústěna do c.k. Rakouské severo-
západní dráhy vedené z Vídně přes Znojmo, 
Havlíčkův  Brod  a  Kolín  do  Prahy.  Koncesi 
ke  stavbě a provozu obdrželo  stavební druž-
stvo dne 19. dubna 1902. Členy družstva byli 
mj. Josef Klöckner (inspektor statků), Robert 
Hruš (ředitel panství Ledeč nad Sázavou), Jan 
Hereš  (starosta  města  Ledeč  nad  Sázavou) 
a  Josef  Kolář  (starosta  okresu  Ledečského). 
Pořizovací  náklady  této  47,5 km dlouhé  trati 
činily 5 870 000 K. Zemská záruka byla zajiš-
těna ve výši 75 procent zařizovacího kapitálu 
plus 5 % navýšení, neboť stavba v údolí Sáza-
vy byla poměrně obtížná. Komplikace způso-
bily klikatost vodního toku, úzké údolí, nepří-
znivě uložené skalní vrstvy, stavba opěrných 
zdí atd. Bylo třeba vybudovat několik větších 
mostů v  celkové délce 240 metrů  a  čtyři  tu-
nely.  Stavba  byla  zadána  zkušené  pražské 
stavební  firmě  Ing.  Osvalda  Životského, 
o kterém jsme blíže psali v Zájmech strojvůd-
ce č. 11 v článku „Putování do Doubravníku 
a za jeho slavným rodákem“.

Text a foto: Pavel Hromek

Na  čtvrté  straně  minulého  vydání  našeho 
časopisu byla společně s článkem „Milostí osu-
du přijde ten zázrak, kluk mašinfírou se stane“ 
zveřejněna  i  fotografie  kolegy  strojvedoucího 
Radoslava Ondráčka st. na stanovišti lokomoti-
vy vlaku R982. Redakční šotek však čerstvému 

Vážení  kolegové,  nabízíme  vám  nástěn-
né a stolní kalendáře Federace strojvůdců 
České republiky na rok 2019. Každá základ-
ní  organizace  FSČR  také  tentokrát  obdrží 
zdarma  tři  kusy  stolních  kalendářů  a  jeden 
kalendář  nástěnný.  Všechny  další  kalendá-
ře,  o  které  budete mít  zájem,  je nutno včas 
objednat!  Celkový  náklad  vyrobených  kusů 
kalendářů  bude  stanoven na základě vašich 
závazných objednávek. 
Výbory ZO si mohou kalendáře pro členy 

svých základních organizací v požadova-
ném počtu výhodně objednat  za podmínky 
následující finanční spoluúčasti: ● u stolního 
kalendáře 40 Kč (za jeden kus), ● u nástěnné-
ho kalendáře (13 listů) 70 Kč (za jeden kus).
Upozorňujeme, že všichni zájemci si tento-

krát mohou stolní a nástěnné kalendáře na rok 
2019  objednat  výhradně prostřednictvím 

V posledních letech bylo pro Českou republiku typické, že se počet dopravců v železniční 
dopravě držel okolo čísla 105. Drážní úřad však zahájil s některými firmami správní řízení, 
jejímž výsledkem bylo odejmutí licence k provozování drážní dopravy některým dopravcům. 
Jejich počet se tak po mnoha letech dostal pod hranici jednoho sta. 
Každý dopravce, který chce jezdit po české železnici, musí mít vydanou licenci k provo-

zování  drážní  dopravy.  Ta  se  uděluje  ve  správním  řízení  po  splnění  zákonných  podmínek 
definovaných v zákoně o dráhách. Správním řízením lze  také  licenci odejmout, což Drážní 
úřad učinil u těchto firem:

„Opakovanou kontrolní činností úřadu bylo zjištěno, že dopravci přestali splňovat podmín-
ky stanovené zákonem, což se během správního řízení o odnětí licence potvrdilo. Proto jim byly 
licence odejmuty,“ vysvětlil ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář a dodal, že v kontrolní činnosti 
dopravců budeme nadále pokračovat po celý letošní rok.
V současné době má platnou licenci 99 českých a zahraničních železničních dopravců, kteří 

mají u nás oprávnění k přepravě osob a nákladu.
***

Podmínky pro žadatele k udělení licence na dráhu celostátní a regionální: a) U fyzic-
kých osob: Osoba starší 18 let, která je svéprávná a bezúhonná; b) Má odbornou a finanční 
způsobilost; c) Závažným způsobem neporušil pracovněprávní předpisy, u nákladní dopravy 
také celní předpisy; d) Ke dni zahájení dopravy má sjednáno pojištění pro případnou povinnost 
hradit vzniklou újmu; e) Je usazen na území České republiky.

