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Při výkonu strojvůdcovské profese zemřeli další dva 
naši kolegové. Čest jejich památce!

Soustrast od evropských 
strojvůdcovských odborů
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Mezi Domažlicemi a Blížejovem 
u Milavče došlo čtvrtého srpna ke sráž-
ce vlaku Ex 351 Západní expres z Mni-
chova do Prahy s osobním vlakem 7406. 
K mimořádné události došlo v 8:05 ve 
výhybně Radonice, kde se čelně srazila 
vlaková souprava vedená lokomotivou 
německého dopravce Alex s jednotkou 
ČD RegioShark. Bilance byla tragická, 
neboť přímo na místě neštěstí zemřeli tři 
lidé, mezi nimi bohužel i oba strojvedou-
cí, a zraněny byly desítky cestujících.

Federace strojvůdců České repub-
liky je z nesmírně bolestivé ztráty lid-
ských životů hluboce zarmoucena. A 
tragickým odchodem hned dvou našich 
kolegů se opět potvrdilo, proč je naší 
povinností neustále zdůrazňovat, že 
bezpečnost železniční dopravy je pro 
nás absolutní prioritou. Tak tomu pro 
strojvedoucí a jejich odbory bylo, je 
a vždy také bude.

Vedle projevů hluboké lítosti a upřím-
né soustrasti vyjádřené rodinám obětí se 
na úrovni takřka všech médií opět ote-
vřela široká diskuze nejen nad příčinami 
tohoto konkrétního železničního neštěs-
tí, ale také nad možnostmi, jak takovým 
mimořádným událostem na dráze účinně 
zabránit.

Stejně jako v případě podobně tra-
gické série nehod, k nimž došlo na naší 
železnici loni v létě, také tentokrát se zá-
stupci médií velmi často obraceli se svý-
mi otázkami rovněž na představitele naší 
profesní odborové organizace. Ve vyjád-
řeních, která poskytli prezident Federace 
strojvůdců ČR Jaroslav Vondrovic, vice-
prezident Jaroslav Vincour a člen prezi-
dia David Votroubek, tak vedle technic-
kého zabezpečení našich tratí mohla být 
mimo jiné znovu otevřena i stále ještě ne 
zcela uspokojivě dořešená problematika 
nařízení vlády 589/2006 Sb., kterým se 

stanoví odchylná úprava pracovní doby 
a doby odpočinku zaměstnanců v dopra-
vě. Stejně tak byla připomenuta rovněž 
potřeba zavedení monitoringu licence 
strojvedoucího (MLS), jež má být popr-
vé zahrnut i do aktuální novely zákona 
o dráhách, který právě nyní čeká na své 
finální projednání v Poslanecké sněmov-
ně Parlamentu České republiky.

K lidskému selhání na železnici bo-
hužel docházelo i v minulosti a nelze je 

Bezprostředně po tragickém železničním 
neštěstí, k němuž došlo ve výhybně Radonice, 
přicházely naší odborové organizaci projevy 
soustrasti od představitelů evropských stroj-
vůdcovských odborů.

„Ťažko sa mi hľadajú slová, ktorými by 
som bol schopný vyjadriť spoluúčasť mňa 
a mojich kolegov v súvislosti s tragickou 
nehodou, ktorá si bohužiaľ vyžiadala tú naj-
cennejšiu daň. Dovoľ mi vyjadriť v mene Fe-
derácie strojvodcov Slovenskej republiky a jej 
členov hlbokú sústrasť všetkým príbuzným 
a kolegom,“ uvedl ve svém projevu účasti, 
adresovaném prezidentu FSČR, Dušan Kaša, 
prezident Federácie strojvodcov SR.

Prezident polské oborové centrály ZZM 
a viceprezident evropského sdružení ALE 
Leszek Miętek mimo jiné napsal: „S velkým 

smutkem jsme se dozvěděli o železniční neho-
dě v České republice, bohužel i se smrtelnými 
zraněními. Polští strojvedoucí vyjadřují svoji 
hlubokou soustrast všem rodinám a dalším 
blízkým těchto obětí a doufají také v rychlé 
uzdravení zraněných. Opět se ukazuje, jak je 
strojvůdcovská profese náročná a nebezpeč-
ná. Doufáme, že budou vyšetřeny příčiny to-
hoto neštěstí a tragické události se nebudou 
opakovat.“

V kondolenčním dopise, který kole-
ga Vondrovic dostal ze sekretariátu ALE 
ve Španělsku, se uvádí: „Jsme velice smut-
ní z nešťastné nehody, při které přišli o život 
čeští strojvedoucí. Všichni chceme vyjád-
řit náš smutek, soustrast a sounáležitost vám,  
rodinám obětí a mnoha zraněným. Rádi by-
chom vám ale také poděkovali za vaši neutu-
chající práci v oblasti zajištění bezpečnosti že-
lezničního provozu, kterou budeme v ALE na 
evropských železnicích i nadále vždy prosa-
zovat jako jeden z pilířů, na nichž zakládá-
me  naše požadavky na provozovatele želez-
niční dopravy. V případě potřeby nás pro-
to neváhejte kontaktovat,“ vyzval vedení 
naší profesní odborové organizace kolega 
Alejandro Martínez Treceño.                                  

