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Prezidium Federace strojvůdců České re-
publiky se na svém zasedání konaném 8. října 
zabývalo složením delegace naší odborové 
organizace pro nadcházející kolektivní vy-
jednávání k uzavření Podnikové kolektivní 
smlouvy ČD na rok 2019 a přijalo rozhodnutí, 
že základní tým FSČR pro tento proces kolek-
tivního vyjednávání k uzavření PKS ČD 2019 
budou tvořit členové P-FS Jaroslav Vincour 
(vedoucí týmu), Josef Bock a Pavel Semecký 
(členové). Tento základní tým FSČR se může 
podle potřeby a aktuální situace měnit, tzn. že 
se tohoto procesu mohou zúčastnit v souladu 
s Dohodou o zásadách kolektivního vyjedná-
vání ... rovněž další členové prezidia, a to ať 
již jako členové týmu či konzultanti.

K práci zástupců FSČR
ve volebních komisích

Tým pro kolektivní 
vyjednávání u ČD

Volby do dozorčí 
rady ČD tentokrát
bez našich kandidátů

Plzeňští kolegové diskutovali o kolektivním
vyjednávání a o postavení strojvůdcovské profese

Rovněž rada předsedů Oblasti FS Olomouc přinesla
řadu podnětů pro další činnost naší odborové organizace

Ve dnech 10. a 11. října se uskutečnilo v Plz-
ni jednání rady předsedů základních organizací 
Plzeňské oblasti Federace strojvůdců České 
republiky. Zahájil je člen prezidia Josef Bock, 
který také předsedy ZO seznámil s programem 
dvoudenního jednání. Po schválení programu 
byli zvoleni členové návrhové komise – kole-
gové Karel Tesař ze ZO Jindřichův Hradec a Ja-
romír Ott ze ZO Plzeň. Poté proběhla kontrola 
plnění usnesení z minulého jednání RPO, které 
se konalo 27. února v Plzni. Předsedové se se-
známili s výsledky hospodaření Plzeňské oblas-
ti za 1. pololetí tohoto roku, které prezentoval 
kolega Bock, a také se zprávou o provedené 
revizi hospodaření, kterou předložil člen ÚRK 
FSČR Jaroslav Klapka.

Prezident Federace strojvůdců Jaroslav Von-
drovic informoval o složení vyjednávacích týmů 
pro nadcházející kolektivní vyjednávání u ČD 
a ČD Cargo a seznámil nás i s 1. změnou PKS 
u SŽDC na období od 1. 2. 2018 do 31. 12. 2019. 
Kolega Vondrovic s členem P-FS Jiřím Šafaří-
kem podali také informace k volbám zástupců 
zaměstnanců do dozorčích rad akciových společ-
ností ČD Cargo a ČD. Předsedové byli seznáme-
ni rovněž s připravovanými změnami v oblasti 
poskytovaných komplexních ozdravných pobytů 
(KOP) u zaměstnanců vykonávajících profesi 
strojvedoucí v roce 2019. K této problematice 
u společnosti ČD hovořil viceprezident FSČR 
Jaroslav Vincour. Kolega Šafařík oznámil, že po-
dobné jednání teprve proběhne také u ČD Cargo. 
Poté seznámil účastníky RPO s usnesením z jed-
nání předsedů a členů výborů ZO zastupujících 
společnost ČD Cargo, jež se uskutečnilo v prv-
ních dvou říjnových dnech v Pardubicích.

Kolega Vondrovic dále informoval o dosud 
uskutečněných jednáních zástupců naší odboro-
vé organizace se členy představenstva ČD a ře-
ditelem personálního odboru GŘ ČD ohledně 
poskytnutí kompenzace pro zaměstnance vyko-
návající profesi strojvedoucí v souvislosti s již 
dříve vydaným „retenčním programem“, což 
mezi účastníky rozproudilo bouřlivou diskuzi 
plnou emocí. Předsedové jednotlivých ZO se 

nemohli smířit se situací, že profese strojvedou-
cí stále není zařazena do retenčního programu, 
jako se tomu stalo u několika jiných nedostat-
kových profesí na železnici.

Po přestávce a částečném zklidnění atmosféry 
si předsedové vyslechli informace kolegů Bocka 
a Vincoura k současné situaci v oblasti zavádění 
tabletů pro strojvedoucí, a to včetně funkčnosti 
těchto zařízení. Účastníci RPO si také vyslechli in-
formace prezidenta FSČR Vondrovice k uplatnění 
trenažerů pro strojvedoucí u společností ČD a ČD 
Cargo. Dalším bodem jednání byly informace 
k dohodnutým změnám v oblasti pojištění členů 

FSČR u Hasičské vzájemné pojišťovny (HVP) 
na škodu způsobenou zaměstnavateli od nového 
pojistného období, tedy od 1. 6. 2019, a informace 
k připravovaným změnám od roku 2020, o nichž 
hovořili kolegové Vondrovic a Vincour. Vicepre-
zident FSČR poskytl předsedům ZO informace 
ke změně připravované prezidiem FSČR v soci-
álním programu Stephenson (změna financování 
bodu 6.1. v oblasti Sociálního ručení). 

V druhý den jednání RPO Plzeňské oblasti 
předsedové nebo jejich zástupci z jednotlivých 
ZO přednášeli požadavky základních organizací 
do kolektivního vyjednávání. Na závěr jednání 

Předsedové základních organizací Fe-
derace strojvůdců ČR z Olomoucké oblas-
ti FS se sešli na jednání své RPO ve dnech 
17. a 18. října v Přibyslavi. 

Rada předsedů vzala na vědomí složení vy-
jednávacích týmů FSČR pro kolektivní vyjed-
návání k uzavření podnikových kolektivních 
smluv na rok 2019 u akciových společností 
ČD a ČD Cargo a Změnu č. 1 stávající PKS 
SŽDC, s nimiž seznámil přítomné kolegy pre-
zident FSČR Jaroslav Vondrovic. 

Zatímco usnesení z říjnového jednání před-
sedů a členů výborů základních organizací 
FSČR zastupujících společnost ČD Cargo zde 
prezentoval oblastní zástupce a člen prezi-
dia David Votroubek, o závěrech z říjnového 
jednání RPO Plzeň přítomné informoval člen 
P-FS Josef Bock.

Předneseny a projednány byly četné ná-
vrhy, konkrétní náměty a požadavky, stejně 
jako priority naší samostatné profesní odbo-
rové organizace pro nadcházející kolektivní 
vyjednávání k uzavření PKS ČD a ČD Cargo 
na rok 2019.

Kolegové taktéž vzali na vědomí in-
formace viceprezidenta FSČR Jaroslava 
Vincoura k listopadovým volbám zástupců 
zaměstnanců v dozorčí radě ČD a kolegy 
D. Votroubka k říjnovým volbám členů do-
zorčí rady ČD Cargo (blíže viz minulé vydá-
ní Zájmů strojvůdce). 

Prezident FSČR Jaroslav Vondrovic na 
RPO Olomouc informoval o aktuálním roz-
hodnutí managementu ČD, přijatém k profesi 
strojvůdce v rámci vyhodnocení tzv. retenční-
ho programu. (K tomuto tématu se ještě vrátí-
me zvláštním článkem v ZS 21/2018)

Alespoň zmínit je zde nutno i několik dal-
ších důležitých témat. Viceprezident J. Vin-
cour se tak například zabýval problematikou 
předávání rozpisu směn, a to především v sou-
vislosti s výlukovou činností. Podle platné 
PKS ČD se tyto rozpisy musí předat vždy nej-
později 14 dnů předem, pokud se zaměstnanec 
nedohodne se zaměstnavatelem jinak. Při poz-
dějším dodání platí „směnář“ až po uplynutí 
stanovené doby. Týž kolega poté informoval 
také o připravovaných změnách v oblasti 

poskytovaných komplexních ozdravných po-
bytů (KOP) u zaměstnanců vykonávajících 
profesi strojvedoucí v roce 2019 u společnosti 
ČD a o dohodnutých změnách v oblasti po-
jištění členů FSČR u Hasičské vzájemné po-
jišťovny (HVP) na škodu způsobenou zaměst-
navateli. V platnost vstoupí od nového pojist-
ného období, tedy od 1. června 2019, přičemž 
další změny jsou připravovány od roku 2020.