Podmínky pro žadatele k udělení licence na dráhu místní a vlečku: a) U fyzických osob: 
Osoba starší 18 let, která je svéprávná a bezúhonná; b) Má odbornou způsobilost; c) Je usazen 
na území České republiky.                                                        Tisková zpráva Drážního úřadu

šedesátníku přidělil službu na stroji ř. 162, kte-
rý  by uvedenou  trasu  z Brna do Prahy nikdy 
nezvládl – ani by to technicky nebylo možné. 
V popisku mělo být správně uvedeno, že se jed-
ná o lokomotivní řadu 362. Za překlep (záměnu 
trojky za jedničku) se omlouváme.

některé ze základních organizací Federace 
strojvůdců. Objednávky jednotlivých zájemců 
v žádném případě nelze adresovat přímo pre-
zidiu nebo tiskovému středisku FSČR. Také 
výdej objednaných kalendářů se pak uskuteční 
jen v ZO, kde jste si kalendáře objednali! 

Závazné hromadné objednávky s uve-
dením počtu kusů jednotlivých druhů 
kalendářů pošlou základní organizace 
na prezidium FSČR, a to nejlépe elektronic-
kou  formou  na  adresu  analytik@fscr.cd.cz. 
Objednávky ze ZO je nutno poslat co 
nejdříve, nejpozději ovšem do 4. července 
2018! K tomuto datu bude objednávaný po-
čet kalendářů uzavřen a na případné další, až 
po  stanoveném  termínu  zaslané objednávky 
již nebudeme moci brát zřetel! 

Tiskové středisko FSČR

Navštívili jste už železniční expozici v Pra-
ze na Andělu, ulice Stroupežnického 23? Ne-
zapomeňte,  že  členové  Federace  strojvůdců 
ČR mají po předložení členského průkazu při 
zakoupení  své  vstupenky  do Království že-
leznic třicetiprocentní slevu!

Na odjezd ze žst Světlá nad Sázavou čeká MOs 9202 vypravený z Havlíčkova Brodu v 9.48 
hod. do Čerčan (s časem příjezdu ve 12.53 hod.). Vlak sestavený z motorového vozu 810 667-6 
a přívěsného Bdtax 93-29 107-2 DKV Praha z důvodu dlouhodobé výluky mezi železničními 
stanicemi Zruč nad Sázavou a Kácov končí tentokrát ve Zruči nad Sázavou. Důvodem výluky 
je špatný železniční svršek. Psala se neděle 15. dubna 2018, a tak hlavní turistická sezóna 
tehdy ještě nezačala ... Tento vlakový spoj totiž bývá jinak dosti obsazen

Fotografie pořízená v sobotu 16. srpna 2014 nám přibližuje příjezd cca o jednu hodinu zpožděného vlaku Os 9207 z Čerčan (9.12) do Světlé nad 
Sázavou (12.46). Včele je dnes už historická 749 006-3 DKV Praha , která je často k vidění v Čerčanech, plus souprava čtyř vozů Bdmtee DKV 
Praha. Vlak je původně vypraven z Prahy hlavního nádraží jako Sp 1831 do Tábora s přímými vozy Praha hl. n.–Čerčany–Světlá nad Sázavou

Dopravce Město Důvod Pozbytí platnosti licence
COLAS CZ, a.s. Praha Ztráta osoby odborně způsobilé 31. 3. 2018
Tým dopravního inženýrství s. r. o. Praha Ztráta osoby odborně způsobilé 31. 3. 2018
DOSTA Tábor s. r. o. Tábor Ztráta finanční způsobilosti 15. 4. 2018
Trakce, a. s. Ostrava Ztráta finanční způsobilosti 15. 4. 2018