 „Musíme truchlit za tři mrtvé, včet-
ně dvou našich kolegů strojvedoucích. Mno-
ho lidí bylo i zraněno, někteří z nich vážně. 
Odborová centrála VSLF a všichni švýcarští 
železničáři vyjadřují hlubokou soustrast po-
zůstalým rodinám a českým železničářům. 
Upřímně doufáme, že se zranění úplně zota-
ví. Nehoda, k níž došlo u Domažlic, ukazu-
je, že bezpečnost na železnici má tu nejvyš-
ší prioritu a že v tomto ohledu nelze přistu-
povat na kompromisy. Děkujeme proto čes-
ké Federaci strojvůdců za její vysokou anga-
žovanost v oblasti bezpečnosti na železnici,“ 
uvedl Hubert Giger, prezident švýcarského 
strojvůdcovského odborového svazu VSLF.

Svoji solidaritu s českými strojvedoucími 
a železničáři v naší zemi vyjádřilo v souvis-
losti s těmito tragickými události v neposled-
ní řadě rovněž vedení Unie portugalských 
strojvedoucích SMAQ. Předseda Bulhar-
ské unie strojvedoucích Georgi Manolov 
ve svém dopise českým kolegům mj. uvedl: 
„S hlubokou bolestí vyjadřujeme naši největší 
lítost nad zesnulými a zraněnými při této že-
lezniční nehodě a doufáme, že takové podobně 
smutné zprávy už nebudou přicházet.“ Svoji 
účast FSČR v souvislosti s mimořádnou udá-
lostí u Domažlic v neposlední řadě projevil 
za německé kolegy i předseda GDL Claus 
Weselsky.

Prezident Federace strojvůdců ČR Jaro-
slav Vondrovic kolegům z evropských stroj-
vůdcovských odborových centrál za všechny 
jejich projevy soustrasti a vyjádření kolegia-
lity poděkoval.

Desátého srpna ráno se uskutečnila 
v kostele v Koclířově u Svitav zádušní 
mše svatá za dva naše kolegy, kteří zemře-
li při mimořádné události, k níž došlo ne-
daleko Domažlic. Mons. Pavel Dokládal 
hovořil o jejich tragickém osudu, kdy za 
možnost vykonávat svoji strojvůdcovskou 
profesi zaplatili cenu nejvyšší. Mši, kona-
nou zde v Koclířově v poutním místě Čes-
komoravská Fatima, bylo možno rovněž 
sledovat on-line na webových stránkách 
cm-fatima.cz.

Mše za naše 
zesnulé kolegy

U Okresního soudu v Chebu proběhlo 
12. srpna poslední kolo hlavního líčení 
v případu vážné nehody, ke které došlo 
28. července 2019 mezi stanicemi Cho-
dová Planá–Mariánské Lázně. Při této 
mimořádné události došlo k vykolejení 
třinácti vozů řady Uacs ložených vápen-
cem. Drážní inspekce vyčíslila škodu na 
téměř 28 milionů Kč. 

Policie ČR obvinila ze zavinění této 
nehody strojvedoucího ČD Cargo a po-
sléze státní zástupce Okresního státního 
zastupitelství v Chebu podal na kolegu 
obžalobu pro přečin obecného ohrožení 
z nedbalosti podle § 273 trestního záko-
níku s trestní sazbou 2 až 8 let.

Trestní senát pod vedením zkušené 
soudkyně JUDr. Věry Mathauserové 
zprostil obžalovaného strojvůdce obža-
loby s tím, že šlo o systémové selhání 
železnice, tedy jak provozovatele dráhy, 
tak i dopravce.

Pro mnohé kolegy překvapující roz-
sudek považuji za jedině spravedlivé 
rozuz lení tohoto případu. Bohužel jsme 
byli zvyklí na situace, že vina u po-
dobných případů byla vždy svalena na 
posledního v řadě před nehodou – stroj-
vedoucího. Soud v tomto případě postu-
poval přesně v souladu s trestním řádem. 
Hodnotil důkazy podle svého vnitřního 
přesvědčení založeného na pečlivém uvá-
žení všech okolností případu jednotlivě 
i v jejich souhrnu. 

Rozsudek dosud nenabyl právní moci, 
neboť státní zástupce se odvolal. Věřme, 
že odvolací soud udělá spravedlivou teč-
ku za tímto složitým případem. V závěru 
těchto řádků je potřeba vyslovit hluboké 

Rozsudek v Chebu
uznání kolegům strojvedoucím ze všech 
odborových organizací zastupujícím 
u ČD a ČD Cargo strojvůdcovskou profe-
si za jejich odvážný a angažovaný přístup 
v daném případě. Zejména jejich svědec-
ké výpovědi pomohly soudu ke spravedli-
vému posouzení tohoto případu.

Vladimír Selucký

Po nedávné smrti kolegy strojvedoucí-
ho, pracujícího pro soukromého dopravce, 
a zranění kolegy ze společnosti ČD Cargo 
při tragické nehodě, k níž došlo u Světce na 
Teplicku, opět vyvstala do popředí pozornosti 
problematika bezpečnosti železniční dopravy. 