Předseda ústřední revizní komise FSČR Jiří 
Hajný informoval přítomné kolegy o připra-
vovaných změnách ve stávajících Zásadách 
Sociálního programu Federace strojvůdců ČR 
Stephenson, které podléhají procesu schválení 
prezidiem, a to například změna financování 
bodu 6.1. v oblasti sociálního ručení, ale i ně-
které další změny. 

Kolega David Votroubek se v jednom ze 
svých vystoupení zaměřil i na poskytnutí pří-
spěvku na chod základní organizace a vyjádřil 
se k možnostem a způsobu jeho čerpání. 

Jako na každém jednání na této úrovni, 
také tentokrát byla součástí rokování RPO 
rovněž rozsáhlá diskuze, v níž své konkrétní 

připomínky přednesli přítomní předsedové 
základních organizací.

Na závěr přibyslavského jednání RPO Olo-
mouc bylo přijato usnesení, v němž členům 
prezidia FSČR, kteří budou zastupovat naši 
odborovou organizaci v rámci kolektivního vy-
jednávání k uzavření nových podnikových ko-
lektivních smluv ČD a ČD Cargo na rok 2019, 
bylo uloženo zajistit v rámci těchto dvou vy-
jednávání zde na oblastní radě dohodnutý mi-
nimální nárůst nominální mzdy zaměstnanců 
vykonávajících profesi strojvedoucí. Stejně tak 
jim bylo uloženo zahrnout do těchto procesů 
vyjednávání a prosadit realizaci i dalších kon-
krétních požadavků vznesených jednotlivými 
základními organizacemi Federace strojvůdců.  

Detailnější a konkrétní informace k proble-
matice zmíněné v tomto článku získají členové 
naší odborové organizace od předsedů svých 
základních organizací anebo u příslušných ob-
lastních zástupců, členů prezidia FSČR. 

S použitím usnesení z jednání  
RPO Olomouc připravil L. Poláček.

Vectron ČD 193 290-4 v čele rychlíku R 614 vjíždí pod Větruší do železniční stanice Ústí nad 
Labem hl. n. Vpravo již čeká na přepřah stroj 362 108-3, který odveze vlak do Chebu. Text 
a foto: Jiří Adolf

bylo jednomyslně schváleno usnesení, v němž 
bylo členům prezidia, kteří budou zastupovat naši 
odborovou organizaci v rámci kolektivního vy-
jednávání k uzavření PKS ČD na rok 2019 a ČD 
Cargo na rok 2019, uloženo zahrnout do těchto 
procesů a snažit se v jejich rámci prosadit po-
žadavky z jednotlivých ZO. Oblastním zástup-
cům Plzeňské oblasti FS bylo uloženo zasadit 
se o změnu stávajícího ustanovení článku 4.2.2. 
základního textu PKS ČD a ČD Cargo tak, aby 
zaměstnavatel měl povinnost zajistit každému za-
městnanci vykonávajícímu profesi strojvedoucí, 
v případě jeho účasti na mimořádné události, do-
pravu z místa této mimořádné události do místa, 
které si sám stanoví (bydliště, práce a podobně). 
Zároveň bylo uloženo projednat tuto záležitost 
na jednání zbývajících dvou Oblastí FSČR Olo-
mouc a Praha.

Zaznamenal Jaromír Ott
předseda ZO FS Plzeň a člen  

redakční rady ZS

Prezidium Federace strojvůdců ČR na své první říjnové schůzi rozhodlo, že v hlavní 
volební komisi pro listopadové volby členů dozorčí rady ČD, zastupujících zaměstnance, 
budou naši odborovou organizaci zastupovat člen prezidia Pavel Semecký a analytik FSČR 
PhDr. Miloslav Pykal.

P-FS rovněž doporučuje, aby naši kolegové – členové Federace strojvůdců – se na úrov-
ni svých základních organizací zapojili do činnosti volebních komisí v příslušném voleb-
ním okrsku.

Ve dnech 13. až 15. listopadu 2018 se bu-
dou konat volby členů dozorčí rady akciové 
společnosti České dráhy, volených z řad za-
městnanců ČD. Tomuto aktu předcházelo ně-
kolik událostí, které je třeba zmínit.

V průběhu měsíce července předložil ma-
nagement Českých drah k připomínkování 
návrh na změnu volebního řádu. Cílem ná-
vrhu bylo snížit finanční náročnost voleb. 
Z toho důvodu bylo navrženo mimo zkrácení 
lhůt při přípravě voleb především zkrácení 

počtu volebních dnů ze čtyř na tři, což může 
negativně ovlivnit možnost účasti provoz-
ních zaměstnanců.

Federace strojvůdců České republiky spolu 
s dalšími šesti odborovými organizacemi pů-
sobícími u ČD předložila v rámci připomínko-
vého řízení společný oponentní návrh, který 
by ještě více zlevnil uspořádání voleb a navíc 
by umožnil uspět ve volbách i kandidátům ji-
ných odborových organizací než té majoritní. 
Pro odpor Odborového sdružení železničářů 
a nechuť zaměstnavatele byl náš návrh bez 
řádného projednání zamítnut.

Tyto volby konané v řádném termínu však 
nebudou až tak „řádné“! Bc. Jaroslav Pejša, 
dnes již bývalý člen OSŽ, totiž i přes před-
chozí své sliby a následné výzvy vedení OSŽ, 
odmítl ukončit svůj mandát v dozorčí radě 
k termínu řádných voleb. To tedy znamená, že 
voliči nebudou rozhodovat o třech zástupcích 
zaměstnanců v dozorčí radě ČD, a.s., nýbrž 
pouze o dvou!

Na základě všech zde uvedených skuteč-
ností rozhodlo prezidium FSČR na svém za-
sedání 8. října 2018 o tom, že Federace stroj-
vůdců do voleb členů dozorčí rady Českých 
drah, volených zaměstnanci ČD, svého kandi-
dáta nedeleguje a zároveň nebude ani žádného 
z navržených kandidátů podporovat. 

Vážení kolegové, učinit takové závažné 
rozhodnutí pro nás nebylo snadné. Pouze 
formální účast našich kandidátů ve volbách 
členů dozorčí rady akciové společnosti Čes-
ké dráhy, volených z řad zaměstnanců ČD, 
je ovšem pro naši samostatnou odborovou 
organizaci, která se snaží vždy odpovědně 
zastupovat a hájit vaše oprávněné zájmy, již 
dále naprosto nepřijatelná! 

Jaroslav Vondrovic
prezident Federace strojvůdců ČR



ZÁJMY STROJVŮDCE

STRANA 2

Někdy se nestačíme divit:
Od nového roku máme
7 týdnů dovolené!?

Taburet jako sedačka na „nejlepších“ strojích

A ještě verdikt DVI!

Když chybí sociální zázemí ...

Stroj 380 020-8 dne 7. října 2018 přijel 
na vlaku Ex 572. Střídám ho v depu Praha-Jih 
a mám vézt vlak Ex 277. Tímto začíná lokomo-
tiva točit několikadenní oběh (Česko/ Rakous-
ko/ Slovensko/ Maďarsko). Odstupující stroj-
vedoucí mi oznamuje závadu na sedačce opač-
ného stanoviště, zlomenou opěru zad. Po jeho 
kontrole ihned oznamuji lokomotivnímu dispe-
čerovi a strojmistrovi, že lokomotiva je z tohoto 
důvodu dalšího nasazení v provozu neschopná. 
Důvod – ochrana zdraví při práci strojvedoucí-
ho, riziko pracovního úrazu atd. Ze sedačky se 
stal taburet, který díky „skvělým“ podvozkům 
této lokomotivní řady a stavu infrastruktury už 
není možné považovat za provozní stav. 