Foto: Pavel Hromek
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Společenská rubrika
V roce 2018 dosud jubilovali v ZO Federa-

ce  strojvůdců Mladá Boleslav  tito  kolegové: 
31.  března  50  let Pavel Fišera  a  27.  dubna 
65  let Karel Jiskra. Aktivní službu ukončili 
odchodem do důchodu kolegové: 9. 12. 2017  
František Formánek, 8. 3. předčasně Jaroslav  
Pastorek, 30. 4. Karel Jiskra a nyní, už jen 
dovolenou  dobírá  a  k  17.  červenci  důchod 
zpečetí,  kolega Petr Neuman. Výbor  a  čle-
nové  mladoboleslavské  základní  organizace 
přejí jubilantům i čerstvým důchodcům hodně 
štěstí, zdraví a pohody.

***

Významné životní jubileum 70 let oslavil 
šestého  června  náš  kolega  Kamil Mayer, 
brněnský  strojvedoucí  ve  výslužbě.  Výbor 
a  ostatní  členové  základní  organizace  FS 
Brno dolní mu blahopřejí  a  ještě  do mnoha 
dalších  let přejí  jen  to nejlepší,  spokojenost 
a hlavně zdraví.

***

Osmého června oslavil své 50. narozeniny 
náš kolega, strojvedoucí Jan Jermář. Výbor 
a  členové  základní  organizace  FS  Pardubice 
mu  k  tomuto  jubileu  blahopřejí  a  do  druhé 
padesátky  přejí  jen  to  nejlepší,  spokojenost 
a pohodu v práci i osobním životě.

***

Dne 26. června oslavil svoji první padesát-
ku kolega Pavel Svoboda. Čtvrtého července 
oslaví  krásných  sedmdesát  let  kolega  Josef 
Mach  a  14.  7.  šedesátku  Jaroslav Špaček. 
Všichni  tito  jubilanti  jsou členy základní or-
ganizace FS Trutnov, která jim ještě do mno-
ha dalších let spokojeného života přeje pevné 
zdraví, štěstí a pohodu.

***

V  první  červencový  den  bude  slavit  své 
65.  narozeniny  náš  kolega  Libor Stibůrek. 
Stejné  jubileum  pak  již  5.  července  oslaví 
rovněž  další  náš  děčínský  kolega  Jaroslav 
Daňhel.  Výbor  a  ostatní  členové  základní 
organizace  Federace  strojvůdců  Děčín  jim 
srdečně blahopřejí  a  do dalšího  spokojeného 
života přejí hodně štěstí a zejména zdraví. 

***

V ZO Federace strojvůdců Veselí nad Mo-
ravou mají v těchto dnech hned dva jubilanty, 
kteří právě slaví své 60. narozeniny – druhé-
ho  července  je  to  kolega  Miroslav Hanák 
a 10. 7.  kolega Bohumil Trachtulec. Výbor 
a ostatní členové veselské základní organizace 
FS jim blahopřejí a ještě do mnoha dalších let 
přejí jen to nejlepší, hodně spokojenosti a ze-
jména pevné zdraví.

***

Osmého července bude své pětapadesátiny 
slavit náš kolega Petr Dostál. Výbor a členo-
vé  základní  organizace  Federace  strojvůdců 
DKV  Praha  mu  k  tomuto  životnímu  výročí 
blahopřejí  a  do  dalšího  spokojeného  života 
přejí zdraví, osobní štěstí a pohodu.

***

Kolega Milan Fotr z ČD „osobky“ se doží-
vá dne 12. července krásné padesátky. Hodně 
zdraví, pohody do dalších let mu přejí karlo-
varští kolegové.

Nabídka
kalendářových 
– vložek –

Poslední rozloučení
Dne  6.  června 

2018  nás  navždy 
opustil po delší ne-
moci ve věku 77 let 
náš kolega, strojve-
doucí  v.v.  a  kroni-
kář  pardubického 
Klubu  emeritních 
strojvůdců,  pan  
Josef Holub.

Kdo jste ho znali, věnujte mu, prosím, 
spolu s námi, tichou vzpomínku.