Vyšetřování této tragické události stále po-
kračuje a rozhodně není smyslem těchto řádků 
někomu přisuzovat vinu. Zamýšlím se pouze 
nad skutečnostmi, které se 4. května 2021, 
objevily v hlavní zpravodajské relaci veřejno-
právní televize. V reportáži, jež se věnovala 
vyšetřování zmíněné nehody, bylo naznačeno, 
že kolega, který tuto nehodu nepřežil, nemu-
sel dodržet dobu zákonného odpočinku, nebo 
maximální dobu, po kterou je dovoleno vést 
vlak. Tuto informaci policie nyní prošetřuje. 

Bezpečnost především, padni komu padni
Jeden ze strojvedoucích, v minulosti rov-

něž pracující u tohoto soukromého dopravce, 
přitom potvrdil, že překračování zákonné 
délky směny bylo běžné. Jeho nejdelší smě-
na údajně trvala několik desítek hodin. Kon-
krétně třicet devět! I tyto informace policie 
prošetřuje.

Zmíněná televizní reportáž byla velmi 
emotivní a korunu tomu všemu nasadil jeden 
z vedoucích pracovníků tohoto dopravce. Ten 
na otázku ohledně zákonné pracovní doby 
strojvedoucích prohlásil větu, která jistě zved-
la ze židle nejednoho strojvedoucího. Cituji: 
„Jak bych to řek. Něco je potřeba v docházce 
upravit, protože to jakoby počítač neschrou-
pe.“ Pokud tomuto výroku nemůžete uvěřit, 
najděte si zmíněnou reportáž v archivu zpra-
vodajství ČT …

Aha! Tak ono se to děje všechno podle 
zákona, ale musí se to dát do počítače jinak, 
protože by to neschroupal? Je mezi vámi ně-
kdo, kdo tomu za a) rozumí a za b) po tomto 
odborném výkladu věří dotyčnému člověku, 
že se děje vše podle zákona? Ano je přece 
vždy ano, bez jakýchkoli dalších podmínek 
a dalšího komentáře!

Nechci vést prázdnou polemiku, ovšem 
zvláště při památce na našeho nedávno zesnu-
lého kolegu musíme udělat všechno pro to, 

aby dalším takovým tragédiím bylo za každou 
cenu zabráněno.

Nemohu v této souvislosti nevzpomenout 
úpornou a silně argumentačně podloženou 
snahu naší profesní odborové organizace 
o zavedení tzv. monitoringu licencí strojve-
doucího. Ten by nejen v tomto případě dal 
jasnou odpověď na vytěžování jednotlivých 
strojvedoucích jezdících u všech dopravců. 
Zdůrazňuji slovo u všech, tedy bez rozdílu. 
Jednoznačně by vyřadil z další jízdy vlak 
strojvedoucího, jenž překročí zákonnou dobu, 
kterou může trávit vedením hnacího vozi-
dla. Všichni v této souvislosti také víme, že 
tento monitoring nebyl dosud zavedený pro 
velký odpor mnoha na železniční dopravě 
zainteresovaných subjektů. Tyto společnosti 
zřejmě vědí, proč tuto bezpečnostní pojistku 
zablokovaly.

Chtěl bych věřit, že připomenutá tragická 
mimořádná událost a zejména výsledky jejího 
vyšetřování opět rozvíří snahu o zavedení zde 
již několikrát zmíněného systému monitorin-
gu licence strojvedoucího. Jistě, žádný systém 
není dokonalý. Ovšem v současné době to je 
zřejmě jediný způsob, jak se vyhnout sku-
tečnosti, že potkáváme na trati kolegy, kteří 
mají na stanovišti lokomotivy i obývací pokoj 
a ložnici v jednom. Je nezpochybnitelné, že 

Vážení kolegové,
dovolte mi, abych vám touto cestou po-

děkoval za psychickou i finanční podporu 
po ničivém tornádu v Hruškách. 

Překvapila mne vlna solidarity, velmi si 
vaší pomoci vážím a ještě jednou děkuji 
všem za jakoukoli pomoc. 

Jan Polách

Poděkování

Lokomotiva Siemens Vectron 193 588 ve službách ČD Cargo při odjezdu ze železniční stanice 
Světlá nad Sázavou s vlakem kontejnerů směrem ke Kolínu. Snímek pořídil za časného rána 
druhého června tohoto roku kolega Jaroslav Krupička

tedy zřejmě nikdy úplně vyloučit. Stroj-
vedoucí ovšem jsou doslova v první linii 
a následky případných železničních ne-
štěstí tak na ně dopadají ze všeho nejví-
ce. Hledejme proto i nadále, společně se 
všemi orgány a institucemi, jež odpoví-
dají za organizaci a technické zabezpeče-
ní železniční dopravy, prostředky a přijí-
mejme účinná opatření, jak nehodám za-
bránit! A čiňme tak v neposlední řadě při 
vědomí uctění památky našich kolegů, 
kteří zemřeli při výkonu své odpovědné 
a velmi náročné služby!

Jaroslav Vondrovic
prezident FSČR

takový člověk pak ohrožuje život nejen svůj, 
ale i všech ostatních, co jsou na kolejích. 

Je velmi smutné, že tyto skutečnosti opět 
vystupují na světlo až v souvislosti se zbyteč-
nou smrtí člověka. Kdy se už konečně pou-
číme a kdy se monitoring licence strojvedou-
cího stane nezbytnou bezpečnostní pojistkou 
na české železniční síti?! Pevně ale věřím, že 
dlouhodobá cílevědomá snaha Federace stroj-
vůdců České republiky o její zavedení dojde 
naplnění. A mimochodem, dovedete si před-
stavit, co by se stalo, kdyby se takovým způ-
sobem, jako tomu bylo u Světce, srazily dva 
vlaky osobní dopravy?!