Po ohlášení neschopnosti začínám lokomo-
tivu odstavovat. Další telefon na sebe nenechá 
dlouho čekat. Lokomotivní dispečer: „Proč 
ta mašina nemůže pokračovat dál?“ Rozbitá 
sedačka strojvedoucího. „Cože? To odstavuješ 
na sedačku?!“ Ano, lokomotivu za 120 mega 
odstavuji na vadnou sedačku. „Hele, nemám 
kam šáhnout, co kdybychom ji otočili?“ Pře-
mýšlím a po jeho slibu, že mimořádně změní 
oběh a lokomotiva se tím dostaví ráno do Pra-
hy na opravu, souhlasím. Vím totiž, že mezi 
dotčenými vlaky 277 a 476 v Budapešti dělá 
stroj úvrať (strojní jízda mezi nádražími Nyu-
gati a Keleti). Tím pádem by se žádného kole-
gy nemělo toto vadné stanoviště týkat. Zavede 

Ředitel Odboru lidských zdrojů GŘ 
ČD Cargo Mojmír Bakalář obdržel v říjnu 
dopis prezidenta FSČR Jaroslava Vondro-
vice, který ho v návaznosti na předchozí 
jednání požádal o zavedení pravidelného 
vybavování mobilního personálu spo-
lečnosti, který při výkonu svého povolá-
ní nemá přístup k patřičně vybavenému 

Billboard, který zde vidíte, jsem vyfotogra-
foval prvního října na 4. nástupišti železniční 
stanice Praha hlavní nádraží. Už dříve jsem 
při listování magazínem ČD pro vás narazil 
na informaci, že vlakové čety tohoto doprav-
ce disponují šesti týdny dovolené. A zde mají 
strojvedoucí dokonce ještě jeden týden navíc! 
Rozesmátý mladík na fotografii by asi svůj 
úsměv ztratil, kdyby zjistil, jaká je skutečnost. 
Nemyslím další proklamované výhody, ale prá-
vě onu senzační dovolenou. 

Napadlo mě, že snad tvůrce náborové reklamy 
nám do ní započítal i komplexní ozdravné pobyty, 
tedy KOP. Ovšem i to by mělo háček. Strojvedou-
cí na ně má sice nárok jedenkrát za dva roky, ale 
nejdříve až po dvaceti letech služby!

A tak se nestačím divit. Zvláště když se mi 
doneslo, že naše prezidium na „nesrovnalosti“ 
tohoto typu už dříve upozorňovalo na svém pra-
covním jednání s členy představenstva ČD. Jak 
je vidět, marně. Ne každý si zkrátka dostatečně 
ručí za kvalitu svojí práce! 

Jinak je ovšem samozřejmě moc hezké, že 
nám zaměstnavatel takto přidá dovolenou. Asi 
tomu tak bude od nového roku?! Ale vážně. Je 
vidět, že naši představení nejenže netuší lec-
cos důležitého o práci strojvůdce, ale ani neví, 
že si dnes musíme brát dovolenou dokonce 
i na víkend. 

Stávajících 35 dnů je podle nich z nezná-
mých důvodů 7 týdnů (že by problém znalosti 
malé násobilky?) a nikoliv realita pěti týdnů, 
jak je máme teď a jak jimi mimochodem dnes 
disponují už i zaměstnanci mnoha jiných firem. 

A nemohu si ještě odpustit nepříjemnou po-
známku, že pokud ČD takto nejsou schopny 
zadat si správně inzerát, pak se nemohou di-
vit, že mají problém získat nové kvalifikované 
pracovníky.

Miloš Brunner

P.S.: V souvislosti s kolektivním vyjedná-
váním o nových podnikových kolektivních 
smlouvách na rok 2019 mě napadá, že informa-
ce z billboardu by se měli chytit i naši kolek-
tivní vyjednávači. A vlastně poděkovat šéfům 
na ČD za další dva týdny dovolené navíc, které 
nám dali, aniž bychom o ně žádali. „Mírně klamavý billboard“ ze železniční stanice Praha hlavní nádraží. Foto: Miloš Brunner

Hlášení o závadě nacházející se na sedačce lokomotivy 380 020-8

se mimořádná trasa kolem vršovického depa 
úvratí. Vlak Ex 277 odjíždí z výchozí stanice 
s pouhými 15 minutami zpoždění. Po kon-
ci směny si zjišťuji, zda je opravdu zařízena 
změna oběhu. Ano, je to tak. V noci přepřah 
a „letí“ stále jen tím neproblematickým sta-
novištěm k domovskému depu. Dobrý, říkám 
si. Takový kompromis v situaci, jaká panuje 
ve vysoce správkovém stavu této řady. Druhý 
den ale s rozhořčením zjišťuji, že lokomotiva 
do depa stažena nebyla a vesele dál pokračuje 
bez provedené opravy na Budapešť! 

Tak takhle ne! Podraz od dispečerů a stroj-
mistrů, dalo by se říci. Trocha viny padá 
i na strojvedoucího, že tuto lokomotivu, byť 

byla naplánovaná na odstavení, neodstavil ... 
Odpovědní pracovníci ale jako by ani neduta-
li a v rožku sledovali, jestli se někdo neozve. 
Nikdo! Vlak odjel, grafikon splněn. A zdraví 
strojvedoucího? Koho to zajímá …

V jedné diskuzi jsem se záhy dozvěděl 
od kompetentní osoby (strojmistr Vršovice), 
že měli, pozor čtete správně – ZÁKAZ LO-
KOMOTIVU ODSTAVIT! A TENTO ZÁ-
KAZ VYZNĚL Z ÚST LOKOMOTIVNÍ-
HO DISPEČERA!

Rozhodnutím tedy zcela vědomě vystavují 
strojvedoucí nejen Českých drah případ-
ným zdravotním komplikacím a obrovské-
mu nepohodlí při vedení mezinárodních 

vlaků. Přitom každý strojvedoucí se přece 
neustále musí soustředit především na bezpeč-
né vedení vlaku. A 530 km jízdy ze Štúrova 
do Prahy pak musí zvládnout i za těchto ex-
trémně nevyhovujících pracovních podmínek. 
Bez řádné opory zad a přitom pod ním neustále 
třesoucí se podlaha. Připomenu, že sama se-
dačka nemá žádné odpružení a tvrdá je jako 
stůl. Nelze ji ani dát stranou, je totiž napevno 
přišroubovaná. Stání taky nepřichází v úvahu, 
neboť na stanovišti je málo místa. A stát pět 
hodin souvislé jízdy?! 

Škoda, že nás kolegů, co tyto problémy ne-
nechávají lhostejnými, není víc. Mně by bylo 
stydno dovézt kolegovi, který má například 

těsně před důchodem, stroj v takovém stavu! 
Nedá mi to, není mi lhostejný tristní stav těch-
to „špičkových“ strojů a zdraví mých kolegů 
strojvedoucích, a to dokonce nejen z České 
republiky. Když selhala nižší instance, slib 
dispečera a povědomí strojmistra, problém se 
musí řešit jinak. Za rychlou reakci zde tedy dě-
kuji prezidiu Federace strojvůdců. 

Za uvedenou konkrétní vadu ale nemůže 
dílna, ona tu lokomotivu a sedačku nevyrobila. 
Kolegové v dílnách se jen snaží držet stroj při 
životě, pokud zrovna mají náhradní díl. Když 
ale strojmistr takovou lokomotivu nepřistaví 
na opravu a nechá ji „běhat ve světě“, nezmů-
žeme nic! A podle jakého práva, předpisu nebo 

vyhlášky má co zakazovat lokomotivní dispe-
čer odstavení lokomotivy? 

Těmto osobám tedy navrhuji v kancelá-
ři odlomit zádovou opěru z jejich židle a tu 
pak přišroubovat pevně k vibrační podložce 
s dvěma nastaveními. Lehčí vibrace – jízda 
po tratích SŽDC. Silnější pak pro simulaci jíz-
dy po tratích ŽSR. A celých 6 hodin se musí 
pevně soustředit na svou práci. Přešlap nepři-
chází v úvahu!

Bohužel řada 380 je taková, jaká je. Velmi 
často vadná čerpadla, závady na trakčních mo-
torech, usměrňovačích, střídačích, primárních 
měničích či chlazení odporníků. Projevují se 
také praskliny na kotoučích, přehřívající se 
elektronika, nefunkční klimatizace stanoviš-
tě atd. A popisované problémy se sedačkami 
také nejsou ojedinělé! Poslední dobou však už 
ani nestojíme za to, aby kompetentní pracov-
ník napsal do knihy oprav vyjádření k našim 
požadavkům. Jak máme například vědět, že 
lokomotiva je řádně vyzbrojena pískem, když 
není vybavena kontrolou jeho stavu? Ze slov 
jako „provoz nebo v denní směně“? … a ona 
ta lokomotiva dělá provozní zrovna vždy přes 
noc. To je pech…

Ale abych jen nehanil. Když jede lokomoti-
va „380“ v bezvadném stavu a nic jí nechybí, 
je to dobrý stroj. ALE! Však víme ... Velká úle-
va přišla s dosazením aktuální verze MIREL 
V04 a stres při náhlém výpadku kódu v rych-
losti 160 klesl nyní na minimum. I když se o to 
žádalo „pouhé“ tři roky a mezitím se zastavilo 
na trati asi „jen deset tisíckrát“, nakonec se 
tato záležitost přece jen povedla!

