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Ohlédnutí za celostátní radou

Listy z kroniky našich 125 let

Sedmého dubna 1896 byl ustaven Spolek strojvůdců v Praze  
ústících drah a od tohoto dne se datuje vznik naší profesní odborové 

organizace, tedy současné Federace strojvůdců České republiky

Pokračování na str. 2

 Po úředním povolení z března 1896 je zor-
ganizována 7. dubna 1896 ustavující valná 
hromada odborové organizace strojvůdců 
pod oficiálním názvem Spolek strojvůdců 
v Praze ústících drah. Toho dne byla tedy 
právně i fakticky odstartována činnost odbo-
rové organizace a tento den se tak zapsal do 
dějin odborů nejen strojvůdcovských. Organi-
zace však nevznikla ve vzduchoprázdnu a na-
vazovala na spolky podpůrné, které si kladly 
za cíl zmírnit dopady situací, které snižovaly 
podstatně životní úroveň svých členů (nemoc, 
invalidita, úraz, stáří).

Ve všech dřívějších případech však nešlo 
o odbory ve skutečném smyslu tohoto slova, 
tj. jako organizace prosazující ekonomické 
a sociální zájmy svých členů se „zviditelňo-
váním“ zejména při kladení mzdových po-
žadavků. A právě takovou organizaci měli 
před očima již v první polovině 90. let před-
minulého  století jako toužebný cíl někteří 
„vidoucí“ pražští strojvůdci. Byli k tomu 
nuceni tehdejší situací, kdy – jak vzpomí-
nají pamětníci – „to málo, co bylo žádáno, 
zdálo se tehdejší vrchnosti velmi mnoho, 
a proto také všemi prostředky požadav-
ky pracujících vrstev byly znemožňovány... 
 Každý, kdo jen trochu hlasitěji projevil svou 
nespokojenost se stavem tehdy panujícím, byl 
za svoji opovážlivost persekvován... A byli to 
právě strojvůdci, kteří jako nejinteligentnější 
složka mezi zaměstnanci železničními vystih-
li, že takto nelze dále trpěti, a že jest třeba, 
aby hromadně proti všem útiskům se vzepřeli. 
Jednotlivec nemohl se brániti, protože by byl 
určitě v takovém nerovném boji podlehl. Bylo 
proto přikročeno k vybudování organisace... 
Seznalo se, že sdružování se ve spolcích jen 
podpůrných nemá naděje na vymanění se ze 
jha a poroby. Přikročeno proto k vybudování 
organisace výbojné.“ S tou „výbojností“ to 
však nebylo tak jednoduché. Na podzim roku 
1893 je v Praze a okolí vyhlášen výjimečný 
stav, jsou pozastavena občanská práva a zru-
šení shromažďovacího zákona znemožňuje 
konání jakýchkoli schůzí, nebo snad dokonce 
mítinků... O Vánocích je zavražděn konfident 
Mrva. Ano, bylo to v časech tzv. spiknutí 
omladiny. Leč dvacet strojvůdců z bubenské 
topírny (výtopny) ani tyto mimořádné po-
měry nemohly zastavit: 13. března 1894 zís-
kávají jednu místnost v hostinci U Černého 
koně (Praha-Karlín) a konají první tajnou 
schůzi. V jejich čele je Alexander Valentin 
a muž, který pozitivně ovlivňoval vývoj od-
borové organizace strojvůdců minimálně 
v dalších třech desetiletích, Bohumil Göhlert.

Cíl organizace byl formulován takto: ● 
vybudovat organizaci jako stavovskou, bez 
ohledu na politickou nebo národnostní pří-
slušnost; ● vymáhat zlepšení služebního po-
stavení; ● podporovat členy v nemoci; ● za-
jistit právní ochranu.

 Nevyřčeným cílem byla také výchova 
k solidaritě. To zní asi poněkud „budovatel-
sky“, ale tehdy to byl velmi aktuální mravní 
problém. „Vrchnosti“ se totiž dost zdařile (ni-
koli naposledy...) dařilo vnášet mezi personál 

řevnivost a nezdravou soutěživost v boji o ve-
dlejší příjmy, které tvořily nikoli nepodstatnou 
část mzdy. „Tím značně trpěla kolegiálnost 
ve vlastních řadách. Poměry byly tehdy již 
k nesnesení vinou starších kolegů, kteří cham-
tivostí a honbou za vedlejším příjmem zapo-
mínali docela na budoucnost celého stavu.“

Po již zde zmíněném historické datu 7. dub-
na 1896 a valné hromadě, konané v Praze 
v budově Typografické besedy ve Smečkách, 
se výbor nového spolku zřejmě poněkud una-
vil zakladatelským úsilím a jeho první čtyři 
schůze se podobaly spíše přátelským dýchán-
kům, než účelům „výbojným“... Nevydržel to 
právě B. Göhlert a na další schůzi vystoupil se 
„zásadním projevem“, „prohlásiv se mluvčím 
mladých strojvůdců“. Vyzval mj. k úpravě 

stanov s rozšířením působnosti spolku na celé 
Čechy (původní stanovy neumožňovaly za-
kládat místní organizace) a se stylizací „řád-
né stavovské organisace“. Povedlo se, a to 
zejména také díky zájmu kolegů z venkova. 
Po horečném schůzování byla svolána dne 
19. října mimořádná valná hromada s hlavním 
výsledkem v podobě textu změněných stanov. 
Bude nesporně užitečno do nich nahlédnout. 
Z kapitoly „Účel a prostředky“ poznáváme, 
o co spolek usiloval: ● povznesení stavu stroj-
vůdců; ● „mezi veškerými strojvůdci v Če-
chách docíliti sdružení“; ● odborné vzdělání 
a přednášky; ● vybudování knihovny, vydá-
vání časopisu a kalendáře; ● dosahovat svých 
cílů i podáváním peticí; ● konat humanitní 
skutky i „zábavy“; ● bezplatné učební pomůc-
ky pro učedníky na místa strojvůdců.

Stalo se nevídané: už ke dni 30. listopadu 
1896 jsou stanovy úředně schválené a „pro-
vozuschopné“. Vznikl tak Spolek strojvůdců 
v Čechách a pod tímto názvem fungoval až 
do vzniku Československa. Až poté zejména 
„územní expanze“ vedla k nutnosti změnit 
příslušně stanovy i název. Od 1. ledna 1921 
se tak setkáváme s názvem, který pak přežil 
a prožil mnohé: Federace strojvůdců v Čes-
koslovenské republice. 

S použitím textu z publikace PhDr. Miloše 
Bednáře „Sto let Federace strojvůdců České 
republiky (1896–1996)“, kterou vydalo pre-
zidium FSČR jako přílohu časopisu Zájmy 
strojvůdce.

Dne 25. března proběhla letošní Celostátní rada předsedů základ-
ních organizací Federace strojvůdců České republiky. Vzhledem 
k závažným okolnostem, tedy stále pokračujícím přísným protiepi-
demickým opatřením, se ovšem tentokrát nejvýznamnější výroční 
jednání naší profesní odborové organizace muselo uskutečnit formou 
videokonference.

I přesto tyto skutečnosti jsem měl jako jeden z mála tu čest zúčast-
nit se jednání této CRP vlastně i osobně, a sice jako člen devítičlenné 
volební komise, která byla vzhledem k epidemiologickým opatřením 
rozdělena na dvě části.

Že se nakonec vše podařilo zvládnout bez problémů, za to patří po-
děkování zejména dvěma členům prezidia Federace strojvůdců. Jarda 
Vincour a David Votroubek celostátní radu moderovali a úspěšně nás 
provázeli celým jejím jednáním. Tedy až na volební část schváleného 

programu, kdy za devítičlennou volební komisi převzal řízení na 
dobu hlasování, v němž se rozhodovalo o budoucím složení prezidia 
a ústřední revizní komise FSČR, kolega Libor Stejskal.

 Viděl jsem a prožíval, jak kolegové Vincour a Votroubek zvládali 
touto konferencí velmi sehraně a s přehledem provázet. Mezitím ale 
dle potřeby také bravurně telefonicky komunikovali s mnohými naši-
mi kolegy, nebo – v neposlední řadě – také řešili případné nejasnosti se 
správcem sítě. Hluboce před nimi smekám. A děkuji vám, kolegové, 
také touto cestou, jak jste se s tímto nelehkým úkolem vyrovnali!

No a zároveň, nejen za sebe, ale za celou základní organizaci FSČR 
Lovosice, tímto ještě jednou gratuluji všem zvoleným členům prezidia 
a ústřední revizní komise Federace strojvůdců a přeji jim hodně úspě-
chů v jejich náročné a odpovědné práci!

Libor Ficík

Znovu se vracím k systému sankcí pro 
strojvedoucí, který se má stát součástí nove-
ly zákona o dráhách, která je v těchto dnech 
projednávána v Poslanecké sněmovně Par-
lamentu ČR. Již v článku Sankce nezvýší 
bezpečnost provozu, otištěném v č. 3/2021 
Zájmů strojvůdce, jsem konstatoval, že „hon“ 
na strojvedoucí může být spouštěcím mecha-
nismem ke vzniku dalších zcela nežádoucích 
mimořádných událostí. I když v návrhu sankcí 
byl snížen finanční postih za přestupek „pro-
jetí návěstidla“, tak celý systém sankcí pro 
strojvedoucí považuji za nepochopitelnou 
posedlost předkladatelů tohoto systému proti 
specifické profesní skupině zaměstnanců, což 
lze oprávněně považovat za diskriminaci.