Evžen Mikolajek
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Moderní lokomotivy  
a ztráta koncentrace

Ani letošní prázdninové dny nebyly 
prosty řady problémů, které kompliku-
jí bezpečný a včasný provoz na našich 
tratích. Ze stínu mimořádných událostí 
a závad, které byly zaviněny porušením 
ustanovení předpisů pracovníky provo-
zovatele dráhy nebo dopravců, vystu-
pují případy, kdy provozní zaměstnanci 
příkladným výkonem služby dokázali 
mimořádným událostem zabránit a tím 
se zasloužili o ochranu lidských životů 
a předešli vysokým hmotným škodám. 

Dne 23. července strojvedoucí 
 Jaroslav Tesař při vedení vlaku Os 
4827 spatřil při vjezdu do žst Zastávka 
u Brna zraněnou osobu v těsné blízkosti 
1. staniční koleje. Ihned zavedl rychlo-
činné brzdění a vlak v úrovni zraněné 
osoby zastavil. Tím zabránil zasažení 
zraněné osoby některou z částí drážních 
vozidel. Za součinnosti strojvedoucích 
 Vladimíra Dufka a  Ladislava Ručka, 
kteří tímto vlakem cestovali rg jízdou, 
poskytli zraněné starší ženě první po-
moc a přivolali složky Integrovaného 
záchranného systému. Všichni tři jmeno-
vaní  jsou pracovně začleněni do Oblast-
ního ředitelství osobní dopravy Východ. 

Dne 26. července v žst Trutnov hl. n. 
vjel vlak Sp 1892 na kolej obsazenou sou-
pravou R 922. Strojvedoucí  František 
 Limberský st. z OŘ osobní dopravy Střed 
před stojícím vlakem bezpečně zastavil. 

V průběhu letošních letních dnů, kdy 
byla řada regionů postižena prudkými 
bouřemi, došlo na mnoha tratích k pádu 
stromů nebo skupin stromů na trakč-
ní vedení nebo do kolejiště. Ve většině 
případů se strojvedoucím podařilo před 
překážkami bezpečně zastavit. Díky je-
jich příkladnému výkonu služby nedošlo 
ke zranění cestujících a zaměstnanců do-
pravců a k materiálním škodám. 

Všem jmenovaným i nejmenova-
ným kolegům strojvedoucím patří vy-
slovení vysokého uznání. Díky, vážení 
kolegové!

Vladimír Selucký

Díky, vážení 
kolegové!

Dovolte mi dvě poznámky k aktuálnímu 
dění, o němž jsem si přečetl i v našem časopi-
se. Horkým tématem je prodlužování licencí 
strojvedoucích. I mě se týká, a tak mě zaujaly 
pokyny k podání žádosti. Ani tak nevadí, že 
zaběhnu na poštu pro kolek a pak to vezmu 
přes fotoateliér, ale zaráží mě jedna věc, a sice 
doložení zdravotní způsobilosti. Vždyť když 
zdárně vykonám periodickou prohlídku, od-
chází promptně protokol o jejím vykonání 
na Drážní úřad, kde by přece měl být uložen. 
A tento úřad po mně najednou vyžaduje ten 
samý dokument k žádosti o prodloužení licen-
ce. Už se nad tím někdo pozastavil, nebo jsem 
první?

A věc druhá. – Já pro změnu jsem pro zjed-
nodušení podmínek pro manipulaci s topnými 

spojkami. Vždyť posunovač i vozmistr jsou 
stejně svéprávní jako strojvedoucí a navíc je 
zřejmé, že klesá ochota zaměstnanců dávat 
průkazku proti vydání kličky. Ostatně v řadě 
případů tu průkazku ani nemají u sebe. Slyším 
teď hlasy z našich řad: „Tak bych mu kličku 
nedal!“ Ale co by bylo pak? Stáli bychom tam 
do soudného dne, nebo bych měl jít rozdělat to 
topení sám? Jezdím 17 let do Německa, pravi-
delně jsme přepřahali. Žádné průkazky se tam 
ale nikdy nevyměňovaly a svědkem nějakého 
úrazu elektrickým proudem jsem se nestal. 
Věřím tedy, že stejně tomu bude u nás. Možná 
ještě pamatujete, s jakou nevolí se před časem 
setkalo nezamykání topných zásuvek. A ejhle, 
ono to funguje. 

Václav Polívka 

Dvakrát aktuálně, byť tak trochu polemicky

Jelikož se můj loni popsaný osobní pro-
blém vlastně stal součástí mimořádné událos-
ti, tento článek volně navazuje na příspěvek 
„Mazadlo aneb Když máme namydlené scho-
dy“, který vyšel na stránkách Zájmů strojvůd-
ce č. 21/2020.

Je letošní 11. červen a já jsem povinen se 
před nástupem na směnu seznámit s pouč-
ným listem č. 20/2021 , pnř. OCP STŘED 
č. 46/2021 , č. j. 58001/2021-018: Dne 8. 4. 
2021 v 7:06 došlo v žst Velký Osek k nedovo-
lené jízdě vlaku Sp 1800 za návěstidlo KSc93 
zakazující jízdu... „Zatraceně, vždyť to je můj 
osobní problém s mazníkem, o kterém jsem 
psal v našem časopise,“ říkám si.