Výbor a členové ZO FS Pardubice

Letos se uskuteční
již XXXI. Lokomuž
a XXVII. memoriál Edy Vraštila!

Výhodná nabídka
diáře a parního
kalendáře

Literáti se neztratí!

Pozvání na dálkový 
pochod Tanvald–Spálov

Vzpomínka na kolegu Pavla Hejreta

Není  mnoho  současných  spisovatelů,  které 
by znali  lidé ve všech koutech naší vlasti. Po-
kud bychom udělali průzkum, zazněla by jména 
jako Michal Viewegh, Jiří Žáček či Jan Bauer. 

Od konce března k nim patří i skupina pěti 
LITERÁTŮ, které spojuje společné téma jejich 
tvorby – železnice. A to díky televizní soutěži 
CO  NA  TO  ČEŠI?,  ve  které  dosáhli  nejvyš-
ší mety. A  to  nejen  tím,  že  se  probojovali  až 
do  pátého  kola  soutěže,  ale  toto  kolo  vyhráli 
tak přesvědčivě, že při  tom přepsali  statistiky 
nejlepších  týmů  neuvěřitelným  rekordem  – 
1000 bodů za šest kol.  

Vše  začalo  před  dvěma  roky  nápadem ve-
doucího literární skupiny ČZS FISAIC Františ-
ka Tylšara. Oslovil autory, kteří se spolupodí-
leli na tvorbě dnes již legendárního almanachu 
Literáti  na  trati,  a  ze  zájemců  sestavil  tým, 
který  svým  humorem,  odhadem  a  přehledem 
přesvědčil  castingovou  komisi  TV  Nova,  že 
do soutěže prostě patří. 

A tak došlo k tomu, že tým ve složení Fran-
tišek Tylšar, Oldřich Němec, Liboslav Kučera, 

České dráhy, ČD Cargo, SŽDC a Federace 
strojvůdců ČR pořádají mistrovství České re-
publiky železničářů v triatlonu pod tradičním 
názvem  XXXI. Lokomuž 2018 a XXVII. 
memoriál Edy Vraštila.
Účastníci  absolvují  tři  disciplíny  (triatlon) 

v těchto objemech: 1 500 m plavání, 40 km jízda 
na kole, 10 km běh, měří  se celkový čas  (platí 
mezinárodní pravidla pro triatlon bez draftu). 
Závod se koná v neděli 2. září 2018. Mís-

tem startu v 8.00 hod. je krytý plavecký ba-
zén na Tržním náměstí  v Liberci.  Přihlášky 
do 27.  srpna 2018 přijímá:  Jan Zahula, Hy-
bernská 13, 110 00 Praha 1, tel. 732 902 701, 
e-mail fstanvald.zahula@seznam.cz 
Soutěží se v kategoriích M – do 40 let, V – nad 

40 let a F – ženy (rozhoduje datum konání závo-
du). Soutěže se může zúčastnit každý zaměst-
nanec  a  rodinný  příslušník  zaměstnance  ČD, 
ČD Cargo a SŽDC. Počet startujících je ome-
zen kapacitou plaveckého bazénu na 32 účast- 
níků.  Startovní  čísla  budou  startujícím  při-
dělena  před  zahájením  závodu.  Pořadatel 

České dráhy, ČD Cargo, SŽDC a Federace 
strojvůdců  ČR  pořádají  v sobotu 25. srp-
na 18. ročník amatérského dálkového 
běhu a 17. ročník dálkového pochodu 
Tanvald–Spálov.
Start  běhu  je  v  10.00  hodin  na  tanvald-

ském  vlakovém  nádraží  a  tamtéž  v  9:45  až 
10:15  hod.  odstartuje  i  pochod.  Prezentace 
účastníků  pochodu  i  běhu  je  zde  od  8:30 
do 9:45 hod.
Délka  běžecké  trati  i  délka  pochodu 