Nahlédněme do základních ustanovení 
zákoníku práce. V § 1a odst. 1 je stanove-
no: Smysl a účel ustanovení tohoto zákona 
vyjadřují i základní zásady pracovněpráv-
ních vztahů, jimiž jsou zejména ...písm. e)... 
rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz je-
jich diskriminace. Nezbytné je respektovat 
i § 320 odst. 1 téhož zákona: Návrhy zákonů 
a návrhy ostatních právních předpisů týkají-
cích se důležitých zájmů pracujících, zejmé-
na hospodářských, výrobních, pracovních, 

Otazníky kolem sankčního systému 
aneb Od posedlosti k realitě

mzdových, kulturních a sociálních podmínek, 
se projednávají s příslušnými odborovými 
organizacemi a příslušnými organizacemi 
zaměstnavatelů. 

Nelze ovšem považovat za projednání, 
když odborové organizace dostanou k vy-
jádření lhůtu necelých čtyřiadvacet hodin! 
(Viz článek Případný sankční systém musí 
stát na racionálních základech a především se 
nevymezovat jen vůči jedné profesi, otištěný 
v č. 2/2021 Zájmů strojvůdce.) 

Autoři sankčního systému nečetli pozorně 
ani antidiskriminační zákon č. 198/2009 Sb. 
Jestliže chceme zaměstnance sankcionovat za 
účast na MU, pak musíme stejně postupovat 
ke všem zaměstnancům. Ne jen k jedné vybra-
né skupině. I když zde nutno dodat, že žádné 
sankce nikdy nepřinesly nic dobrého!

Nyní se podívejme na realitu mimořádných 
událostí v železničním provozu, jak se s ní 
může každý seznámit na veřejně přístupných 
webových stránkách Drážní inspekce. Zde jen 
několik příkladů, že nejen strojvůdci jsou vi-
níky MU.

5. února 2021 v 01.30 h. mezi Tlumačo-
vem a Otrokovicemi (trať č. 330) narazil 
NEx 42511 do stojícího Pn 49455. Předběžně 

vyčíslená škoda přesáhla 31 milionů Kč. 
Správa železnic přiznala pochybení svého 
zaměstnance.

13. srpna 2020 došlo v žst Tišnov (trať 
č. 250) k vykolejení dvou vozů R 975 z důvo-
du přestavení výhybky č. 33 v době, kdy byla 
pojížděna R 975. Mimo jiných nedostatků 
zde Drážní inspekce zjistila hrubé nedostatky 
v kontrolní činnosti provozovatele dráhy.

29. června 2020 v žst Světlá nad Sázavou 
(trať č. 230) došlo k nezajištěné jízdě rychlíku 
na vyloučenou traťovou kolej. Výpravčí po-
stavil vlakovou cestu a dovolil odjezd R 988 
směrem k žst Leština u Světlé na vyloučenou 
2. TK.

18. června 2020 došlo v žst Obrnice (trať 
č. 126) k vykolejení Os 6704 z důvodu pře-
stavení křižovatkové výhybky č. 25a pod je-
doucím vlakem.

2. října 2019 došlo v žst Omlenice (trať 
č. 196) k vykolejení Os 18809 z důvodu pře-
stavení výhybky č. 1 pod jedoucím vlakem.

4. srpna 2015 v žst Horažďovice předměstí 
(trať č. 191) došlo ke srážce R 668 s R 667 
z důvodu chybného přestavení výhybky č. 28 
signalistou. Bylo zraněno 16 osob, škoda byla 
vyčíslena na 8 108 221 Kč.

Účelem těchto řádků není očerňovat po-
ctivou a přesnou práci drtivé většiny zaměst-
nanců provozovatele dráhy, ale jen poukázat 
na realitu, že na vzniku mimořádné události 
na železnici se může podílet každá provozní 
profese. Nehledě k tomu, že většina MU před-
stavuje řetězové selhání více profesí. Strojve-
doucí se považují za nedílnou součást široké 
železničářské rodiny a vždy tomu tak bude. 
I proto se jejich odborová organizace brá-
ní proti přijetí diskriminační novely zákona 
o dráhách.  

Místo dlouhého závěru si dovoluji citovat 
z ústavních předpisů ČR: Česká republika je 
svrchovaný, jednotný a demokratický právní 
stát založený na úctě k právům a svobodám 
člověka a občana. (Ústava České republiky, 
článek 1 odst. 1) A v Listině základních práv 
a svobod, jako součásti ústavního pořádku 
ČR, článku 1 je stanoveno: Lidé jsou svo-
bodní a rovní v důstojnosti i v právech. Když 
budeme všichni tato pravidla ctít, tak je zcela 
zbytečné právní řád demokratického státu za-
plevelovat různými sankčními systémy.

Vladimír Selucký

Federace strojvůdců České republiky 
v uplynulých týdnech obdržela odpověď na 
společný dopis FSČR a OSŽ, který tyto od-
borové centrály (OC) již dříve zaslaly ná-
městkovi generálního ředitele Správy železnic 
pro řízení provozu ing. Miroslavu Jasenčákovi. 
Předmětem obou dokumentů jsou podněty a při-
pomínky týkající se zpracování obsahu a formy 
písemných rozkazů. A jelikož se touto pro-
blematikou zabýváme na stránkách ZS vel-
mi často, rozhodli jsme se zveřejnit článek, 
který přiblíží jak názory strojvedoucích, tak 
odpovědi poskytnuté Správou železnic (SŽ). 
Pro větší přehlednost je uvádíme v pořadí, jak 
byly původně předloženy, a rovnou k nim při-
řazujeme stanovisko SŽ. 

● Při tvorbě písemných rozkazů postu-
povat dle platných pravidel

OC: Tato kapitola se na první pohled jeví 
jako samozřejmou. Nicméně realita v provozu 
je značně odlišná. Řešíme ji většinou pod-
nětem provozovateli dráhy (u ČD sepsáním 
hlášení strojvedoucího), na který je posléze 

Zpracování obsahu a formy  
písemných rozkazů – hledá se  
všestranně akceptované a účelné řešení

provozovatelem dráhy reagováno – někdy 
pozitivně, jindy ne tolik pozitivně, mnohdy 
bohužel vůbec. Potíž spatřujeme v tom, že 
tímto postupem se většinou vyřeší daný kon-
krétní problém, ovšem systémové nedostatky 
zůstanou. Zároveň je tento bod „odrazovým 
můstkem“ k bodům dalším.

● Písemný rozkaz odpovídá realitě 
v provozu, realita odpovídá rozkazu

OC: Považujeme za nezbytné zajistit, aby 
situaci popsané v písemném rozkazu odpoví-
dala následně i realita na trati (např. umístě-
ní návěstidel), což také rozhodně není vždy 
provedeno správně. Konkrétní příklady jsou 
obsaženy v našich hlášeních strojvedoucích, 
rádi je uvedeme v případné diskuzi. Dále např. 
pokud je vlak v rámci výlukového JŘ přečís-
lován, musí „nové“ číslo vlaku být uvedeno 
i v hlavičce pís. rozkazu (nikoli, že se bude 
stávat, že vlaku č. 11856 je doručen „Vše-
obecný rozkaz pro vlak 8812“, kde teprve 

Ve stanici Hluboká nad Vltavou, ležící na trati číslo 190, zastavil prvního dubna 2021 vlak 
číslo 8009, vedený lokomotivou Plecháč 242 277-2. Lze říci, že se do značné míry jedná 
o nosnou lokomotivní řadu v jižních Čechách na trati České Budějovice–Strakonice–Plzeň 
hl. n. Stroje jsou v čele rychlíků, vlaků kategorie Sp a osobních vlaků v případech neschopnosti 
Panterů řady 650/651. Text a foto: Jan Kubeš
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Dokončení ze str. 1

Foto: Klokan

V závěru měsíce března byla členem 
představenstva akciové společnosti Jindři-
chohradecké místní dráhy ing. Borisem Ča-
jánkem a prezidentem Federace strojvůdců 
České republiky Jaroslavem Vondrovicem 
podepsána Podniková kolektivní smlouva 
JHMD na rok 2021.

Vzhledem ke složitému, pandemií pozna-
menanému roku 2020 nedošlo v PKS k žád-
ným zásadním změnám. Text tohoto doku-
mentu byl ovšem doplněn o opatření přijatá 
v souvislosti s koronavirovou pandemií.

Navýšení mezd ve výši dvou procentních 
bodů bylo nasměrováno do osobního ohod-
nocení a maximální částka odměny za zís-
kání požadované odbornosti byla navýšena 
o 1 000 Kč. Nově je zaveden příplatek pro 
strojvedoucího a topiče parní lokomotivy.

V rámci daném vyhláškou 589/2020 Sb. 
byly navýšeny sazby stravného a v oblasti 
stravování byl zaveden tzv. stravenkový 
paušál. Také byl o 100 Kč valorizován pří-
spěvek zaměstnavatele na penzijní připo-
jištění nebo na soukromé životní pojištění.

Do mzdového předpisu JHMD a.s. byly 
zakomponovány i mzdové tarify pro odmě-
ňování zaměstnanců pracujících na dohody 
o provedení práce a dohody o pracovní čin-
nosti, uzavírané zaměstnavatelem ve smys-
lu platných ustanovení zákoníku práce.

Josef Bock, 
člen prezidia FSČR

PKS JHMD podepsána

Zpracování obsahu a formy písemných rozkazů – hledá se všestranně akceptované a účelné řešení
v textu rozkazu je uvedeno správné „výluko-
vé“ číslo vlaku).