Pro všechny kolegy ještě připomínám: 
§ 106, odst. 2, zák. č. 262/2006 Sb. (ZP) Za-
městnanec je oprávněn odmítnout výkon prá-
ce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně 
a  závažným  způsobem  ohrožuje  jeho  život 
nebo  zdraví,  popřípadě  život  nebo  zdraví  ji-
ných  fyzických  osob;  takové  odmítnutí  není 
možné  posuzovat  jako  nesplnění  povinnosti 
zaměstnance.

Dále má každý z nás v pracovní smlouvě: 
Zaměstnavatel  má  povinnost  vytvářet  za-
městnanci  k  jeho  výkonu  vhodné  pracovní 
podmínky.

Filip Januška, strojvedoucí PP Břeclav 
a člen výboru ZO FS Břeclav

sociálnímu zázemí (umyvadlo s tekoucí 
vodou), vlhčenými ubrousky a dezin-
fekčním gelem. Společnost ČD Cargo 
v současné době obměňuje vozový park 
novými lokomotivami, které toto sociální 
zázemí nemají. A je ostatně i skutečností, 
že v zimním období ho nemají ani stávají-
cí hnací vozidla.

Po mimořádné události raději požádejte o okamžité vystřídání!
V následujících řádcích chci reagovat 

na článek s titulkem Při nehodě vystřídat, 
nebo ne? z čísla 19/2018 ZS od pražského 
kolegy Bohumila Burdy. Tato problematika je 
předmětem častých diskuzí, a proto považuji 
za vhodné vyjádřit svůj názor. 

Při účasti na každé mimořádné události, 
zvláště pokud při ní dojde k úmrtí osoby 
nebo více osob, doporučuji každému stroj-
vedoucímu okamžité vystřídání. Pokud tak 
neučiní a například při vedení dalšího vlaku 
dojde k „projetí“ návěstidla se zákazovou 
návěstí, tedy k další MU, bude za tuto mi-
mořádnou událost nést plnou odpovědnost, 
i když bude namítat své rozrušení z před-
chozí události.

Kritické téma rozvinuté břeclavským stroj-
vedoucím Filipem Januškou v článku Taburet 
jako sedačka ... vlastně doplňuje také infor-
mace, kterou se naší redakci od téhož kolegy 
podařilo získat zcela nedávno. Je to obrazo-
vě zdokumentovaná informace z prezentace 
v rámci pravidelného školení strojvedoucích. 

Dopravní vzdělávací institut (DVI), což je 
dceřiná společnost ČD a tedy i součást Skupi-
ny Českých drah, tam k prováděné kontrolní 
činnosti mimo jiné uvedl, že za rok 2017 bylo 
lékaři Dopravního zdravotnictví provede-
no 242 hodin dohlídek na pracovištích ČD. 
Na hnacích vozidlech z toho byly tři hodiny 
a na jejich základě byly zjištěny (vedle zátě-
že teplem v letním období u motorových vozů 
ř. 809, 810) právě i závady na HV řady 380. 
Byla na nich konstatována zraková a psychic-
ká zátěž u strojvedoucích. Další obsáhlejší 
komentáře k tomu všemu už ani není třeba 
dodávat. Snad jen znovu zopakovat a připo-
menout, že strojvedoucí ke své náročné od-
povědné práci bezpodmínečně potřebují vždy 
i náležité pracovní podmínky!

Libor Poláček

Kolega se v dalších řádcích vyjadřuje 
k nevhodnému chování příslušníka Policie 
ČR v civilním oděvu. Ano, i taková situa-
ce může nastat. Jsme lidé různých povah 
a někdy nastane takzvaný „den blbec“. Ov-
šem za stavu, kdy byl „vypoklonkován“ ze 
služebny GIBS a poté i z obvodního oddě-
lení PČR, bych zvažoval podat písemnou 
stížnost na Policejní prezidium České re-
publiky, případně na příslušné krajské ře-
ditelství policie. 

Podle § 9 zákona č. 273/2008 Sb., o Poli-
cii České republiky Policista a zaměstnanec 
policie jsou při plnění úkolů policie povinni 
dodržovat pravidla zdvořilosti a dbát cti, váž-
nosti a důstojnosti osob i své vlastní. 

Podle § 12 odst. (1) citovaného zákona Při 
provádění úkonu je policista povinen prokázat 
svou příslušnost k policii služebním stejno-
krojem, služebním průkazem nebo odznakem 
policie, na kterých musí být zřetelně viditelné 
identifikační číslo.

Podle § 13 citovaného zákona Policista je 
povinen před provedením úkonu poučit osobu 
dotčenou úkonem o právních důvodech prove-
dení úkonu, a jde-li o úkon spojený se zásahem 
do práv nebo svobod osoby, také o jejich prá-
vech a povinnostech. Pokud poučení brání po-
vaha a okolnosti úkonu, poučí nebo zajistí toto 
poučení ihned, jakmile to okolnosti dovolí.

Podle § 61 odst. (1) citovaného zákona 
Policie může požadovat potřebné vysvětlení 

od osoby, která může přispět k objasnění sku-
tečností důležitých pro  a) odhalení trestného 
činu nebo přestupku a jeho pachatele, b) vy-
pátrání hledané nebo pohřešované osoby 
anebo věci, nebo c) přípravu a výkon opatření 
k zajištění bezpečnosti osoby chráněné podle 
tohoto zákona nebo jiného právního předpisu, 
a v případě potřeby ji vyzvat, aby se ve sta-
novenou dobu, popřípadě bez zbytečného od-
kladu, je-li to nezbytné, dostavila na určené 
místo k sepsání úředního záznamu o podání 
vysvětlení. Podle odstavce (3) téhož para-
grafu Podání vysvětlení nesmí být od osoby 
požadováno, pokud by tím porušila zákonem 
stanovenou nebo státem uznanou povinnost 
mlčenlivosti, ledaže by byla této povinnosti 

příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu 
tuto povinnost má, zproštěna. Osoba může vy-
světlení odepřít pouze, pokud by jím sobě nebo 
osobě blízké způsobila nebezpečí trestního stí-
hání nebo nebezpečí postihu za přestupek.

K předchozím řádkům dlužno dodat, že 
není vhodné podávat vysvětlení podle § 61 
zákona č. 273/2008 Sb. ve stavu silného roz-
rušení po mimořádné události. Každý má také 
právo poradit se s advokátem, ostatně většina 
odborových organizací má své smluvní advo-
káty. A úplně na závěr přeji všem kolegům, 
aby informace vyplývající z předchozích 
řádků nemuseli ve své strojvůdcovské praxi 
nikdy použít.

Vladimír Selucký

„Speciální úprava“ sedaček strojvedoucího na moderních lokomotivách 380 006-7 (na snímku vlevo) a 380 020-8
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V tomto vydání našeho časopisu navazu-
jeme na články z dvojčísla 15-16 až 18/2018, 
kde Zájmy strojvůdce přiblížily aktivity Fede-
race lokomotivních čet od jara 1968. Tehdy 
usilovala o své uznání a v srpnu téhož roku se 
velmi ostře vymezila proti okupaci naší repub-
liky vojsky Sovětského svazu a dalších člen-
ských zemí Varšavské smlouvy.

Nyní připomeneme některé základní teze 
a důvody, proč vlastně strojvedoucí před pade-
sáti lety znovu usilovali o obnovení samostatné 
profesní odborové organizace. Také tentokrát 
budeme vycházet z cenného sborníku dokumen-
tů Občanská společnost 1967–1970 (Prameny 
k dějinám československé krize...), zpraco-
vaného kolektivem autorů z Ústavu pro sou-
dobé dějiny AV ČR v roce 1998. Patří k němu 
i PhDr. Jiří Hoppe, Ph.D. z Oddělení politických 
dějin, kterému se podařilo získat a archivovat 
mnoho cenných dokumentů z činnosti FLČ.

Z 29. dubna 1968 je záznam úvodního refe-
rátu předsedy FLČ Františka Erby na usta-
vující konferenci. Právě zde mimo jiné připo-
mněl argumenty, jimiž se naši kolegové snažili 
přesvědčit zkostnatělé aparátníky z tehdejšího 
centrálního odborového orgánu ÚRO, jak se 
tehdy ve zkratce nazývala Ústřední rada odbo-
rů neboli vedení v té době mocensky monopol-
ního Revolučního odborového hnutí (ROH).