je  18,6 km.  Trasa  je  značena  na  silnicích 
oranžovým  sprejem  a  na  lesních  stezkách 
pentlemi  –  z  tanvaldského  vlakového  ná-
draží  dále  přes  Popelnice,  Svárov,  Velké 
Hamry,  Plavy,  Lhotku,  zámek  Návarov, 
Jesenný,  Bohuňovsko,  závěr  pak  údolím 
Kamenice po červené  turistické značce až 
do Spálova.
Cíl  se  nachází  v  prostoru mezi  železniční 

zastávkou a restaurací Na Spálově. Ve 12:45 
až 13:15 hod. budou vyhlášeny výsledky vy-
trvalostního  běhu,  poté  je možnost  zúčastnit 
se  pietního  aktu  u  pomníčku  obětí  tragické 
železniční nehody.
Startovné je stanoveno na 100 Kč pro účast-

níky  běhu;  mimo  zaměstnanců  a  rodinných 
příslušníků ČD, ČDC a SŽDC. Občerstvovací 
stanice  budou  na  trati  v  Plavech,  Jesenném 
u školy a v cíli. Věcné ceny  jsou připraveny 
pro první tři v běžeckých kategoriích.
Kontakt  na  pořadatele:  732 902 701  nebo  

e-mail fstanvald.zahula@seznam.cz, semecky@
fscr.cd.cz.

Ke zvýšení kultury cestování v kraji Vysočina přispěly České dráhy i nasazením motorových 
vozů ř. 841, u ČD pojmenovaných jako RegioSpider. Snímek 841 001-1 je ze žst Jihlava 
město. Právě tento MV dorazil do Havlíčkova Brodu jako první, a to 21. října 2011. Vozidla 
RegioShuttle RS1 vyráběná firmou Stadler Rail mohou být provozována rychlostí až 120 km/h. 
Text a foto: Marek Poláček 

Klára  Bílková  a  Jarmila  Šmerhová  nastoupil 
letos již podruhé na podlahu televizního studia, 
které  znamená  svět. A  hned  od  začátku  bylo 
jasné,  že  tento  tým  svým  humorem,  zážitky 
a odvahou udělat si legraci i sami ze sebe, skvě-
le doplňuje moderátora Tomáše Matonohu.

Ne, nebylo to vždy snadné. Všech pět týmů, 
které stály na protější straně studia, odvedlo vel-
mi dobrý výkon. Přesto Literáti neztráceli smysl 
pro humor a  snad díky  svému klidu a bezpro-
střednosti dokázali nejen projít všemi pěti koly, 
až do závěrečného finiše, ale také zajistit ve stu-
diu  téměř  nepřetržitý  proud  smíchu  diváků. 
A nakonec  i ve velkém finále potvrdili  roli  fa-
vorita rekordním výsledkem ve výši 280 bodů. 

Co dodat. Snad jen to, že naši profesi v týmu 
reprezentoval kolega – strojvedoucí ČD Cargo 
– Liboslav Kučera,  a  větu,  která  bouřlivě  za-
zněla  studiem  těsně  po  natáčení: „Literáti se 
vrátí!“

-FJB- 

Foto: www.facebook.com/Co-na-to-Češi 

vyžaduje  ochranou  cyklistickou  přilbu  pro 
jízdu na kole.
Občerstvení  v  průběhu  závodu  zajistí  po-

řadatel – nápoje (čaj,  ionty). Šatna se nachází 
v prostoru startu a cíle. Časové limity: plavání 
do 9:00 hod., kolo do 12:00 hod., běh do 14:00 
hod.  Odstoupení  ze  závodu  je  nutno  nahlá-
sit  pořadateli.  Vyhlášení  výsledků  proběhne 
od 15:00 hodin. 
Každý účastník obdrží diplom, vítěz pohár, 

první tři v každé kategorii obdrží cenu, je vy-
psána prémie za překonání  traťového rekordu 
a  cena  útěchy.  Zdravotní  dozor  zajistí  pořa-
datel.  Registrace  před  startem  a  předání  kol 
do depa končí v 7:30 hod. Pořadatel má opět 
možnost  pro  zájemce  zajistit  ubytování,  a  to 
od 1. do 3. září. 
Zájemci  o  pořadatelskou  a  rozhodčí  služ-

bu se mohou přihlásit u Jana Zahuly a Ivana 
Nevrlého (dílna přípravářů PJ Liberec). Akce 
je financována z Centralizovaných prostředků 
sociálního fondu ČD, ČD Cargo a z prostřed-
ků C-FKSP SŽDC.                                           -PS-