SŽ: Tyto dva body spolu úzce souvisí. Pod-
klady pro zpravování strojvedoucích o změ-
nách stavebně technických parametrů dráhy 
a staveb na dráze, dodané zaměstnanci úseku 
infrastruktury, jsou výpravčími vkládány do 
písemných rozkazů. Pokud dojde k tomu, že 
dodané podklady jsou nepřesné, chybné, nebo 
že příslušná návěstidla jsou umístěna v rozpo-
ru s předpisem SŽDC D1, nemůže tuto skuteč-
nost výpravčí při zpravení rozkazem v dané 
chvíli rozpoznat. V rámci SŽ je úseku provo-
zuschopnosti zadán trvalý úkol GŘ na správné 
zadávání podkladů o změnách infrastruktury, 
a to zejména umísťování přenosných návěs-
tidel v souladu s předpisem D1. Tento úkol 
je hodnocen a zdůrazňován na každé poradě 
GŘ s řediteli Oblastních ředitelství a SŽ se 
vždy snaží každý takový nedostatek, třeba 
i na základě zaslaných hlášení strojvedoucích, 
neprodleně napravit. Pokud jde o dotaz na 
přečíslování vlaku, zde je nutné říct, že tato 
problematika má dva úhly pohledu:

1. K přečíslování vlaku dochází po aktivaci 
vlaku, který jede pod původním číslem a poslé-
ze je přečíslován. Zde je písemný rozkaz vždy 
vydáván strojvedoucímu původního čísla vlaku 
a v textu rozkazu je strojvedoucí zpraven o no-
vém čísle vlaku. Zaměstnanci Správy železnic 
zde musí plně dodržet ustanovení čl. 3281 od-
rážky o) a m) předpisu SŽDC D1. 

2. K přečíslování vlaku došlo v rámci před-
pokládané výluky a trasa vlaku byla aktivová-
na již pod novým číslem vlaku. Zde musí být 
strojvedoucí zpravován pro aktivované číslo 
vlaku. V případě, že to tak není, může od-
mítnout přijetí písemného rozkazu a výpravčí 
musí zajistit zpravení pro správné číslo vlaku. 
Zaměstnanci Správy železnic jsou v rámci 
pravidelného proškolování na dodržování to-
hoto správného postupu upozorňováni.

● Údaje v písemných rozkazech potře-
bují jednotnou formu i obsah

OC: V současné chvíli panuje v písemných 
rozkazech relativně velká „lidová tvořivost“, 
rozkaz ze stanice A do stanice B je textem čas-
to značně odlišný od rozkazu ze stanice B do 
stanice A. Dokonce nám bylo tvrzeno (a naše 
zkušenosti to tvrzení podporují), že existuje 
několik variant softwaru pro tvorbu textu pí-
semných rozkazů, podle nichž pak vypadají 
výstupy. Navrhujeme vytvořit jednotnou data-
bázi pokynů do pís. rozkazů, kam znění textu 
vloží např. přímo autor depeše, a tento text 
projde vícestupňovou kontrolou. Text rozkazu 
pak bude tvořen složením těchto jednotných 
pasáží a bude naprosto shodný, ať s ním bude 
pracovat zaměstnanec v Praze, Brně, Děčí-
ně nebo Českých Budějovicích. V součas-
né chvíli se tak neděje a odchylky začínají 
drobnostmi, např. jeden pís. rozkaz používá 
označení „kolej“, zatímco jiný zkratku „SK“ 
či „TK“, a končí tím, že někde je uvedena 

nepředvěstěná pomalá jízda jako nepředvěs-
těná, jinde nikoli.

SŽ: V současné době na Správě železnic 
vzniká aplikace „Centrální rozkazy“, u kte-
ré je v budoucnu předpokládané sjednocení 
instrukcí. Pro instrukce vkládané do písem-
ných rozkazů má již nyní Správa železnic 
vytvořenu pomůcku „Služební rukověť SŽDC 
SR101/1(D) (prozatímní) – Metodická po-
můcka pro zaměstnance řízení provozu“, kde 
jsou uvedeny vzory příslušných instrukcí. Ne-
lze ovšem ale i tak postihnout úplně všechny 
provozní situace, o kterých musí být strojve-
doucí zpravován písemným rozkazem.

● Uvádění lokace mimořádnosti z pohle-
du strojvedoucího

OC: Již kdysi bylo s Federací strojvůdců 
dohodnuto, že pro „zlidštění“ místního vy-
mezení mimořádnosti bude např. u pomalých 
jízd kromě km polohy uváděno např. i zhlaví 
stanice, v kterém se mimořádnost (např. PJ) 
nachází. V současnosti se tak však děje pouze 
v omezené části sítě (Morava je na tom z na-
šeho pohledu lépe než Čechy). Navrhujeme 
tuto lokaci zavést všude a plošně. Stejně tak 
navrhujeme zamyslet se nad označením ve 
smyslu „hlavní průjezdná kolej“ a „jiná než 
hlavní průjezdná kolej“, případně jiné odpo-
vídající této filozofii, ve stanicích, kde takové 
označení zavést lze.

SŽ: Na podobný požadavek ČD bylo ze 
strany Správy železnic již reagováno v minu-
losti, a to jeho zamítnutím. V uzlových nebo 
odbočných stanicích může docházet k zavá-
dějícím instrukcím v písemných rozkazech. 
Pomalá jízda je návěstěna příslušnými návěs-
tidly (vyjma náhle vzniklých pomalých jízd). 
Vzhledem k tomu, že pojmenování příslušné-
ho zhlaví by muselo být vkládáno pouze ručně 
(nelze zadávat datově), mohlo by dojít k pří-
padům chybného vložení pojmenování zhlaví 
a toto riziko nelze ze strany Správy železnic 
přijmout.

● Psaní textu dalších rozkazů (např. roz-
kazu Op) do rozkazu V

OC: Tento způsob jsme ochotni akcep-
tovat, avšak požadujeme důsledné odlišení 
a zvýraznění pasáže „jiného“ rozkazu napří-
klad výraznou čarou tvořenou textem „Roz-
kaz Op!!! Rozkaz Op!!!“ atd. nad a pod zně-
ním tohoto „jiného“ rozkazu. Případně znění 
jiného rozkazu uvést na samostatném listu 
Rozkazu V, avšak výrazně označit, že se jedná 
např. o text rozkazu Op.

SŽ: Novelizovaným předpisem SŽ D1 bude 
zakázáno spojit instrukce rozkazu V s in strukcí 
z rozkazu Op nebo Z. V současných aplikacích 
pro tištění písemných rozkazů V je text pro 
 písemný rozkaz Op nebo Z ohraničen.

● V písemných rozkazech je nutné uvá-
dět pouze údaje relevantní pro vedení vlaku

OC: Tento zásadní podnět se věnuje situ-
aci, kdy se do písemných rozkazů píší pasáže 
„pro jistotu, co kdyby náhodou“. Např. na trati 
Praha–Beroun byly do pís. rozkazů uváděny 

podmínky jízdy přes výhybky v obvodu od-
bočky, které nastaly pouze při nemožnosti 
obsloužit normálním způsobem návěstidlo 
odbočky. Tento případ však nastal velmi 
zřídka (nevíme, zda vůbec kdy nastal), zato 
víme, že písemné rozkazy pak byly naprosto 
zmatečné (dílem i působením různého znění 
textu) a tento zmatek vyústil až v mimořádnou 
událost projetí návěstidla zakazujícího jízdu. 
Zastáváme názor, že takové mimořádné situ-
ace je nutné řešit až v okamžiku, kdy jsou pro 
strojvedoucího opravdu relevantní, a nezatě-
žovat jej při již tak složitém výkonu služby 
informacemi pro něj v tu chvíli zbytečnými. 

SŽ: Poskytování „nadbytečných“ infor-
mací strojvedoucím samozřejmě nepovažu-
jeme za žádoucí. Pokud se k nám dostanou 
konkrétní případy špatného zpravování for-
mou hlášení strojvedoucího, případně jinou 
formou, takové situace ihned prověřujeme 
a napravujeme. 

● Časové vymezení mimořádností, pouze 
pokud je nezbytné

OC: Musíme zcela zásadně odmítnout pra-
xi, kdy do písemných rozkazů je uváděno ča-
sové vymezení platnosti mimořádnosti trvající 
nepřetržitě několik dnů, nebo až měsíců. Tyto 
údaje pak matou strojvedoucího ve spojení 
s údaji vymezení platnosti dočasných omezení, 
platných jen několik hodin v části jednoho dne. 
Informace, že např. „pomalá jízda platí od 1. 9. 
2020 7:00 do 21. 12. 2020 20:00“, strojvedou-
cího vlaku jedoucího kdykoli během října a lis-
topadu naprosto nezajímá a je lehce zaměnitel-
ná s informací o dočasné pomalé jízdě platné 
každý den v době 7:00 až 20:00. Žádáme, aby 
tato „déletrvající“ omezení měla v pís. rozka-
zu vymezenou časovou, příp. datovou platnost 
pouze v první a poslední den platnosti, či pokud 
je časové vymezení jinak zásadní pro vedení 
vlaku (např. u vlaků jedoucích přes půlnoc), 
jinak aby nebyla uváděna. 

SŽ: Popsaná závada byla postoupena ges-
torům aplikací pro tištění písemných rozkazů 
k prošetření a zajištění, aby se u pomalých 
jízd (vyjma dočasných pomalých jízd) časové 
vymezení do písemných rozkazů neuvádělo. 
V průběhu roku 2021 probíhá výměna sta-
rých IS pro rozkazy náhradou novou aplikací 
 CENTRO, která již dokáže zobrazovat in-
strukce typu výluka bez časů platností. Pokud 
bude nutno doplnit časovou hodnotu, systém 
to umožní vyplněním položek „od-do“ a „bě-
hem dne“, a pak se v rozkaze objeví pouze 
čas (např. 13:00 až 18:00). V instrukci typu 
pomalá jízda – klasická PJ se platnost nezob-
razuje (nejde ani povolit), u dočasné pomalé 
jízdy se platnost zobrazuje vždy.