V dokumentu se tak mj. uvádí: „Platfor-
ma činnosti všech společenských organizací 
musí zůstat stále otevřena progresivnímu po-
hybu a iniciativě... Vidíme, že také nic nestojí 
v cestě naší snaze o radikální novelizaci práce 
našich odborových složek... Nechceme žádnou 
staronovou šlechtu, chceme se stát zase jenom 
lidmi, chceme, abychom mohli občas se jít 
pobavit, dostatečně se vyspat, a chceme, aby 
naše práce byla znovu uznávána... My si teď 
vytvoříme systém, který bude vyhovovat nám 
a který znemožní opakování minulosti... Mlu-
vím o plenárním zasedání ÚVOS dne 28. až 
29. 3. 1968. Rozbíjeli jste naši jednotu dvacet 
roků a dnes křičíte o jednotě, křičíte, že jsme 
to my, kdo rozbíjí jednotu. A přitom všich-
ni vědí a vidí, že je to pravý opak. Doslova 

K prodloužení platnosti zaměstnaneckých 
jízdních výhod ČD pro rok 2019 je stanoveno 
období od 1. listopadu do 8. prosince 2018. 
Prolongační částky pro rok 2019 jsou stano-
veny takto: ● zaměstnanci 1100 Kč, ● rodinní 
příslušníci zaměstnanců a důchodců (manže-
lé, manželky, registrovaní partneři) 1250 Kč; 
● pozůstalí (vdovy, vdovci, vyjma sirotků) 
1250 Kč; ● důchodci 600 Kč; ● děti do 26 let 
(děti zaměstnanců, důchodců a sirotci) 600 Kč.

Provedením úhrady prolongační částky je 
prodloužena platnost aplikace železniční prů-
kazka na In Kartě na další období, prolongační 
částka uhrazená pro r. 2018 je platná do 8. 12. 
2018. Prolongační částka pro rok 2019 platí 
do 14. 12. 2019, tj. do doby počátku jízdního 
řádu 2019/2020. V době prolongace je nutné 
doručit na Evidenční centra jízdních výhod pro 

Pohled do statistiky mimořádných udá-
lostí připomíná jednu ze stálých hrozeb pro 
bezpečnost železniční dopravy: Střetnutí vla-
ků se silničními vozidly na železničních pře-
jezdech. Následující tabulka zpracovaná dle 
údajů Drážní inspekce ukazuje stav za uply-
nulých pět let.

Také letošní bilance není radostná. Za tři 
čtvrtletí došlo k 131 střetnutím. Bylo při nich 

Na pochody věnované památce za tragických okolností zesnulého strojvůdce Jardy Serbuse  
zve jejich účastníky i pokaždé velmi originální plakát, který kreslí bývalý předseda ZO FS 
Nymburk a nyní člen prezidia FSČR Pavel Slánský

Dva historické záběry z pražského sjezdového paláce, kde se v závěru dubna 1968 konala ustavující konference Federace lokomotivních čet 
(foto: archiv Zájmů strojvůdce)

Je to už dvacet let od tragické smrti našeho 
kolegy, našeho velkého kamaráda, výborného 
strojvedoucího, hospodáře výboru základní or-
ganizace FS Nymburk, vůdce vodních skautů 
a čestného člověka, Jardy Serbuse. 

Zahynul při železniční nehodě dne 25. lis-
topadu 1998 na železničním přejezdu u Libice 
nad Cidlinou po srážce vlaku s nákladním auto-
mobilem. Po deseti letech od této události jsme 
na výboru ZO přišli s nápadem zorganizovat 
na Jardovu památku nějakou hodnotnou spor-
tovně kulturní akci, třeba pochod. A tak vznikla 
tradice Pochodů Jardy Serbuse. 

V roce 2008 jsme poprvé vybrali listopado-
vé datum, místo srazu, namalovali plakát, ob-
jednali kytici a čekali, jak to dopadne. A hned 
od prvního ročníku se pochod uchytil. Letos 
jdeme k Jardovu pomníčku po jedenácté. Se-
stava účastníků se mění jen trochu a především 
podle turnusového anebo osobního volna. Po-
časí neplánujeme, chodíme i v dešti, s deštní-
kem, pláštěnkou, nebo jen tak, ono to nakonec 
vždycky uschne. 

Vycházíme v 9.00 od depa – tam, co stávala 
parní mašinka. Někdo jde v polobotkách někdo 
v teniskách, další v pohorkách. Koho bolí nohy, 
ten má hůlky, opírá se o kolo, nebo popojíždí ved-
le nás. Při chůzi si sdělujeme zážitky z dovolené, 
vychvalujeme novodobé stavební materiály, stě-
žujeme si na turnusy, na příbuzné a třeba i na přes-
časovou práci. Někdy i marně obhajujeme práci 
Federace strojvůdců. Ukazujeme si třeba i zají-
mavé fotky v mobilních telefonech, takže se stále 
pohybujeme ve stínu a tak nám cesta ubíhá … 

opak, protože to bylo pár lidí z Masaryčky, 
kteří za tři dny sjednotili masu 25 000 lidí... 
Teď budeme pracovat my samostatně bez vás. 
Nikoliv bez odborů, ale bez funkcionářů, kteří 
pro nás nic neudělali. Dvacet roků jsme vás 
poslouchali, teď buďte tak laskavi a nechte nás 
pracovat samostatně.“

Ještě konkrétnější cíle a záměry FLČ ob-
sahuje dopis komunistů v jejím ústředním 
výboru adresovaný Alexandru Dubčekovi, 
jemuž čtvrtého října navrhují, aby další jed-
nání mezi vedením Federace lokomotivních 
čet a ústředního výboru KSČ vedl právě on. 
Také zde najdeme řadu konkrétních argumen-
tů, z nichž mnohé jsou bohužel zcela platné 
i v současnosti:

„Co se však stalo po násilném zrušení naší 
organizace po druhé světové válce. V rámci 
jednotného odborového hnutí jsme byli členy 
odborového svazu dopravy a spojů, kde v nej-
pestřejší paletě zájmů naše hlasy zapadly...

Zaměstnavatel, tedy centrálně ministerstvo 
dopravy a v oblastech správy drah, měl volné 
a vcelku nekontrolovatelné pole působnosti. 
Po desetiletí vybojované výhody byly pozvol-
na administrativně rušeny. Co konkrétně a jen 
stručně v naší profesi: posunula se hranice od-
chodu do důchodu na úroveň ostatních pracu-
jících. Byla odbourána řada výhod jako volné 
jízdenky v první třídě vozové, byly odbourány 
nejrůznější příplatky ke mzdám lokomotivních 
čet. Prodloužila se pracovní doba. Turnusy se 
dělaly tak, aby vyhovovaly oběhu strojů a ni-
koliv pracovní době lokomotivních čet. V ná-
kladní dopravě po celá dlouhá léta nebyla četa 
placena za prostoje zaviněné dopravní situací. 
Jsou to statisíce hodin a miliony korun, kte-
ré patřily našim lidem a o které byli doslova 
okradeni. Mzdy lokomotivních čet zůstaly 
po velmi dlouhou dobu umrtveny...

Naše povolání tímto stavem ztratilo na při-
tažlivosti, takže se postupně nedostávalo 
v celé síti pro krytí turnusové potřeby až 5000 
zaměstnanců. V depech potom byl snížený 
stav lokomotivních čet nahrazován výkony 
v turnusovém volnu a nebylo zvláštností, že 

si takto většina našich soudruhů zvyšovala 
životní úroveň, ovšem na úkor svého odpo-
činku a zdravotního stavu. V průměru v celé 
síti ČSD 30 milionů hodin ročně na vložených 
výkonech je skutečný obraz o stavu péče o lo-
komotivní čety.

Tento neudržitelný stav probouzel v lidech 
nedůvěru a zklamání ve své placené předsta-
vitele v odborech. Příslušnost a členství v od-
borech našich lokomotivních čet si odbory 
zajišťovaly ve zdrcující většině lokomotivních 
dep srážením příspěvků přímo ze mzdy, takže 
se jednalo vlastně o násilné odborové orga-
nizování našich lokomotivních čet. Pasivita 
členů byla nabíledni, lidé prostě neměli dů-
věru, a to se odráželo na členských schůzích 
odborů v lokomotivních depech. Otřesnou 
skutečností z tohoto období temna práce od-
borů získává také neuveřejnění a krytí – před 
lidmi i funkcionáři – podrobné a vyčerpávající 
zprávy profesora Karlovy univerzity v Praze 
MUDr. Beňa, který podrobil práci lokomo-
tivních čet vědeckému zkoumání a rozborům. 
Protože vcelku potvrdil naše stanoviska o vy-
čerpanosti a únavě lidí v tomto systému práce, 
byla jeho vědecká zpráva „zašuplíkována“. 
Inu musela být, protože tento vědec dokazoval 
a posuzoval náročnost naší práce na duševní 
a fyzické vypětí, doporučoval taková opatření 
jako dřívější odchod do důchodu, posuzování 
viny strojvedoucího při nehodách atd...