Vydavatelství  ing.  Zdeňka  Ulricha,  které 
s Federací strojvůdců dlouhodobě spolupracu-
je při přípravě stolních a nástěnných kalendá-
řů, připravuje také letos kapesní diář na rok 
2019  s  fotografiemi  z  provozu  historických 
železničních  vozidel. Objednat  si  ho můžete 
rovněž za zvýhodněnou cenu, která byla pro 
členy naší profesní odborové organizace sta-
novena na 45 Kč. 
Po  loňské  úspěšné  premiéře  je  v  nabídce 

téhož vydavatelství opět i atraktivní nástěnný 
parní kalendář 2019, který si oproti volnému 
prodeji mohou zájemci z řad členů FSČR také 
objednat za výhodnější cenu 150 Kč.
Vaše objednávky lze řešit pro zjednodušení 

hromadně – po Vaší osobní dohodě s členy vý-
boru ZO – přes konkrétní základní organizaci 
FS,  nebo  také  individuální  formou. V přípa-
dě  jednotlivé objednávky prosíme o uvedení 
jména,  poštovní  adresy  a  konkrétního  názvu 
(adresy)  základní organizace FS,  jejíž  jste 
členy. Platba objednávky je nutná před odeslá-
ním zboží (bude vystavena proformafaktura). 
Poštovné  za  objednávku  bude  uplatňováno 
pouze při požadavku odeslání  zboží na  indi-
viduální adresu (tedy mimo standardní dodací 
adresu základní organizace FS). Diáře a parní 
nástěnné  kalendáře  objednávejte  přednostně 
elektronicky  na  e-mailu:  ulrichz@seznam.
cz. Písemné objednávky lze zaslat na adresu: 
Ing. Zdeněk Ulrich, Nám. Kosmonautů 17, 
789 85 Mohelnice.

Letos 8. července si připomeneme smutné 
10. výročí od tragické nehody na železnič-
ním přejezdu v dopravně Hroznětín, při 
které utrpěl smrtelná zranění, kterým ná-
sledující den podlehl, náš kamarád, kolega 
strojvedoucí ČD, pan Pavel Hejret. Bylo 
to poprvé v historii dnes už bývalého PLD 
Karlovy Vary, kdy přišel o život strojvedoucí 
při výkonu služby.

Za všechny, co na něj s úctou vzpomínáme, 
Milan Kučera.

Převezení  osobních  věcí  běžcům  do  cíle 
zajišťuje  pořadatel  závodu. Akce  je  pořádá-
na pro všechny zaměstnance ČD, ČD Cargo, 
SŽDC a jejich rodinné příslušníky a je hraze-
na  z  centralizovaných  prostředků  sociálního 
fondu ČD, ČD Cargo C-FKSP SŽDC a záro-
veň je i akcí veřejnou.                              -PS-

Výrobu a distribuci kalendářových vložek 
a  obalů  s  logem  Federace  strojvůdců  České 
republiky  na  rok  2019  zajišťuje  Oblast  FS 
Plzeň. Objednávky můžete do 15. srpna 2018 
posílat  elektronickou  formou  na  e-mailovou 
adresu pepabock@centrum.cz.
Z  důvodu  jednodušší  distribuce  vložek 

a  obalů  do  jednotlivých  základních  organi-
zací  FS  (na  podzimních  Radách  předsedů 
oblastí)  chci  tímto  požádat  o  včasné  podání 
objednávek.

 
Josef Bock, člen P-FSČR 

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

Navštivte penzion Real

Druhého června oslavil krásně kulaté výročí 80 let strojvůdce ČSD v. v., pan Lumír Zachariáš. 
Všechno nejlepší, pevné zdraví a životní elán do dalších let mu přejí kolegové z Havlíčkova Brodu. 
Zároveň se panu Zachariášovi velmi omlouváme za pozdní blahopřání. K naší gratulaci připo-
jujeme i fotografii jubilanta (na snímku je uprostřed) z oslavy, kterou uspořádal pro své přátele