● Oddělení pravidelné a variantní trasy 
vlaku

OC: V současnosti způsobuje velký pro-
blém se srozumitelností pís. rozkazů moderni-
zace ŽU Praha, stavba „rekonstrukce trati Pra-
ha Vršovice (včetně)–Praha Hostivař (mimo)“. 
Vzhledem k tomu, že tuto trasu využívá řada 

vlaků jedoucích do PP Praha Jih a zároveň je 
objízdnou trasou pro vlaky jedoucí do Prahy 
ze směru Kolín přes Prahu Libeň, jsou rozkazy 
pro tyto vlaky velmi nepřehledné až chaotické. 
Na základě této zkušenosti navrhujeme, aby 
pokyny v pís. rozkazech byly vytvořeny a seřa-
zeny vždy napřed pro pravidelnou trasu vlaku 
(např. Č. Třebová–Praha Libeň–Praha hl. n.–
PP Praha Jih), a teprve následně (a výrazně 
odděleny a označeny) pro variantní trasy (např. 
objízdná trasa Praha Běchovice–Malešice–Vr-
šovice–Praha hl. n.). To povede i ke zlepšení 
řazení údajů ve směru jízdy vlaku.

SŽ: V období od 8. listopadu 2020 až do 
ledna 2021 probíhal na Správě železnic ově-
řovací provoz v traťovém úseku Praha–Česká 
Třebová, kdy strojvedoucí byl zpravován pou-
ze o omezeních, která se týkají jeho aktivova-
né trasy, a není dopředu zpravován o omeze-
ních platných na objízdných trasách. O ome-
zeních na objízdné trasy bude strojvedoucí 
zpravován pouze v případě, že dojde k jízdě 
po objízdné trase. Tento postup je zapracován 
i do novelizovaného předpisu SŽ D1. V rámci 
vyhodnocení ověřovacího provozu na konci 
ledna 2021 bylo náměstkem GŘ pro řízení 
provozu rozhodnuto o zavedení tohoto způso-
bu zpravování v rámci celosíťové působnosti, 
a to v termínu od 6. dubna 2021, kdy dojde 
v souvislosti s výlukovou akcí v úseku Bran-
dýs nad Orlicí–Ústí nad Orlicí ke změně Pro-
váděcího nařízení k předpisu D7, součástí kte-
rého je také ustanovení o zpravování rozkazy. 

● Reakce zaměstnanců provozovatele 
dráhy na dotazy

OC: Problematiku rozporů a nesrovnalostí 
v pís. rozkazech v současnosti řeší mj. čl. 3256 
předpisu SŽDC D1, který praví: Zaměstnanec, 
který písemný rozkaz přijímá, je povinen si jej 
přečíst ještě před potvrzením převzetí. Případ-
né nesrovnalosti se musí ihned odstranit. Po-
kud sepsaný rozkaz neodpovídá ustanovením 
o jeho sepsání, odmítne jej převzít. Tento člá-
nek byl vytvořen a byl funkční pravděpodobně 
v době, kdy v každé stanici sepisoval písemné 
rozkazy výpravčí, který byl s problematikou 
seznámen a byl schopen ji vysvětlit. Doba se 
však výrazně změnila a v návaznosti na změny 
(kdy např. v řadě stanic doručuje rozkazy jiný 
pověřený zaměstnanec než výpravčí, jehož ná-
plní práce je rozkaz pouze vytisknout a předat) 
považujeme za nutné nastavit procesy v rámci 
činnosti provozovatele dráhy, které povedou 
k jednoznačnému postupu pro vyjasnění příp. 
rozporů v pís. rozkazech. V rámci maximální 
eliminace nejasností při tvorbě písemných roz-
kazů také doporučujeme jejich vícestupňovou 
kontrolu.

SŽ: V případech, kdy strojvedoucí vyža-
duje vyjasnění konkrétní instrukce v rozkazu 
a zaměstnanec Správy železnic s kvalifikací 
nižší než výpravčí nedokáže uspokojivě stroj-
vedoucímu odpovědět, strojvedoucí nepro-
dleně kontaktuje výpravčího stanice v místě 
zpravení a požádá o vyjasnění instrukce.

● Grafické provedení písemného 
rozkazu

OC: Tento náš dopis řeší především po-
dobu obsahu stávajících písemných rozka-
zů. Považujeme za potřebné zahájit debatu 
též nad filozofií formy zpravování stroj-
vedoucích o mimořádnostech. Technické 
možnosti tisku se postupem času změnily 
a doba archaických jehličkových tiskáren 
je už pryč… Považujeme za vhodné změnit 
kvalitu tisku a přejít na laserový tisk. Stroj-
vůdci si často vcelku oprávněně stěžují na 
viditelnost, čitelnost a velikost současného 
tištěného textu. Dále by pomohlo bezpeč-
nosti provozu rozlišení významově závaž-
ných informací barvou či stylem písma 
(např. kurzívou). Např. napěťová výluka, 
omezení rychlosti vs. aktivace přejezdu či 
zkrácení nástupiště… Debatu lze vést např. 
i o přechodu na déletrvající (např. týdenní) 
zpravování o mimořádnostech, které by 
strojvedoucí obdržel elektronicky do svých 
pracovních pomůcek.  Spatřujeme v tomto 
kroku možnost strojvedoucího seznámit se 
s rozkazem v klidu s dostatečnou časovou 
rezervou před samotným vedením vlaku. 
A v neposlední řadě i značnou úsporu ná-
kladů na straně Správy železnic.

SŽ: Správa železnic momentálně řeší celo-
síťový nákup laserových tiskáren. Jehličkové 
tiskárny tímto budou postupně v průběhu roku 
2021 rušeny a nahrazovány novými. S tiště-
ním barevných písemných rozkazů Správa že-
leznic nepočítá. Tištění textu písemného roz-
kazu tučně nebo kurzívou může vést k tomu, 
že strojvedoucí přehlédne jiný text a může to 
vést k vzniku mimořádné události. 

OC – z dalších připomínek: Diskuzi je 
také možno vést o tom, které údaje jsou pro 
jízdu vlaku relevantní a které nikoli. Od evi-
dentních zbytečností uváděných do písem-
ných rozkazů (např. 11 měsíců byly všechny 
vlaky zpravovány písemně o skutečnosti, že 
„na Odb. Stromovka je snížená výška trolejo-
vého drátu od km do km...“), až po věci, které 
velmi balancují na hraně mezi využitelností 
a nevyužitelností.

Veškeré zde uváděné skutečnosti, postoje 
a požadavky jsme schopni vysvětlit, doložit či 
podpořit předložením konkrétních písemných 
rozkazů či alespoň svědectvím očitých svěd-
ků. Jedná se o úhel pohledu strojvedoucích 
a o výchozí námět k vedení diskuze v rámci 
pracovní skupiny, z níž vzejde všestranně ak-
ceptované a účelné řešení. 

SŽ: S ohledem na uvedené podněty se 
určitě nebráníme rámcové konstruktivní 
diskuzi týkající se problematiky zpravování 
vlaků. K vedení této diskuze bude jistě časo-
vý prostor v rámci konferenčního projednání 
připomínek k předpisu SŽ D1, které je plá-
nováno na měsíc duben 2021. Naším zájmem 
je hledat společně přijatelné kompromisy 
a oblast zpravování kvalitativně posunout na 
vyšší úroveň.

V březnu byla ve středisku údržby v Brně-
-Maloměřicích uvedena do provozu nejmo-
dernější hala pro údržbu železničních vozidel 
Českých drah. Vyrostla za zhruba dva roky 
od zahájení stavby, disponuje dvěma kole-
jemi s délkou přes 150 metrů a bude sloužit 
především pro údržbu elektrických jednotek 
a vratných souprav Českých drah s potenci-
álem využití pro servis nových elektrických 
jednotek Jihomoravského kraje. Mezi její 
vybavení patří mimo jiné prohlídkové kaná-
ly a lávky, mobilní plošiny či mostový jeřáb 
s nosností 11 tun.

„V Jihomoravském kraji provádíme údržbu 
mnoha elektrických jednotek, které provozu-
jeme v dálkové i regionální dopravě. Museli 
jsme proto počítat i s neodkladnými investice-
mi pro zajištění adekvátního zázemí, které tato 
opravárenská hala bezpochyby poskytne,“ 

vysvětlil předseda představenstva a generální 
ředitel ČD Ivan Bednárik a doplnil: „Zefek-
tivníme tak například údržbu 132 metrů dlou-
hých jednotek InterPanter, které se nevešly 
celou svou délkou do původní haly a bylo nut-
né je servisovat po částech, což prodlužovalo 
dobu jejich odstavení. Na jednu kolej bude 
současně také možné přistavit až dvě jednotky 
RegioPanter. To výrazně sníží časovou nároč-
nost oprav a umožní vozidla vracet rychleji 
zpět do provozu. A je známo, že čas jsou pení-
ze a také spokojenost zákazníků.“

Národní dopravce provozuje elektrické sou-
pravy InterPanter na dálkových linkách R13 
(Brno–Břeclav–Olomouc) a R19 (Brno–Čes-
ká–Třebová) a elektrické jednotky RegioPanter 
řady 640 a 650 na regionálních vlacích v zá-
vazku Jihomoravského kraje. Vedle těchto uce-
lených jednotek zde budou udržovány i vratné 

soupravy s řídicími vozy, které obsluhují spoje 
Jihomoravského a Zlínského kraje.