K čemu tedy došlo? Kolega nastoupil na 
směnu v Trutnově ve 2:59. Z koleje č. 202 
ve výhybně Kanín odjíždí na návěst Rychlost 
40 km/h a Výstraha. Přejede přejezd a odbočí 
do Staré spojky, radiostanici přelaďuje do sítě 
GSM-R, načež probíhá nekonečné vyhledá-
vání sítě, tak běžné u ř. 854 (nebo navazuje 
spojení či hlásí poruchové stavy). 

K návěstidlu KSc93 zakazujícímu jízdu mu 
zbývá necelý kilometr. A pak už je to v rych-
lém sledu – návěst registrovat se v GSM-R, 
rychlobrzda, mazník, čelo vlaku 22 metrů za 
návěstidlem kousek od přejezdu. A ze strojve-
doucího je rázem „houpací kůň“. Přestože jel 
pomalu, nezastavil včas. 

Brzdná dráha na suché koleji a koleji pře-
mazané mazníkem?! Odpovědnost za vznik 
MU má strojvedoucí! O mazníku ale ani 
zmínka. Závěrem jen uvedeno: Věnujte po-
zornost výkonu služby a předpisům.  

Strojvedoucí, kterého se to týká, odchází 
mimo železnici. Ani se u nás moc neohřál a už 
pochopil, že se lépe uživí jinde a s menšími 
problémy. U nás se ho nakonec nikdo neza-
stane, ani ho nepodpoří, prostě tuto past ne-
zvládl. A tak lehce přijmeme nového „řidiče“.

Navážu na již v úvodu zmíněný článek 
„Mazadlo...“ a mou hlášenku strojvedoucího 
č. 603/2020, která byla vyřízena do konce 
října loňského roku se závěrem, že „mazivo 

Tvrdá realita aneb 
Nastražená past sklapla

nemůže způsobovat ztrátu adheze. Mazník leží 
na daném místě několik let. Řešení jen pro 
případ, že by stížností strojvedoucích přibylo, 
nebo po zjištění i od jiných strojvedoucích.“

Kolega od zde popsané MU to ale nesta-
čil zjistit předem, natož si stěžovat. A tak to 
vlastně zase zůstává jen mým osobním pro-
blémem, než se zase někdo nachytá. 

Je přitom ale docela zajímavé, že v ZS 
č. 22/2020 v článku „Ne všechna hnací vozi-
dla jsou přizpůsobena problematickému stavu 
tratí, po nichž jezdíme“ se dočteme, že ZO FS 
Šumperk pravidelně na podzim žádá vedení 
OCP Východ o zařízení vypnutí kolejnico-
vých mazníků a Správa železnic je vypne, aby 
na trati Hanušovice–Jeseník vyjely motoro-
vé vozy na Ramzovou. Zde tím asi připouští 
zmenšení adheze mazníky. Holt jiný kraj, jiné 
fyzikální zákony! 

Je to ďábelská shoda okolností, že pouhých 
osmatřicet hodin před mimořádnou událos-
tí, o které zde píšu, jsem zastavil před tímto 
místem a šel si zkontrolovat, zda nedošlo na 
mazníku k nějakým opatřením. Bohužel ale 
nezbylo mi než na fotografiích zdokumento-
vat tvrdou realitu.

Martin Kadlec, člen ZO FS Trutnov
(foto autora článku je z 6. dubna 2021)

U ČD Cargo (a nejen zde) se intenzivně 
modernizuje vozidlový park. Obrovské in-
vestice pak spadají zvláště do oblasti hnacích 
vozidel. To je chvályhodné, skoro by se chtělo 
říci, vždyť si dali na čas. Ovšem, jako každý 
pokrok, i toto má svá „ale“. 

Nebudu posuzovat vlastnosti těchto vo-
zidel. V mnohém jsou skutečně na vývojové 
špičce, nebo alespoň na úrovni 21. století. Je 
ovšem jedna věc, kde výrobci jako by udělali 
krok nesprávným směrem. O čem hovořím? 
O multifunkčních displejích, jejichž prostřed-
nictvím se ovládá velké množství provozních 
funkcí. 

Doby, kdy stanovišti strojvedoucího domi-
noval volantový kontrolér a sada paketových 
spínačů, jsou nenávratně pryč. Technologie 
pro regulaci výkonu pokročila mílovými kro-
ky od elektromechaniky přes elektroniku až 
téměř ke kybernetice. Hnací vozidla jsou říze-
na počítači a ty přebírají také veškerou mož-
nou kontrolu nad bezpečností provozu a nad 
správným výkonem služby. A kde je tedy ten 
háček? Já v tom vidím přímo Hák s velkým 
H. Je jen otázkou času, kdo se na něm dříve či 
později zhoupne.