Od naší ustavující celostátní konference 
jsme však vystaveni nesmyslnému tlaku a ne-
čestnému osočování od vedoucích předsta-
vitelů ÚRO a vedoucích představitelů svazu 
dopravy a spojů. Je to snad proto, že chce-
me v naší odborové organizaci kvalifikovaně 
a spravedlivě projednávat problematiku naší 
profese? Je to snad proto, že pracujeme bez 
mezičlánků a aparátu na základech dobrovol-
né práce pro organizaci?“

Dopis Alexandru Dubčekovi zmiňuje zá-
sadní studii o zdravotním stavu strojvedoucích, 
kterou vypracoval MUDr. Beňa. A právě jejímu 
obsahu budeme věnovat pozornost v příštím 
pokračování našeho cyklu věnovaného Federa-
ci lokomotivních čet v období Pražského jara 
1968–1969, jak je nyní otiskován na stránkách 
Zájmů strojvůdce.

Připravil Marek Poláček

důchodce a pozůstalé nová potvrzení o pobí-
rání invalidního, vdovského, vdoveckého či 
sirotčího důchodu. Tato potvrzení musí mít 
platnost pro r. 2019 (lze dodat potvrzení vysta-
vené listopad, prosinec 2018) a je možné doru-
čit osobně nebo zaslat doporučenou poštou či 
v elektronické podobě naskenované e-mailem.

V době prolongace lze požádat v souladu 
s předpisem ČD Ok 9 o průkazy pro bezplat-
nou jízdu (týká se pouze zaměstnanců a dů-
chodců ČD, kteří splňují podmínky pro vydání 
tohoto průkazu).

V souladu s předpisem ČD Ok 9 o mimo-
tarifních jízdních výhodách neplatí jízdní 
výhody ve vlacích, které nejsou vedeny v zá-
vazku veřejné služby (komerční vlaky), lano-
vé dráze a pro přepravu zavazadel. Z tohoto 
důvodu jsou stanoveny časové příplatky pro 
držitele jízdních výhod: ● Časový příplatek 
pro komerční vlaky a lanovku – 690 Kč pro 
zaměstnance a rodinné příslušníky včetně dětí 
15+ (tj. RP zaměstnanců, důchodců a vdovy, 
vdovci, sirotci 15+) / 350 Kč pro důchodce 
a děti, včetně sirotků -15 let (pro přiznání lev-
nější ceny u dětí do 15 let je rozhodující věk 
v okamžiku provádění prolongace); ● Časo-
vý příplatek pro zavazadla – 490 Kč pouze 
pro zaměstnance, pro další kategorie držitelů 
jízdních výhod tento příplatek určen není. 
Úhradou příplatku není nijak dotčena povin-
nost zaplatit jednorázové úschovné v úscho-
vě během přepravy (UBP) dle tarifu TR 10 

ve výši 20 Kč. Časové příplatky mají platnost 
ode dne provedení (úhrady) následující pro-
longace do dne vyhlášení prolongace dalšího 
roku dle metodického pokynu k prodloužení 
zaměstnaneckých jízdních výhod (časové pří-
platky pořízené v r. 2018 platí do 8. 12. 2018, 
časové příplatky pořízené v době prolongace 
pro r. 2019 platí od 1. 11. 2018). 

Jednorázový příplatek k zaměstnanec-
kým jízdním výhodám: Držitel jízdních vý-
hod, který nepředloží ve vlacích, jež nejsou 
vedeny v závazku veřejné služby (komerční 
vlaky) nebo na lanové dráze časový přípla-
tek dle části V, čl. 3, zakoupí si jednorázový 
příplatek pro komerční vlaky a lanovku 
ve výši 125 Kč (jednotná cena pro každého 
cestujícího bez ohledu na věk nebo vozovou 
třídu) pro libovolný počet jízd (v době jeho 
platnosti) držitelů jízdních výhod. Měnu plat-
by si cestující zvolí sám, při platbě v euro 
bude cena jednorázového příplatku vypočtena 
použitím směnného kurzu, vyhlášeného Od-
účtovnou přepravních tržeb Olomouc v Pře-
pravním a tarifním věstníku MD ČR.

Kompletní informace k prolongaci nalez-
nete v Metodickém pokynu k prodloužení 
platnosti zaměstnaneckých jízdních výhod 
ČD pro rok 2019 (dokument č.j. 3598/2018-
O10, ze dne 4. 10. 2018). K dispozici je 
na personálních útvarech dle evidence držitele 
jízdních výhod a současně je pro zaměstnance 
ČD, a.s. zveřejněn v IS NORMIS.

usmrceno 23 osob a zraněno 63 osob. V této 
černé statistice se každoročně objevují i přípa-
dy střetnutí s autobusem. Velkým varováním 
jsou případy, kdy ke střetnutí s autobusem 
nedošlo jen díky pohotové reakci strojve-
doucího. Bohužel jsme zaznamenali i případ, 
kdy řidič autobusu (mimo jiné vezoucí i děti 
ve školním věku) vjel na přejezd v době vý-
strahy PZZ a došlo ke sklopení závor. Závoru 
posléze prorazil... Řidič byl sice policejním 
orgánem obviněn z přečinu obecného ohrože-
ní, avšak státní zástupce s odkazem na usta-
novení trestního zákoníku o účinné lítosti 
jeho trestní stíhání zastavil. Řidič tak vyvázl 
(jistě s úsměvem) bez uložení jakékoliv sank-
ce. O případu píšeme v článku Vyšetřování 
skončilo, zapomeňte!, který bude otištěn 
v čísle 21/2018 Zájmů strojvůdce.

Vladimír Selucký

Z ustavující konference FLČ:
„Dvacet roků jsme vás poslouchali,
teď buďte tak laskavi a nechte nás
pracovat samostatně!“

Jardo, nezapomínáme! Prolongace 2019

Střetnutí na přejezdech
– stálá hrozba

MU – Střetnutí na přejezdech
Rok Počet Úmrtí Zranění

2013 180 23 83

2014 180 43 77

2015 165 32 130

2016 176 46 68

2017 171 34 83

Celkem 872 178 441

První odpočinek a pišingr je u Velkého 
Zboží a další u elektrárny v Poděbradech, tam 
se pravidelně připojují kolegové z okolí lázní. 
V restauraci Střelnice je zastávka na polév-
ku a pak už je to přes Slavníkovské hradiště, 
okolo Radima a Vojtěcha, kousek. Ti nejstar-
ší už do Libice dojedou vlakem, ale nakonec 
dorazí všichni. Kytky, svíčky, chvíle ticha, pár 
fotek (jednu z nich zde přikládáme), panáček 
na uvolnění svalstva, k tomu houkající City-
Elefant 471... A pak si ještě zajdeme do místní 
vyhřáté restaurace na dobrý oběd. Odpoledne 
už jezdíme domů vlakem. 

Tak zase za rok. JARDO, NEZAPOMÍ- 
NÁME!

Pavel Slánský
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Společenská rubrika
Svá životní jubilea oslavili tito naši kolego-

vé z chebské základní organizace: sedmdesát 
pět let Alexandr Lipovský a Josef Skočil; 
sedmdesát let Václav Samec; šedesát pět let 
Miloslav Bárta, Jaroslav Hurt a František 
Mašek. Výbor a všichni členové základní or-
ganizace FS Cheb jubilantům srdečně blaho-
přejí a do dalších let jim přejí hodně zdraví, 
dobré pohody a spokojenosti.

***

Dne 8. července Jiří Hon a 14. září Jiří 
Hajt oslavili padesáté narozeniny. Do dalších 
let mnoho zdraví a spokojenosti jim přejí čle-
nové a výbor základní organizace Federace 
strojvůdců Krnov.