„Nové servisní středisko nyní disponuje 
širokou škálou vybavení, které našim zaměst-
nancům umožní pohodlněji, bezpečněji a efek-
tivněji pracovat. V hale jsou prohlídkové ka-
nály se samostatnými vstupy jak z čela, tak 
z boku. Podél jedné koleje se nachází pevné 
prohlídkové lávky pro údržbu zařízení na stře-
še elektrických jednotek, druhá kolej je vyba-
vena dvěma šestimetrovými mobilními ploši-
nami. Součástí je také jeřábová dráha s elek-
trickým mostovým jeřábem o nosnosti 11 tun, 
zařízení pro odsávání vakuových WC nebo 
signalizace posunu pro zvýšení bezpečnosti. 
Využito bylo také energeticky úsporných prvků 
například v podobě LED svítidel,“ vysvětlil 
Michal Kraus, člen představenstva a náměs-
tek generálního ředitele ČD pro provoz.

Výstavba haly byla realizována za cenu 
255,4 milionů korun. Nezbytnou součástí 
stavby bylo mimo jiné propojení nové haly se 
stávajícími halami sever a jih, instalace trakč-
ního vedení vnějších přístupových a objízd-
ných kolejí či zpevnění manipulační plochy 
v blízkém okolí. 

České dráhy budou v modernizaci infra-
struktury pokračovat i na dalších místech 
v České republice. V současné době probíhá 
stavba nové haly pro údržbu moderních vo-
zidel v Plzni. V Chebu se chystá stavba první 
typizované opravárenské haly, další taková 
by měla vzniknout v Českých Budějovicích. 
Moderní zázemí se plánuje také v Havlíčkově 
Brodě, Trutnově nebo v Olomouci. Tyto in-
vestice jsou potřebné vzhledem ke smlouvám 
uzavřeným s krajskými samosprávami a v ná-
vaznosti na modernizaci vozidlového parku.

Národní dopravce pokračuje v modernizaci své infrastruktury

Nové spojení zkolaudováno

Nově otevřená moderní hala pro údržbu železničních vozidel ČD byla otevřena v Brně-Maloměřicích (foto: České dráhy)

Drážní úřad vydal v březnu kolaudační 
rozhodnutí na stavbu „Nové spojení“, umož-
ňující jízdu vlaků mezi pražským Hlavním 
nádražím, Libní, Holešovicemi a Vysočany. 
Správa železnic provedla za účelem snížení 
hluku projíždějících vlaků úpravy kolejí, které 
umožnily Hygienické stanici hl. města Prahy 
vydat souhlasné závazné stanovisko s pod-
mínkou. Ta ukládá SŽ, aby orgánu ochrany 
veřejného zdraví předložila návrh opatření, 
která na této trati od 1. 7. 2021 v nočních 
 hodinách zajistí omezení nákladní dopravy. 
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Bludišťák dostal kroužek 
a znovu létá nad Bludovskou strání 

 Ve Zkušebním centru Velim Výzkumného Ústavu Železničního 
úspěšně proběhlo intenzivní testování elektrických lokomotiv doda-
tečně vybavených palubní jednotkou Evropského vlakového zabez-
pečovacího systému ETCS. Jedná se o lokomotivy řad 163 a 363 
vyráběných v závodech Škoda, které aktuálně slouží u nákladního do-
pravce ČD Cargo. Vedoucím konsorcia, jež má tzv. retrofit na starosti, 
je ČD-Telematika. 

Testovací prototypy byly modernizovány v rámci zakázky realizo-
vané konsorciem společností ČD-Telematika a AŽD. Firma AŽD je 
dodavatelem národního vlakového zabezpečovače a ČD - Telemati-
ka je vedoucím konsorcia a výhradním zástupcem dodavatele ETCS, 
francouzského výrobce Alstom, pro ČR v segmentů retrofitů.  Alstom 
je předním světovým dodavatelem řešení pro trvale udržitelnou 
a chytrou mobilitu, který má ve své nabídce celou škálu zařízení pro 
dopravu včetně systémů ETCS. Zakázka vysoutěžená v loňském roce 
předpokládá do konce roku 2022 vybavit vlakovým zabezpečovačem 
78 lokomotiv ČD Cargo, konkrétně 31 lokomotiv řady 163 a 47 loko-
motiv řady 363. Vozidla těchto řad jsou nejrozšířenějšími elektrickými 
lokomotivami provozovanými v ČR i na Slovensku.

Testování ve Zkušebním centru Velim Výzkumného Ústavu Že-
lezničního absolvovaly prototypy stejnosměrných lokomotiv řady 
163 a dvousystémových ř. 363, nově dovybavených systémem ETCS 
a dalšími moderními prvky. Funkčnost nově nainstalovaných kompo-
nent i jejich komunikace se stávajícími systémy lokomotiv se testo-
valy během nejrůznějších provozních situací, kdy se mění rychlost, 
zatížení vozidel i adhezní podmínky. 

Během týdenního testování absolvovala lokomotiva desítky hodin 
jízdy na velkém i malém okruhu. Hlavní náplň testování spočívala 
v ověření systému odometrie u nainstalovaného ETCS. Konkrétně jde 
o funkčnost akcelerometru, snímače otáček náprav a Dopplerova rada-
ru. Dále se testovaly vybrané funkcionality ETCS, funkčnost ostatních 
spolupracujících systémů a komponent – mimo jiné se jedná o národní 
vlakový zabezpečovač LS06, tachograf Hasler Teloc3000 a převodník 
MVBC02, tedy komunikační rozhraní mezi palubní jednotkou ETCS 
a regulátory vozidla. 

Samotné testovací jízdy probíhaly podle definovaných scénářů, kdy 
se nemění pouze rychlost jízdy, ale například se simulují různé ad-
hezní podmínky a zátěž testované lokomotivy. Simulace zhoršených 
adhezních podmínek se provádí vstřikováním speciálního mýdlového 
roztoku na dvoukolí vozidla, čímž se uměle zhoršuje přenos výkonu 
z lokomotivy na kolejnice. Při akceleraci tak dochází k prokluzu a při 
deceleraci naopak ke smyku. 

V průběhu testování se měnila nejen rychlost a míra zhoršení ad-
heze (ta se reguluje koncentrací použitého speciálního mýdlového 
roztoku), ale simulovalo se i různé zatížení testovaného hnacího vozi-
dla zapřažením druhé lokomotivy, která vytváří fiktivní zátěž. Při jed-
notlivých konkrétních scénářích druhá lokomotiva buď funguje jako 
element, který brzdí zrychlující testovanou lokomotivu, nebo naopak 

Jak se ve Zkušebním centru Velim testovaly naše 
nejrozšířenější elektrické lokomotivy vybavované systémem ETCS

zpomalující testovanou lokomotivu tlačí. Při obou těchto fázích do-
chází k prokluzu, respektive ke smyku testované lokomotivy a tyto 
limitní stavy slouží k ověření funkčnosti odometrie ETCS.

Mezi vybrané testované funkcionality ETCS patří mimo jiné spo-
jení mezi palubní jednotkou a radioblokovou centrálou RBC prostřed-
nictvím sítě GSM-R a dynamické přechody mezi jednotlivými vlako-
vými zabezpečovači, tedy ETCS, českým národním zabezpečovačem 
LS06 a případně polským SHP. 

Další oblast testování byla zaměřena na ověření funkčnosti komu-
nikace mezi ETCS a nově instalovaným tachografem Teloc3000 a ná-
rodním zabezpečovačem LS06. Zatímco na této části testování spolu-
pracuje AŽD, společnost ČMŽO – elektronika se podílí na testování 
komunikace mezi ETCS a systémem automatické regulace rychlosti 
(ARR).

Během dovybavení lokomotivy palubní jednotkou ETCS došlo 
k osazení tzv. černé skřínky, výměně stávajícího národního zabezpe-
čovače LS a elektronického tachografu za zabezpečovač LS06 a nový 
tachograf Teloc3000. Mezi regulátory vozidla a palubní jednotku 
ETCS bylo třeba umístit komunikační rozhraní MVBC02 a změněn 
byl i systém napájení nízkonapěťových obvodů lokomotivy. Zejmé-
na při tvorbě konstrukčního a elektro projektu, při výrobě veškerých 
úchytů včetně pevnostních výpočtů a také při samotné montáži byla 
důležitá spolupráce všech zúčastněných výrobců, jejichž doporučení-
mi především ohledně technických omezení se tvůrci projektu řídili. 
Zobrazovací a ovládací prvky nově instalovaných komponent navíc 
musely být kompletně zapracovány do stávajícího pultu strojvedoucí-
ho s minimální možností změny ergonomie.

Text a foto, zdroj: ČD-Telematika

Krásný dravý pták, kterého vidíte na 
fotografii, se nedostal na stránky strojvůd-
covského časopisu náhodou. Na jeho po-
hnutý příběh, který naštěstí skončil šťastně, 
nás nedávno upozornil šumperský kolega, 
strojvedoucí Milan Hubáček.

Co se v květnu loňského roku vlastně 
přihodilo? Jak jsme se dozvěděli, uskuteč-
nila se záchranná akce, kterou měl na svě-
domí místopředseda základní organizace 
Federace strojvůdců v Šumperku Tomáš 
Schůrek. Dejme tedy přímo jemu slovo, 
respektive odcitujme jeho výpověď, kte-
rou jsme si přečetli z komunikace na Face-
booku ze dne 29. května 2020.

„Pár fotek ze včerejší záchrany káněte 
lesního... Dravec nezvládl zjevně v zápa-
lu lovu manévr před projíždějícím vlakem 
a rohem soupravy dostal zásah. Obvykle je 
šance na přežití minimální, obzvláště když 
káňata dosahují maximálně 1,2 kilogramu 
váhy. 