Při výjezdu z depa někde ještě jako přežitek 
doby, jinde jako retro artefakt ční velká tabu-
le s textem: „NESPOUŠTĚJ OČI Z TRATĚ! 
DBEJ OSOBNÍ BEZPEČNOSTI NA ELEK-
TRIFIKOVANÝCH TRATÍCH!“ Vyjíždíme 
s krásnými novými stroji a nápisu si již málem 
nevšimneme, protože …? Protože koukáme 
na displej. Koukáme, zda je správně nastave-
no osvětlení, zda jsou v pořádku trakční moto-
ry, piktogramy nastavených funkcí a podobné 
drobnosti. Jsme rádi, že nad sebou máme os-
tražitého kontrolora, který nás tu a tam upo-
zorní, že je něco špatně. Příjemný ženský hlas 
nám lakonicky oznámí: „PORUCHA, PORU-
CHA, PORUCHA“. Nebo se ozve tvrdé ně-
mecky výhružné: „STÖRUNG! STÖRUNG! 
STÖRUNG!“ 

Pánové, ruku na srdce. Kdo z vás nesklo-
ní oči k displeji diagnostiky a nehledá řádek, 

kde je napsáno, o jakou poruchu se jedná? Já 
teda jo. I když si tisíckrát říkám: „Čum na ko-
leje, dokud to jede, nech to být!“ Jenže ono 
mi to nedá a kouknu se. Hlášení je někdy tak 
komplikované, že zabere dlouhé vteřiny, než 
si řeknete: „To nechápu, vyřeším to potom.“ 
Nehledě na to, že vždy je potřeba poruchu 
vybavit. Ano, stisknout jedno a více obrázků 
na/okolo displeje. Podívat se správně a nepře-
hmátnout se, ani když s vámi mašina hází jako 
divoký býk při rodeu. Bez vybavení ta hodná 
paní (zlý pán) nepřestane a nepřestane, dokud 
vám nevykecá díru do hlavy. 

Blížíte se ke stahovačce. Stáhnete. Pře-
pnout systém. Ano, opět udělat ne zrovna 
málo přesně mířených doteků na obrazovku 
a smeták nahoru. Už? Tak hlavní vypínač. 
Klik. Pak dlouhé chvíle čekání, než se žlutá 
na obrazovce promění v modrou. A konečně 
– hurá do výkonu. Po této zdánlivě krátké ope-
raci jsem si uvědomil, že jsem projel kolem 
vjezdového návěstidla. Co na něm bylo? No 
MIRELU to nevadí, jedeme dál. Ale na pří-
padné zastavení u dalšího „klacku“ už by to 
bylo tak tak. A to je to, oč tu běží.

Staré dobré Eso mělo několik pakeťáků. Ty 
člověk nahmátl poslepu a cvak dolů – cvak 
do prava, kuk na panel, zda se rozbíhají kom-
presory, a páku vpřed. Až na ten jeden KUK 
celou dobu koukám dopředu a jsem vždy 
připraven reagovat na náhlé hrozby. Moder-
na nás od sledování tratě odvádí. Obrazovka 
vyžaduje soustředěný pohled po celou dobu 
provádění změn. Obrazovka si uzurpuje moje 
soustředění. Jen obyčejná stahovačka mne už 
málem chytla. Poté, co jsem konečně uviděl, 
že naběhly všechny trakční jednotky, jsem 
zvedl hlavu od barev sloupcových grafů a jen 
rychlobrzdění mě zachránilo, abych za sebou 
nenechal tu jedinou důležitou barvu. Červe-
nou na návěstidle. A světe, div se! Ta žena 
pod pultem si začala omílat to svoje: „PORU-
CHA, PORUCHA, PORUCHA“. Na displeji, 
ve žlutém řádku byl jednoduchý text „Bylo 
použito rychločinné brzdění“. Jako kdybych 
to nevěděl. 

A co na to MIREL? Mlčí. Tiše a významně 
mlčí. Jel jsi 35 km/h, tak si jeď třeba do p… ekla. 

Inu, elektronika nám to vše pohlídá a za-
znamená. Chrání nás a nabonzuje nás, když 
bude potřeba. Nemá duši ani svědomí. Ale pá-
nové, já mám přece jen raději, když se můžu 
něčeho chytit. Nahmátnout knoflík a v pravý 
čas otočit. Jen tak nechat vlát prst ve vzdu-
chu a čekat, kam se trefím, když se mnou hodí 
vexl, nebo podmáčený styk. To si můžou hrát 
kluci ajťáci doma na komplu. Na mašině je to 
spíš ruská ruleta. Dost na tom, že musíme hlí-
dat MIREL.

Displej odpoutává pozornost víc, než si 
jen chceme připustit. Až někde vznikne val-
ná hromada proto, že fíra zíral na obrazovku, 
nejen že mu to přičtou jako přitěžující okol-
nost, ale pokud ještě vůbec bude, tak bude 
za blbce a žádnému soudu to nevysvětlí. 
Ano, asi si zvykneme. Dokážeme si natré-
novat stereotypy, které nám trošinku odlehčí 
od stresu. Ale za mne – toto není krok správ-
ným směrem.  

Zdeněk Herzig
ZO FS Brno-Maloměřice

Nedávno se objevila v médiích informace, 
že vědci z Vysokého učení technického v Brně 
(VUT) vymysleli nový senzor, který by mohl 
zabránit železničním nehodám podobným ta-
kové, jaká se stala na nedávno na Tchaj-wanu. 
Senzor je připevněn na kolejnici přilepením 
a jeho dosah je 25 metrů. 