***

Již o prázdninách jubilovali dva členové 
základní organizace FS Mladá Boleslav, za-
městnanci ČD: 27. července oslavil 60. naro-
zeniny strojvedoucí Jaroslav Šulc a 3. srpna 
slavil padesátku vedoucí posunu Bartoloměj 
Takáč. Dodatečně jim gratulují a do dalších 
let jen to nejlepší přejí výbor a ostatní kolego-
vé z mladoboleslavské ZO. 

***

V příštích dnech budou svá významná ži-
votní jubilea slavit čtyři kolegové ze základní 
organizace FS Děčín: Sedmdesátku prvního 
listopadu Richard Malý, 5. 11. Vladimír  
Sobotka a 11. 11. Petr Zvoníček; pětašedesá-
tiny 12. listopadu Jiří Kárník. Do mnoha dal-
ších let spokojeného života pohodu a zejména 
pevné zdraví přejí výbor a členové děčínské 
ZO Federace strojvůdců.

***

Desátého listopadu oslavil svoji první pa-
desátku kolega Roman Horecký ze základní 
organizace Ostrava-Cargo. Hodně zdraví, po-
hody a spokojenosti v práci i osobním životě 
mu přejí kolegové a spolupracovníci.

***

Své 65. narozeniny budou začátkem listopa-
du slavit naši kolegové ze základní organizace 
FS Letohrad – 4. 11. Pavel Hubálek a o dva 
dny později Jaroslav Novotný. Výbor a čle-
nové letohradské ZO Federace strojvůdců jim 
k tomuto jubileu blahopřejí a do dalšího spoko-
jeného života přejí zejména pevné zdraví.

***

Patnáctého listopadu bude slavit svoji čty-
řicítku náš kolega Tomáš Přenosil ze základ-
ní organizace FS Čerčany. Výbor a členové 
této ZO Federace strojvůdců mu přejí do dal-
ší etapy života hodně spokojenosti, pohody 
a především zdraví.

***

Čtvrtý listopad bude dnem, kdy svoji še-
desátku oslaví náš kolega Zdeněk Vašíček 
ze základní organizace Federace strojvůdců 
Veselí nad Moravou. Hodně zdraví a spoko-
jenosti do mnoha dalších let života mu přejí 
výbor a ostatní členové veselské ZO FS.

***

V měsíci listopadu oslaví svá životní ju-
bilea naši členové z chomutovské základní 
organizace FS. Je to pan Jaroslav Kilbergr,  
který 12. 11. oslaví své 65. narozeniny, a pan 
Karel Kolínský, který 17. 11. oslaví své 
75. narozeniny. Oběma strojvedoucím ve vý-
službě srdečně gratulují všichni kolegové 
a kamarádi z chomutovské ZO Federace 
strojvůdců a přejí hodně štěstí, zdraví a spo-
kojenosti do dalších let.

Hluboce zarmouceni oznamujeme 
všem přátelům a známým smutnou zprá-
vu, že nás navždy opustil kolega Ludvík 
Sýkora. Zemřel náhle po krátké nemoci 
10. října 2018 ve věku 73 let. 

Věnujme mu, prosím, tichou vzpomínku. 
Děkují výbor a členové ZO FS Nymburk.

Poslední rozloučení

Mezi staničníky

Železnice po sto letech –
více cestujících i vlaků, rychlejší cestování

Na snímcích z říjnového děčínského točení jsou zleva Pavel Hvojník a Miroslav Malkovský (foto František Tesař)

Děčínské točení

Revize lanové
dráhy Horní
Hanychov–Ještěd

Jak se cestovalo vlaky krátce po vzniku Československé republiky a jak je 
tomu dnes? V r. 1921 již byla situace v mladém Československu stabilizována 
a železniční doprava tehdy představovala jediný moderní dostupný dopravní 
prostředek. Síť autobusů neexistovala a v provozu bylo jen několik málo za-
čínajících spojů. Vlastní automobil byl nedostižný luxus i pro řadu zámožných 
osob. V této době bylo v Československu přibližně tři a půl tisíce osobních vozů 
a jezdilo zde jen něco přes 2 000 nákladních automobilů, přibližně 200 speci-
álních a kolem 2 000 motocyklů a tříkolek. Dnes je u nás registrováno přes 5,5 
milionu osobních automobilů a jeden automobil tak připadá na méně než dva 
občany. První československá letecká linka byla zavedena až na podzim 1923. 
Železnice tak nesla tíhu prakticky veškerých meziměstských přeprav. 

V r. 1921 využilo služeb železnice 174 milionu lidí, kteří ujeli skoro 6,5 mili-
ardy kilometrů. To představuje přibližně 13 cest na každého občana mladého státu 
a přibližně 475 kilometrů ujetých vlaky. Při srovnání se současností je však třeba 
vzít v úvahu, že železnice neměla žádnou konkurenci, vzdálenosti napříč Čes-
koslovenskem byly mnohem větší, ale na druhou stranu představovalo cestování 
i v „dřevěné“ 3. třídě při běžných platech drahý luxus. Při průměrné mzdě kolem 
200 až 300 korun měsíčně, úředník si prý vydělal dokonce 300 až 500 korun mě-
síčně, stála jízdenka rychlíkem z Prahy do Brna 75 korun. Za průměrnou mzdu tak 
bylo možné pořídit přibližně jen 3 až 4 cesty, úředník si mohl dovolit dokonce 4 až 
6,5 cest mezi oběma městy. Při současné průměrné čisté mzdě 22 až 23 tisíc korun 
si může občan ČR pořídit až 100 jízd mezi oběma metropolemi. 

Například na trase mezi Prahou a Bohumínem jezdily v roce 1921 jen tři 
rychlíky za den a cesta trvala skoro 8 a půl hodiny. Do Olomouce nebo Brna to 
nebylo o mnoho lepší. Prahu a Olomouc za den spojovaly jen 3 páry rychlíků 
a cesta trvala skoro 6 hodin, mezi Prahou a Brnem jezdily 4 rychlíky. Cesta 
mezi oběma městy jim trvala 5 až 5,5 hodiny. To si dnes asi nikdo nedokáže 
představit, protože dnes cesta vlaku z Prahy do Olomouce trvá přibližně 2 
hodiny (to je přibližně o 3,5 až 4 hodiny méně), do Ostravy méně než 3 hodiny 
(o více než 5 hodin méně) a do Brna je to 2,5 hodiny (o 2,5 až 3 hodiny méně). 

Četnost spojů je nesrovnatelná. Z Prahy do Olomouce se dnes dostanete 
jen s Českými drahami 33 vlaky, na Ostravsko je jich 17 a do Brna lze dnes 
cestovat po dvou různých tratích až 32 spoji Českých drah. Lepší to ale nebylo 
ani u osobní dopravy. I na dnes frekventovaných tratích v okolí Prahy, kde 
jezdí zastávkové vlaky každou čtvrthodinu, jezdily osobní vlaky v hodino-
vých i dvouhodinových intervalech. Třeba z Prahy do Kolína jezdilo denně 
jen 11 osobních vlaků a po jednom vlaku do Jičína, Českého Brodu a po jed-
nom posilovém vlaku v pracovní dny a ve volné dny. V současnosti vyjíždí 
v pracovní dny z Prahy tímto směrem neuvěřitelných 62 zastávkových spojů. 

Podobné to bylo i na jiných tratích. Z Prahy do Benešova jezdilo jen 9 osob-
ních vlaků s dřevěnými lavicemi za den a několik posilových víkendových 
vlaků. Doba jízdy byla 2 hodiny. V současnosti vyjíždí v pracovní dny z Prahy 
tímto směrem 64 regionálních spojů s klimatizovanými vozy, které trať projedou 
za poloviční čas, za jednu hodinu. V současnosti přepraví železnice na území ČR 

Dvanáctého října 2018 byli na děčínské točně 
„otočeni“ strojvůdci Českých drah a ČD Cargo, pá-
nové Pavel Hvojník a Miroslav Malkovský, členo-
vé základní organizace Federace strojvůdců Děčín. 

Jejich nástup do posledního a zřejmě tedy 
i nejlepšího turnusu v životní dráze, tentokrát na-
víc za tónů harmonik, sledovala více než stovka 
kolegů. Po symbolickém odhoukání z lokomotivy 
754 061-0 se většina gratulantů spolu s oslavenci 
přesunula do děčínského pivovaru, a to i společně 
s vedoucím Regionálního provozního pracoviště 
ČD Děčín Rudolfem Vránou. 

Vážení kolegové, děkujeme vám za dlouholetou 
poctivou práci na železnici. A ještě do mnoha dalších 
let na zaslouženém odpočinku vám přejeme vše nej-
lepší, spokojenost, pohodu a zejména hodně zdraví.