Při obratovém vlaku jsem koukal, zdali 
ho někde nespatřím. Zahlédl jsem ho v kles-
tí poblíž tratě a přišlo mi, že stojí na pařá-
tech a jeví známky života. Vyrážím tedy po 
směně na nádraží do Bludova a mířím pod 
Bludovskou stráň. Vyzbrojen rukavicemi 
a doufaje, že bude ještě živý.

První shledání nevypadalo moc optimi-
sticky, a tak jsem stav konzultoval se zá-
chrannou stanicí v Rudě. Po vysvobození 
z větví ale káně celkem ožilo. Naštěstí ne-
kladlo žádný odpor, jen zvědavě koukalo, 
a tak spolu míříme na bludovské nádraží, 
kam si pro dravce přijedou ze záchranné 
stanice. Při prvním odborném ohledání 
a narovnání per je zjištěno, že pařáty a kří-
dla jsou v pořádku, nicméně je zjevně otře-
sen. Doufám, že nebude mít nějaké vnitřní 
zranění či jiný problém a snad se brzy opět 
proletí nad Bludovskou strání ...“ zazname-
nal kolega Schůrek.

V ději takřka rok starého vzpomínání se 
přenesme o pár dnů dopředu. Na svůj do-
taz, jak se káněti daří, se náš kolega dru-
hého června ze záchranné stanice v Rudě 
nad Moravou dozvídá, že dravec zatím žije, 
a že když „neumřel“ do tří dnů, tak to že má 
slušnou šanci na přežití. A jak už jsme zmí-
nili v úvodu, náš příběh má opravdu šťast-
ný konec. Čtvrtého července se totiž Tomáš 
dotazuje: „Ahojte, zvědavost mně nedá. 
Jak dopadl Bludišťák. Dostal se z toho?“ 
A týž den mu přichází zpráva: „Dobrý den, 
dostal kroužek a odletěl. Super akcička, dě-
kujeme za něj!“

Dobrá věc se podařila! A my jsme spo-
lečně s kolegou Hubáčkem moc rádi, že 
zvláště v této v mnoha směrech depresiv-
ní době jsme v našem časopise mohli dát 
prostor pozitivním věcem a připomenout 
čin, který rozhodně zaslouží naše uznání 
a poděkování.

Marek Poláček

Bylo to dávno, a tak je to už promlčené. 
Stalo se to za vlády jedné velké strany, kdy 
měl každý titul soudruha či soudružky. Jezdil 
jsem tenkrát jako „mlaďas“ v Chomutově, 
a sice ve funkci pomocník strojvedoucího. 
Jezdil jsem dokonce v turnuse na manipulač-
ních vlacích do Lužné u Rakovníka. A měl 
jsem i svého stabilního strojvedoucího. Byl 
to trošku pedant a nervák, ale já jsem s ním 
vycházel dobře. Horší to měli „šíbráci“ (pozn. 
redakce: posunovači respektive průvodčí ná-
kladní vlaků), protože když se strojvedoucímu 
jen trochu zdálo, že návěsti nejsou tak, jak 
mají být, klidně zastavil, ať to bylo kdekoliv, 
a šel třeba i sto metrů dotyčnému vysvětlit ná-
věstní předpis. Dotyčný po této masáži mohl 
ihned hrát v nějakém instruktážním filmu 
o železnici, jak se správně dávají předpisové 
návěsti. 

Měli jsme turnusového brejlovce 3384 
a v hytláku (pozn. redakce: služební vůz) za 
mašinou vlakvedoucího, jakožto vedoucího 
posunu ve stanicích, kde se posunovalo, a dva 
průvodčí nákladních vlaků coby posunovače. 
Takže na vlaku pět lidí. Tenkrát jsme se už 
vraceli do Chomutova a zbývala nám poslední 
stanice pro posun, a to Březno u Chomutova. 
Dnes už to tam vypadá jinak než v té době.

Poměrně jednoduchá akce měla proběh-
nout asi takto. Lokomotiva s hytlákem a vozy 
pro Březno měla vyjet na spořické zhlaví, 
zasunout vozy na vedlejší kolej, odvěsit, vy-
jet s loko a hytlákem zpátky na zhlaví a po 
13. koleji zajet na konec koleje na žatecké 
zhlaví pro správkové Wapky. Pak už se mělo 
opět vyjet na spořické zhlaví, zasunout na 
kmenový vlak a hotovo. 

Rozkaz zněl jasně, takže se posunovalo, 
až se z nás kouřilo. Už nám zbývalo jen při-
vézt Wapky a dát je na náš vlak. Jenže na té 
třinácté se to zadrhlo. Něco tam nešlo, jestli 

posunovač nemohl povolit kliku nebo šrou-
bovku, nevím. Prostě jsme tam stáli a čeka-
li. Mezitím čekal vlakvedoucí jako vedoucí 
posunu u boudy stavědla a druhý posunovač 
u námezníku naší 13. koleje, aby nám mohl 
přenášet návěsti od „vlakoše“, jelikož tam 
přes odstavené vozy nebylo vidět. Vlakoš, 
zřejmě omámený jarním měsícem a myšlen-
kou na zachování rodu, tam zatím celou dobu 
hučel a přednášel moudra otevřeným oknem 
boudy stavědla do soudružky signalistky. Asi 
měl u paninky úspěch, protože zpitomělá sou-
družka nějak zapomněla na posun a na telefon 
od výpravčího zrušila posun a postavila vjezd 
odbočkou pro vlak od Spořic. Pochopitelně to 
nějak opomněla oznámit tomu Romeovi pod 
oknem. Scéna byla připravena.  

Posunovač na třinácté koleji konečně vy-
řešil problém a dal návěst „vzdálit“. Fíra za 
to vzal a asi osm Wapek se hnulo směrem 
k námezníku u 13. koleje. Druhý posunovač 
u námezníku 13. koleje, když viděl, že se hý-
beme, dal návěst ,,přiblížit“ a podíval se k sta-
vědlu, aby zjistil návěst od vlakoše. Ten viděl 
posunovače u námezníku 13. koleje, jak nám 
dává návěsti, a věděl tedy, že už jedeme. Tak 
v domnění, že má stále sjednán posun, dal ná-
věst ,,přiblížit“, což posunovač u námezníku 
hbitě převzal a poslal dál. Kdyby to bylo ve 
filmu, tak zde už by hudba pomalu přecházela 
do vyšších kvílivých tónů.

Návěstidlo tam žádné nebylo, takže posu-
nový díl vyrazil směrem ke spořickému zhla-
ví. Fíra vyhlížel vlakoše u stavědla a já jsem 
koukal dopředu. Pak se to seběhlo ráz na ráz. 
Uviděl jsem, že nám nestojí výhybka, a tak 
jsem hned zařval: „Nestojí nám veksle, říz-
neme ji!“ Fíra zareagoval okamžitě, stoupl si 
na oba pedály houkačky a začal brzdit. Zde je 
třeba pouze připomenout, že stroj T 478.3384 
byl druhá největší leštěnka v depu, hned za 

Penzista vzpomíná: Reverzní páka

Železniční spolek Klub M 131.1 a Český 
zemský svaz FISAIC spolu s dalšími spolupo-
řadateli vyhlašuje u příležitosti 2. ročníku fes-
tivalu filmů s železniční tématikou „Kraslický 
filmVLáček“, který se uskuteční ve dnech 
30. a 31. července 2021, soutěž amatérských 
filmařů nazvanou „O kraslické návěstidlo“.

Soutěž je vyhlášena ve věkových katego-
riích do 20 let a nad 20 let s tématy: ● že-
lezniční provoz, ● historie železnic, ● akce 
pořádané pro veřejnost, ● činnost železnič-
ních spolků a muzeí; ● snímky s neželezniční 
tématikou natočené železničáři.

Soutěžní snímky nesmí být starší tří let, do 
soutěže se nepřijímají snímky natočené na ko-
merční bázi a reklamní šoty.

Doporučenými formáty jsou FMV, mpeg, 
avi a mp4, maximální délka snímku je 30 mi-
nut. Maximální velikost souboru 15 GB, 
snímková frekvence 24 nebo 25 fps, minimál-
ní rozlišení videa 190 ´ 1080, černá na začát-
ku a na konci filmu maximálně 1 sec.

Snímky (nejvíce tři na jednoho účastníka) 
zasílejte nebo osobně odevzdejte (na DVD, 
na USB flash discích nebo prostřednictvím 

Soutěž pro amatérské filmaře

www.uschovna.cz) do 30. června tohoto roku 
na adresu Železničního spolku Klub M 131.1, 
ul. Kpt. Jaroše 2019, 358 01 Kraslice. Sou-
časně poukažte za každý přihlášený sní-
mek částku 100 Kč (4 euro) na účet spolku 
č. 1693611/0300.

Soutěžní snímky budou bez nároků na ho-
norář k dispozici pořádajícím organizacím, 
které je budou využívat při své činnosti, sou-
časně budou prezentovány v rámci 2. ročníku 
festivalu Kraslický filmVLáček. na základě 
hodnocení jednotlivých snímků návštěvníky 
festivalu bude udělena divácká cena. Výsled-
ky hodnocení poroty i divácká cena budou vy-
hlášeny v rámci večerního programu festivalu 
v sobotu 31. července 2021.