Celý svůj profesní život jsem pracoval 
v oblasti železniční zabezpečovací a řídi-
cí techniky a novou iniciativu ke zlepšení 
bezpečnosti dopravy vždy beru jako přínos. 
Železniční doprava má ovšem svá speci-
fika. Veškeré schválené technologie musí 
spolehlivě pracovat 365 dní v roce a také za 
každého počasí. Každá nová technologie pro 
železnici musí projít ověřovacím provozem, 

a to nejméně celý jeden rok, aby se projevi-
ly všechny vlivy, které mohou jeho spoleh-
livost ovlivnit. Je to například mráz, horko, 
déšť, sníh, železniční provoz s různými typy 
lokomotiv, motorových nebo elektrických 
jednotek, elektromagnetické brzdy, plochá 
kola, různé druhy železničních vozů a jejich 
vybavení aj. Ale svoji roli sehrává i to, jak tyto 
nové technologie umožňují údržbu tratě, jak 
jsou odolné proti vandalismu a jak se proje-
ví v provozu, pokud dojde k jejich případné 
ztrátě? 

Naše železnice používá již 70 let pro de-
tekci obsazení a volnosti úseků kolejové 
obvody, které jsou součástí staničních, traťo-
vých a přejezdových zařízení. Čtyřiadvacet 

Pomůže nový senzor české železnici?
hodin denně „hlídají“ celistvost kolejových 
pásů z hlediska lomů kolejnic a bezpečně 
kontrolují obsazení a uvolnění úseků tra-
tě a kolejí ve stanicích. Při lomu kolejnice 
v kolejovém obvodu se to okamžitě projeví 
v návěstění, kdy se okamžitě rozsvítí návěst 
„Stůj“ na trati nebo není dovoleno postavit 
běžným způsobem vlakovou cestu. Díky ko-
lejovým obvodům tak bylo zabráněno celé 
řadě nehodových událostí. 

V poslední době se na železnici v souvis-
losti se zaváděním nového systému vlakové-
ho zabezpečovače ETCS bohužel prosazuje 
náhrada kolejových obvodů, což je „liniový 
systém“, „systémem bodovým“, a to pomo-
cí počítačů náprav. V této souvislosti si ješ-
tě připomeňme jeden podstatný fakt, a sice 
že kolejový obvod má i tu výhodu, že po 
opravě a odstranění problému vyskytující-
ho se na trati je schopen okamžitě zahájit 
svou činnost. Naopak počítače náprav při 
chybě potřebují od výpravčího nebo dis-
pečera „reset“, který by se měl udělat až 
po zjištění a potvrzení, že traťový úsek je 
volný. A dnes, kdy máme dopravu na hlav-
ních tratích řízenu z Centrálního dispečer-
ského pracoviště v Přerově nebo v Praze, 
již pracovníci pro řízení dopravy na těchto 
tratích nejsou, aby zmíněnou volnost úse-
ků v případě potřeby potvrdili. Takže úsek 
mezi jednotlivými počítacími body například 
z hlediska lomu kolejnice přímo kontrolován 
není. A tak nezbude nic jiného, že aby první 
vlak jedoucí přes resetovaný úsek jel rych-
lostí s pohotovostí zastavit. 

Změny v kontaktech  
na Evidenčních centrech 

jízdních výhod
Zaměstnanecké jízdní výhody – informace 

o změnách v kontaktech na Evidenčních cen-
trech jízdních výhod (ECJV) pro důchodce 
a pozůstalé.

V souvislosti s organizační změnou na 
Centru personálních služeb Východ dochází 
k několika změnám ve vztahu k Evidenč-
ním centrům jízdních výhod pro důchodce 
a pozůstalé: 

● od 1. 8. 2021 bylo zrušeno pracoviště 
ECJV Jihlava v plném rozsahu, 

● od 1. 8. 2021 přešla administrace pra-
coviště ECJV Ostrava na paní Lenku Koub-
kovou, tel. 972762105, e-mail: koubkova@
gr.cd.cz

V srpnu bylo přestěhováno pracoviště ECJV 
Olomouc z prostor hlavního nádraží do admini-
strativní budovy RSM, zvýšené přízemí, míst-
nost č. OP05, Jeremenkova 231/9, Olomouc.  

V půli srpna oslavil svých neuvěřitelných 
šedesát let náš kolega, jihlavský strojvedoucí 
Českých drah, pan Libor Kolář. 

Kromě toho, že Libor dlouhodobě působí 
v naší základní organizaci Federace strojvůd-
ců ve funkci pokladníka, v neposlední řadě je 
rovněž znám jako tenisový matador a nadše-
ný sportovec. Ostatně hlavně díky jeho orga-
nizačnímu talentu se stále daří držet tradici 
pořádání tenisových turnajů pod patronací 
ZO Jihlava. 

O jeho velkém nasazení pro tyto sportov-
ní akce mimo jiné svědčí i fotografie, na níž 
je zachycen, kterak se coby ředitel turnaje, 
obětavě jako vždy, stará o dostatečný přísun 
tekutin pro vyčerpané hráče.

Mezi kolegy je jubilant velmi oblíben pro 
svoji přátelskou povahu a jako ten, co nikdy 
nezkazí žádnou srandu, jíž je nezřídka sám 
jejím původcem.

Do dalších let Ti, Libore, přejeme pevné 
zdraví a nehynoucí dobrou náladu.