Za závodní výbor FSČR Děčín Jiří Stříška

„Mezi staničníky se nachází mnoho poetických 
příběhů.“ Tato slova si můžete přečíst v úvodu knih  
LITERÁTI NA TRATI V, jejichž autoři, přátelé 
a příznivci se sešli opět po roce, prvního října 2018, 
v reprezentativních prostorách vládního salonku 
na pražském Hlavním nádraží. Po přivítání přítom-
ných zaznělo z úst organizátora a tvůrce knihy Fran-
tiška Tylšara několik slov o historii tohoto jedinečného 
projektu, který již popáté shromáždil texty a verše au-
torů – železničářů i těch, kteří mají vlaky, koleje a ces-
tování po železnici jen jako srdeční záležitost a modré 
sukno se znakem zlatého okřídleného kola nikdy ne-
oblékli. Více než pět set knižních stran si letos vyžá-
dalo vydání dvou knih. Knihy prózy a knihy poezie. 

Z první z nich, ze „zelené“ Prózy mezi staniční-
ky, přečetla ukázku osoba z nejpovolanějších. Sám 
přednosta stanice Dráhorád (Robert Drozda), které-
ho znají všechny železniční děti i dospělí, přednesl 
Pohádku o točně. Po zaslouženém potlesku převzal 
slovo Břetislav Buchta, zástupce vedoucího literár-
ní skupiny českého zemského svazu FISAIC a pře-
četl dlouhý seznam s jednašedesáti jmény autorů 
knihy prózy. Následovalo čtyřicet osm jmen autorů 
knihy poezie. Ti z nich, kteří byli přítomni v sále, 
se představili tím, že povstali. Někdo přidal úsměv, 
někdo krátký pozdrav či úklonu. Přestože mnozí 
nemohli přijet pro své pracovní povinnosti, byly 
prostory salonku zaplněny do posledního místa. 

Následovala ukázka z „modré“ knihy Poezie 
mezi staničníky, kterou přednesla ve svém rodném 
jazyce slovenská básnířka Anna Drevická. Po po-
tlesku přítomné mile překvapila otázkou, zda by 
mohla také zazpívat. Modlitba pro Martu oslovila 
mohutnou akustikou secesních prostor každého 
z přítomných a mnozí se ke zpěvu přidávali. 

Po vlastním křtu knihy došlo i na společné foto 
a při následující volné zábavě za zvuků písniček 
Řehečského kvarteta a při pohoštění bylo rozdáno 
mnoho autorských podpisů, navazovala se nová 
přátelství, diskutovalo se o literatuře. Všichni se 
dobře bavili… A kdo pozorně poslouchal, jistě sly-
šel i slova o tom, že vyhlášení šestého ročníku Lite-
rátů na trati je za dveřmi. A aby ne! Poezie i próza 
mezi staničníky jsou nevyčerpatelná témata. Každý 
den vznikají další nové příběhy, na které se může-
me těšit zase za rok.                                        -FJB-

České dráhy, ČD Cargo, SŽDC a Federace 
strojvůdců České republiky pořádají tradiční 
turnaj v nohejbale trojic.

Turnaj se koná v pátek 16. listopadu 2018 
od 9:30 hod. (prezentace od 9:00) v sportovní 
hale Výšina, Sportovní 576,Tanvald.

Přihlášky a požadavky na případné ubyto-
vání před a po dni konání turnaje se přijímají 
do 9. 11. 2018.

Kontaktní osoba: Pavel Semecký, e-mail:  
semecky@fscr.cd.cz, tel. 773008910 nebo Miro- 
slav Hnát, e-mail: m.hnat@atlas.cz, tel. 724496499,  
případně Václav Matoušek, tel. 736242598

Turnaje se může zúčastnit každý zaměstna-
nec a rodinný příslušník zaměstnance ČD, ČD 
Cargo a SŽDC. Startovné za jedno družstvo je 
60 Kč. Počet účastníků je omezen z důvodu po-
čtu hřišť na 16 družstev. Turnaj se hraje podle 
pravidel hry dle Českého nohejbalového svazu.

Občerstvení v průběhu turnaje bude v baru 
sportovní haly. Zdravotní dozor zajistí pořa-
datel. Vyhlášení výsledků turnaje proběhne 
od 15 hodin v Tanvaldě.

Hlavním pořadatelem je prezidium FSČR se 
základní organizací FS Tanvald, ve spolupráci 
s ČD, ČD Cargo a SŽDC. 

Těšíme se na Vaši účast!

V rámci plánované podzimní revize lanové drá-
hy Horní Hanychov–Ještěd probíhající od 29. říj-
na do 9. listopadu bude demontována kabina č. 1, 
zkráceno tažné a přítažné lano, zhotoveny nové lité 
koncovky a provedena defektoskopie tažného a pří-
tažného lana. V pátek 9. 11. se uskuteční nácvik eva-
kuace cestujících z kabiny lanové dráhy. Obnovení 
provozu je plánováno na 10. 11. od 8:00 hodin. 

Ještědská lanovka patří mezi nejstarší klasické 
lanové dráhy. Byla vybudována na náklady tehdej-
ších ČSD známou chrudimskou firmou František 
Wiesner. Zahájení stavby se datuje 15. června 1932 
a dokončená lanovka byla uvedena do provozu 
27. července 1933. V letech 1971 až 1975 prošla 
lanovka zásadní rekonstrukcí, čímž se zařadila 
k lanovkám světové úrovně. Rekonstrukci pro-
vedla firma Transporta Chrudim a provoz rekon-
struované lanovky byl zahájen 31. prosince 1975. 

183 milionů osob, které ujedou skoro 9 a půl miliardy kilometrů. To je i navzdo-
ry rekordní motorizaci našich domácností přibližně 18 cest na obyvatele a téměř 
950 kilometrů na obyvatele, které ve vlaku ujede. 

Připraveno s použitím tiskové zprávy ČD

Srovnání přibližných cestovních dob na vybraných železničních trasách

Srovnání počtu dálkových spojů ČSD/ČD na vybraných železničních trasách 

Pozvánka na turnaj
FSČR v nohejbale trojic

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
Zájmy strojvůdce
i na webu

Zájmy strojvůdce je možno si přečíst i na webo-
vých stránkách www.fscr.cz, které jsou oficiální 
internetovou prezentací naší samostatné profes-
ní odborové organizace. Tamtéž najdete průběž-
ně aktualizované informace vydávané prezidiem  
Federace strojvůdců České republiky!

Trasa 1921 2018 Rozdíl
Praha–Pardubice 2 hod. méně než 1 h.  více než -1 h.

Praha–Brno 5 až 5,5 hod. 2,5 hod. -2,5 až -3 hod.

Praha–Bratislava 9 hod. 4 hod. -5 hod.

Praha–Budapest 17 hod. 6,5 hod. -11,5 hod.

Praha–České Budějovice 3 ¼ hod. 2 hod. -1 ¼ hod.

Praha–Plzeň 2 ¼ hod. 1,5 hod.  -¾ hod.

Praha–Cheb 4 až 4,5 hod. 3 hod.  -1 až -1,5 h.

Praha–Podmokly/Děčín 2,5 až 2 ¾ hod. 1,5 hod. - 1 až -1 ¼ h.

Praha–Dresden 4,5 až 5 hod. 2 ¼ hod. -2 ¼ až -2 ¾ h.

Praha–Berlin 8 hod. 4 hod. -4 hod.

Praha–Olomouc 5 ¼ hod. 2 až 2,5 hod. -3 ¼ až -2 ¾ hod.

Praha–Ostrava 8 ¼ až 8,5 hod. méně než 3 
až 3 ¼ h. -5 ¼ hod.

Praha–Košice 18 hod. 7 ¼, 10 hod. -11 ¾, -8 hod. 

Trasa 1921 2018 Rozdíl
Praha–Pardubice 7 59 +52

Praha–Brno 4 32 +28

Praha–Bratislava 3 8 +5

Praha–Budapest 2 7 +5

Praha–České Budějov. 3 23 +20

Praha–Plzeň 5 31 +26

Praha–Cheb 4 8 +4

Praha–Podmokly/Děčín 3 17 +14

Praha–Dresden 3 7 +4

Praha–Berlin 2 6 +4

Praha–Olomouc 3 33 +30

Praha–Ostrava 3 17 +14

Praha–Košice 2 2 až 3 0 až +1