Bližší informace o akci poskytne Robert 
Koutný, tel. 602 203 548, Koutny@rotava.cz

Elektrické lokomotivy ČD Cargo během testů ve Zkušebním centrum Velim VUZ. Vlevo dvousystémová lokomotiva 363 075-3, vpravo 
stejnosměrná lokomotiva 163 022-7. Druhá lokomotiva na nich simulovala různou zátěž  

Pult strojvedoucího s nově instalovanými zobrazovacími a ovládacími 
prvky

Součástí nově nainstalovaného systému ETCS je i čtečka balíz, která je na prvním snímku 
umístěna uprostřed. Vlevo je vidět zařízení pro aplikaci speciálního mýdlového roztoku na 
dvoukolí testovaného vozidla k simulaci zhoršených adhezních podmínek. Detail aplikace 
speciálního mýdlového roztoku na dvoukolí testovaného vozidla pro simulaci zhoršených 
adhezních podmínek je na záběru vpravo

Desátého prosince loňského roku dovezl svůj 
poslední vlak z Humpolce do Havlíčkova 
Brodu náš kamarád a kolega, pan Jaromír 
Dvořák. Jaromíre, děkujeme Ti za všechno, 
co jsi pro železnici a své kamarády udělal, 
a přejeme Ti pevné zdraví a klid do mnoha 
dalších let na zaslouženém odpočinku. Výbor 
a ostatní kolegové ze základní organizace 
FSČR Havlíčkův Brod

Káně od Bludova

strojem T 478.3402, který nám konkuroval. 
Takže sice brzdil, ale nemohl si dovolit, aby 
mašinu „obul“. Pro neznalé překládám ... aby 
vytvořil na kolech plochá místa, kdy stroj pak 
při jízdě tak dupe, že je ve škále Richterovy 
stupnice už veden jako slabé zemětřesení. To 
by bylo v depu posměšků, že mají stroj na-
blýskán, ale dupe jim tak, že na stavědlech pa-
dají hrnky z poliček. To fíra rozhodně nemohl 
dopustit, takže brzdil s tímto handicapem. Zde 
by ve filmu hudba už přímo burácela a kamera 
by hodila detail na čelní skla, kde byly přile-
peny naše obličeje.

Mezitím paní soudružce na stavědle do-
šla celá situace. Nejdřív jí asi ztuhla krev 
v žilách, aby jí poté následně vyletěl tlak na 
nějakých 200/200 mm Hg. Duchapřítomně 
shodila vjezd a začala přestavovat výhybky, 
takže deset metrů před mašinou výhybka udě-
lala „hop“ do správné polohy pro nás a pak 
hned další se přestavila pro směr na bývalou 
šachetní vlečku, na kterou vzápětí posunový 
díl dorazil.

Nakonec se to povedlo konečně zastavit 
bez následků. Že je můj fíra nervní, jsem vě-
děl, ale následná scéna mne ohromila. Básník 
by řekl, že chrlil oheň a síru a metal blesky. 
Když potom vypotřeboval zoologický a bio-
logický slovník, vyskloňovaný do ženského 
rodu, přestavil směrovou páku do nuly, vyn-
dal ji z kontroléru a vyhodil ji ven otevřeným 
oknem se slovy, že se na to může vystolicovat. 
To ho trochu uklidnilo, vstal, otevřel dveře 
a řekl: „Teď jdu promluvit do duše těm dvěma 
a ty zatím najdi tu páku!“ A šel.

Hledal jsem tedy tu páku v nějakém suchém 
rákosí a moc bych za to nedal, že to rákosí 
podivně šustilo od zvukových vln, které se 
nesly vzduchem od stavědla. Páku jsem na-
šel asi za pět minut, a když jsem lezl zpátky 
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Dne 29. ledna tohoto roku oslavil svých 
krásných 85 let náš bývalý kolega strojvůdce, 
pan Jaroslav Pecha. Stejné jubileum slavil 
23. března rovněž další kolega strojvůdce ve 
výslužbě, pan Jaroslav Holubec. Vše nej-
lepší, pevné zdraví a pohodu do dalších let 
přejí oběma oslavencům kolegové a kamará-
di z Havlíčkova Brodu.

***
V tomto měsíci oslavili své sedmdesáté na-

rozeniny naši kolegové, členové nymburské 
základní organizace Federace strojvůdců: dru-
hého dubna Pavel Kyjánek a 15. dubna  Pavel 
Filip. K tomuto významnému výročí jim bla-
hopřejeme a do dalších let přejeme hodně 
zdraví, lásky, štěstí a životní spokojenosti. 
Výbor a členové ZO FS Nymburk

***
Jedenáctého dubna oslavil své životní jubi-

leum sedmdesáti let náš kolega ze Seniorklu-
bu při liberecké základní organizaci Federace 
strojvůdců, pan Josef Urban. Výbor, členové 
základní organizace a kolegové ze Seniorklu-
bu mu děkují za odvedenou práci a do dalšího 
života přejí hodně štěstí, pohody, pevné zdraví 
a spokojenost v rodinném životě.                                     

***     
Pěkné životní jubileum 75 let oslavil dne 

10. ledna náš bývalý kolega strojvůdce, pan 
Rudolf Prchal. Prvního února slavil své 
pětašedesátiny náš bývalý kolega strojve-
doucí, pan Karel Krejčí. Kulatou šede-
sátku oslavil druhého ledna náš kolega, 
strojvedoucí  Českých drah, pan Jaroslav 
 Holubec ml.  Stejné výročí oslavili v uvede-
ných dnech tito kolegové strojvůdci: 11. břez-
na pan Jiří Poděbradský a 20. března pan 
Miloš  Veselský. 55.  narozeniny oslavil 
23. ledna náš kolega, strojvedoucí ČD, pan 
Zdeněk  Kučera. Rovné půlstoletí slavil v po-
slední březnový den náš kolega, strojvedoucí 
ČD, pan ing. Stanislav Kodys. Všem osla-
vencům přejí jen to nejlepší, zdraví a pohodu 
do dalších kolegové a kamarádi z Havlíčkova 
Brodu. Zároveň se jim omlouvají za pozdní 
gratulaci.

***
V příštích dnech budou svá životní výročí 

slavit naši kolegové z letohradské ZO Fede-
race strojvůdců: 16. dubna rovnou šedesátku 
Ján Mikulík a 28. dubna 65. narozeniny Jiří 
Adolf. Výbor a ostatní členové základní or-
ganizace FS Letohrad jim srdečně blahopře-
jí a ještě do mnoha dalších let přejí pohodu, 
spokojenost a především zdraví. K blahopřání 
kolegovi Adolfovi, který je dlouholetým spo-
lupracovníkem Zájmů strojvůdce, se připojují 
i redakce a redakční rada časopisu. 

***
Dne 25. dubna oslaví své šedesátiny náš 

kolega Lumír Velčovský. Výbor a ostatní ko-
legové ze základní organizace Cargo Ostrava 
mu k tomuto významnému jubileu blahopřejí 
a do mnoha dalších let spokojeného života 
přejí hodně štěstí a hlavně pevné zdraví.

***
Svoji samostatnou kariéru strojvedou-

cího odstartoval v měsíci dubnu oslavou 
svých 50. narozenin náš kolega, pan Roman 
 Mikla. Bylo tomu tak dne 4. dubna. Kolegové 
a kamarádi z Havlíčkova Brodu mu přejí pra-
covní pohodu, mnoho kilometrů bez nehod, 
ale též pevné zdraví a životní elán v soukro-
mém životě.

Osmnáctý duben bude dnem, kdy bude své 
pětašedesátiny slavit náš kolega Zdeněk Ryska 
z děčínské základní organizace FS. Do mnoha 
dalších let jen to nejlepší, spokojenost, poho-
du a především zdraví mu přejí výbor a ostatní  
členové ze ZO Federace strojvůdců Děčín.

***
Dne 21. dubna oslaví své šedesáté naroze-

niny kolega František Zvěřina, člen základní 
organizace Kolín. K tomuto významnému vý-
ročí mu blahopřejeme a do dalších let přejeme 
hodně zdraví, lásky, štěstí a životní spokoje-
nosti. Výbor a členové ZO Federace strojvůd-
ců Kolín

***
Dne 11. dubna oslavil svoji první šedesátku 

náš kamarád a kolega strojvedoucí z ČD Car-
go, pan Oldřich Hlaváč. Dne 14. dubna sla-
vil své 65. narozeniny náš kamarád a bývalý 
kolega strojvedoucí, pan Josef Karel. Všech-
no nejlepší, pevné zdraví, pohodu a životní 
elán do mnoha dalších let jim přejí kolegové 
a kamarádi z Havlíčkova Brodu.

Na sklonku loňského roku zemřel ve 
věku 73 let pan Jan Eis. Dne 23. února 
2021 zemřel ve věku 63 let pan Lubomír 
Kubát. Oba naši bývalí havlíčkobrodští 
kolegové pracovali na železnici ve funkci 
pomocníka strojvedoucího.  

Kdo jste je znali, věnujte jim, prosím, 
tichou vzpomínku. Čest jejich památce.

Výbor a členové ZO FS Havlíčkův Brod
***

Dne 11. března tohoto roku nás navždy 
opustil po těžké nemoci ve věku 77 let náš 
kolega, člen Seniorklubu při základní or-
ganizaci Federace strojvůdců Liberec, pan 
Rudolf Karpíšek. Čest jeho památce. 

Kdo jste ho znali, věnujte mu, prosím, 
rovněž vy svoji tichou vzpomínku. 

Děkují všichni aktivní členové základní 
organizace i členové Seniorklubu 

liberecké FSČR.
***

Dne 21. břez-
na 2021 opustil 
náhle a navždy 
naše řady ve věku 
pouhých 57 let 
přátelský a po-
hodový člověk, 
jihlavský strojve-
doucí, pan Vilém 
Komůrka.

Kdo jste jej 
znali, věnujte mu, prosím, také vy spo-
lečně s námi svoji tichou vzpomínku. 
Děkujeme.

Výbor a členové ZO FS Jihlava

Poslední rozloučení

Hluboce zarmouceni oznamujeme, 
že dne 29. března odešel do fírovského 
nebe strojvůdce Miroslav Vincenc, zvaný 
„Vincek“. Odešel v 61 letech, po krátké, 
ale zákeřné nemoci. 

Ztrácíme tak dobrého kamaráda a skvě-
lého kolegu, který kolem sebe dokázal ší-
řit pohodu, klid a dobrou náladu, a to jak 
v práci, tak také v civilním životě. Kolegů 
s těmito vlastnostmi není mnoho, o to více 
nám teď bude chybět.

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

Kolegové a kamarádi ze základní 
organizace FSČR Česká Třebová 

Kolega Vincenc nám  
bude moc chybět

V letošním roce dovršuje tradiční seriál 
dokumentů „Historie a provoz železnic“ už 
úctyhodný 30. díl. A současně, díky dosavad-
nímu zájmu diváků, může zahájit už čtvrtou 
desítku. 

Tentokrát se oba nové pořady vracejí do 
nedávné minulosti. Jubilejní 30. díl: Želez-
nice přelomu tisíciletí – Ohlédnutí první 
a následující 31. díl: Železnice přelomu 
tisíciletí – Ohlédnutí druhé na dosud ne-
publikovaných záběrech z let 1999 až 2007 
ukazují už neopakovatelný obraz provozu na 
českých železnicích té doby. Pořady jsou kon-
cipovány jako putování od západu na východ 
republiky a zahrnují nejrůznější řady vozidel. 
Od Sergejů a Brejlovců na Chebsku, přes 
Čmeláky a Bardotky na jihozápadě, Bobiny 
ve středních Čechách, elektrické Uhelky řady 
121 a Čtyřistašedesátky na Ústecku, Hydry ve 
východních Čechách, Hektory v Chocni, Piel-
sticky v okolí Turnova a na Brněnsku, Berty 
na Jesenicku až po dnes už neexistující stroje 
průmyslových vleček v hutích na Ostravsku. 
A ještě spoustu dalšího. 

Seriál videodokumentů dosáhl 30. pokračování  
a má nakročeno dále Už je připravováno také pokračování ze 

Slovenska, kde v té době ještě sloužilo mno-
ho strojů u nás důvěrně známých řad vozidel, 
která v Československu společně začínala 
provoz a postupem času jsou stále vzácnější.

Na tvorbě se stále podílí osvědčený tým 
spolupracovníků a svým zaměřením oba po-
řady vhodně doplní tematicky úzce zaměřené 
díly předchozí. Oba nové pořady jsou i tento-
krát uspořádány jako dvojalba, tedy s dvěma 
částmi o délce každé z nich přes 60 minut. Jen 
poměr stran pořadů je 4:3, v tehdy obvyklém 
kamerovém formátu. Cena každého dílu zů-
stává stejná, 390 Kč. 

Pořady jsou opět dodávány na profesio-
nálně lisovaných DVD. Vyrobilo je studio: 
Video-služby Kolář, www.videokolar.cz (na 
těchto stránkách lze najít i krátké ukázky ze 
všech dosavadních dílů seriálu).

Pořady je možno objednat na dobírku jak 
na zde již uvedené webové adrese, tak i pří-
mo na adrese kameramana a autora námětu 
a scénáře: Ing. Milan Bíba, Jihovýchodní II. 
759/14, 141 00 Praha 4, e-mail: milan.biba.
domu@gmail.com nebo jana.bibova@gmail.
com, tel. 272 774 091.

na mašinu, tak u vjezdu zastavil sokolovský 
Sergej s cisternami. Hned mi naskočil obrázek 
čelního souboje Sergej versus Brejlovec. Vítěz 
zápasu by byl znám předem, neboť laminátová 
kabina Brejlovce by neměla šanci proti ingotu 
ze SSSR, nehledě na váhovou kategorii.

Pak se vrátil fíra, dokončil se posun, a když 
jsme pak již stáli na své koleji, jel okolo ten 
Sergej, který nás klasicky pozdravil a sokolíci 
ani netušili, do čeho se mohli přimotat. Nut-
no ještě dodat, že žádná strana neměla zájem 
o všetečné otázky revizorů bezpečnosti dopra-
vy a následné rozdávání „odměn“, a tak se nad 
touto věcí rozprostřela mlha mlčení.

Co dodat? Stačilo málo, trochu jiná časo-
vá osa a bylo by to všechno jinak. Měli jsme 
v ústeckém depu dlouhá léta dopravního ško-
laře Josefa K. Starší Ústečáci už vědí, o kom 
je řeč, a ten měl na začínající mladé adepty 
obligátní otázku: „Víte, proč jsou desky na 
dopravním a návěstním předpise červené?“ 
To pochopitelně mladí zajíci nevěděli, a tak 
pokračoval: „Protože ty předpisy jsou psané 
krví!“ Pochopitelně si za jeho zády perso-
nál šuškal, co kdyby ti lidé byli šlechtického 
původu, tak by musely být zákonitě modré. 
Ale on tím myslel prolitou krev nezodpověd-
ných železničářů a nevinných cestujících při 
nehodách v důsledku špatně pochopených 
předpisů, takže po nehodě pak došlo k úpra-
vám v předpisech, aby se ten malér nemohl 
opakovat. 

Nakonec měl pravdu, což se ukázalo minu-
lý rok 2020, kdy při sérii nešťastných nehod 
skutečně tekla krev a následně tím došlo i ke 
změnám některých článků v předpisech, jako 
je například změna ohlašovací povinnosti 
nebo snížení rychlosti při jízdě podle rozhle-
dových poměrů. 

Takže kluci, a vlastně dnes i holky, držím 
vám palce, přeji bezchybné směny a dnes, již 
jen jako cestující, vám věřím…    

Zdeněk Sedlák
emeritní strojvedoucí PP Ústí nad Labem 

Dokončení ze str. 3

Penzista vzpomíná: 
Reverzní páka

Dne 19. února tohoto roku přivezl svůj poslední vlak vlak z Hlinska v Čechách do Havlíčkova 
Brodu pan Vladimír „Čína“ Čihák. Milý Láďo, děkujeme za Tvé nezměrné nasazení pro naši 
dráhu a pro kamarády a přejme Ti všechno jen nejlepší ještě do mnoha dalších let, a zejména 
to pevné zdraví. Federace strojvůdců Havlíčkův Brod

Na konci loňského roku, konkrétně dne 
19. prosince, přivezl na svém posledním vlaku 
Betlémské světlo z Brna do Havlíčkova Brodu 
pan kolega Josef Karel. Pepíčku, děkujeme za 
celý Tvůj pracovní život na dráze, stejně jako 
za velkou kolegialitu, a přejeme Ti ve výslužbě 
jen to nejlepší, zdraví a osobní spokojenost 
do dalších let. Kolegové z havlíčkobrodské ZO 
Federace strojvůdců

ČD převzaly v březnu od společnosti 
Rolling Stock Lease do nájmu šest vícesysté-
mových el. lokomotiv ř. 193 Vectron, s nimiž 
se počítá pro linku R18 z Prahy do Starého 
Města u Uh. Hradiště, a to nejprve ve formě 
zkušebního provozu se zácvikem dalších 
strojvedoucích. Vozidla nahradí lokomotivy 
ř. 371, jež už není ekonomické vybavovat 
ETCS nebo přestavovat na jinou napěťovou 
soustavu.

(cdpa)

Další Vectrony pro ČD

Letos podepsaná dohoda o spolupráci 
mezi českým Drážním úřadem a slovenským 
Dopravným úradom řeší spolupráci obou 
států v oblasti společného dohledu, povolo-
vání železničních vozidel a vydávání jednot-
ných bezpečnostních osvědčení pro provoz 
v příhraničních oblastech. Uzavření dohod 
o spolupráci s vnitrostátními bezpečnostními 
orgány sousedních států vyplývá ze směrnic 
Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti 
železnic a interoperabilitě železničního systé-
mu v EU v návaznosti na zavedení 4. želez-
ničního balíčku. V přípravě jsou také dohody 
s Polskem, Německem a Rakouskem. 

Zjednodušení a snížení administrativní 
zátěže spočívá v tom, že povolení k uvedení 
železničního vozidla do provozu na území 
jedné ze smluvních stran opravňuje provo-
zovat toto železniční vozidlo v přeshraniční 
dopravě ve vymezených úsecích na území 
druhé smluvní strany. Žadatel nemusí žá-
dat smluvní stranu o jednotné bezpečnostní 
osvědčení a při uvedení železničního vozidla 
na trh nemusí žádat o rozšíření oblasti pou-
žití železničního vozidla. Smluvní strany si 
budou navzájem uznávat jednotná bezpeč-
nostní osvědčení udělená daným železničním 
podnikem ve vymezených traťových úsecích 
při přeshraniční dopravě podle stanovených 
podmínek.

Dohoda se Slovenskem usnadňuje 
provoz v příhraničních oblastech

V dohodě se Slovenskem se vymezenými 
úseky rozumí tratě: Kúty–Břeclav, Kúty–Ho-
líč–Hodonín–Břeclav, Kúty–Skalica na Slo-
vensku–Sudoměřice nad Moravou–Veselí nad 
Moravou, Kúty–Skalica na Slovensku–Sudo-
měřice nad Moravou–Rohatec–Hodonín, Ve-
selí nad Moravou–Vrbovce–Nové Mesto nad 
Váhom, Bylnice–Vlárský průsmyk–Trenčian-
ska Teplá, Horní Lideč–Púchov, Třinec–Mos-
ty u Jablunkova–Čadca.

 (sdu)