Členové ZO FS Jihlava

Jubilant, který nezkazí žádnou srandu

Opravdu velmi „přemazaný“ mazník

Dne 16. července oslavil své 65. narozeniny náš kamarád a dnes již bývalý kolega strojvedoucí, 
pan Karel Škoda. Ve stejném měsíci pak také dovezl svůj poslední vlak do Žďáru nad Sázavou, 
kde po 46 letech aktivní služby pověsil klíče od svěřeného stroje už naposledy. Na snímku, který 
pořídil 27. července Jan Míchal, je kolega Škoda krátce před odjezdem vlaku 8749 do stanice 
Penze. Milý Kájo, moc Ti děkujeme a přejeme všechno nejlepší, pevné zdraví a hodně ryb 
nejen z Půžova rybníku. Kolegové a kamarádi z Havlíčkova Brodu

Pokračování na str. 4
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Tlaková brzda potřebuje ke své činnosti 
oproti brzdě vakuové navíc brzdové rozvadě-
če, brzdové vzduchojemy a hlavně kompreso-
ry na výrobu stlačeného vzduchu.   V základ-
ním stavu je stlačený vzduch vyrobený kom-
presorem veden do hlavního vzduchojemu 
lokomotivy, odtud přes brzdič nastavený na 
tlak 5 barů do hlavního potrubí. Z něj je přes 
rozvaděč plněn brzdový vzduchojem. Všech-
ny brzdy v soupravě jsou povolené. Při zabrz-
dění se sníží tlak vzduchu v hlavním potrubí, 
rozvaděče přestaví svou polohu a začnou pře-
pouštět vzduch z brzdových vzduchojemů do 
brzdových válců a přes pákový převod se síla 
přenáší na brzdové špalíky – vlak brzdí. 

Mluvím o začátcích používání tlakových 
brzd. Strojvedoucí musel umět dobře brzdit, 
aby snížil rychlost (popř. zastavil) na jedno 
obsloužení brzdiče. Jakékoliv i malé povolení 
brzdiče znamenalo úplné povolení brzdy celé-
ho vlaku. První rozvaděče neuměly postupně 
odbrzďovat a hlavně, neuměly doplňovat ztrá-
ty vzduchu v brzdovém vzduchojemu během 
brzdění. Opakované brzdění v krátkém časo-
vém úseku znamenalo menší brzdnou sílu. 
Tyto brzdy se nazývaly vyčerpatelnými. Tyto 
nedostatky odstranila brzda Božičova.   

Protože však dlouhé roky byly v oběhu sou-
časně vozy obou systémů, bylo nutno vyřešit 

Kapitoly z historie brzdění vlaků
III. – Pokračování ze ZS č. 13-14/2021 možnost přepínání na brzdiči podle toho, jaké 

brzdy byly na vlaku. Pro ČSD provedla toto 
řešení firma Škoda Plzeň, která na původní 
brzdič Božič připojila na výstupní potrubí pře-
stavovač (doplňování/nedoplňování) vzduchu 
do brzdového potrubí při zabrzdění. Tento 
brzdič pak nesl označení Škoda N/O. 

I ve své době moderní elektrické a moto-
rové lokomotivy měly ještě v 60. letech z vý-
roby tyto brzdiče a ve strojovně jednorázově 
odbrzditelné rozvaděče Westinghouse. A byly 
tam ještě i v 80. letech. Postupně se ale při 
dílenských opravách nahrazovaly novým 
systémem Dako. Pokud měl strojvedoucí 
vlak složený z jednorázově odbrzditelných 
vozů, přestavil přestavovač N/O do polohy O, 
u stupňovitě odbrzditelných vozů byl přesta-
vovač v poloze N. V běžném provozu se vozy 
s jednorázově odbrzditelnými brzdami dnes 
nepoužívají, v provozu jsou pouze na někte-
rých historických soupravách.

První brzdiče a rozvaděče tlakové brzdy 
byly konstruovány na bázi kovových šoupá-
tek a ventilů, viz Westinghouse, Božič, Knorr, 
Škoda N/O. Od šedesátých let se postupně 
v konstrukci těchto zařízení přechází na mem-
bránové ovládání, viz naše firma Dako.

Vývoj ve vlakové dopravě si v provozu 
vynutil další pomocná zařízení v brzdovém 
systému. V začátcích šlo o přestavovače na 
rozvaděčích osobních vozů – osobní/rychlík, 

později přibyla ještě magnetická brzda. U ná-
kladních vozů šlo o přestavovače prázdný/
ložený, popř. několik poloh podle hmotnosti 
nákladu. Pak se objevil automatický přestavo-
vač podle hmotnosti nákladu. Jsou vyvinuty 
potrubní zrychlovače, zařízení, které reaguje 
na strmost poklesu tlaku v hlavním potrubí, 
čímž se zrychlí jeho vyprázdnění a zároveň 
rychlejší účinek při rychločinném brzdění. 
Po druhé světové válce se objevuje trámcová 
elektromagnetická brzda u osobních vozů. 
Ta se uvádí do činnosti automaticky při po-
klesu tlaku v potrubí pod 3,5 baru. Je vynale-
zeno protismykové zařízení bránící poškození 
dvojkolí. Vozové dvojkolí je drahá záležitost, 
a tak nastává postupný odklon od brzdění liti-
novými špalíky a zavádějí se špalíky z neko-
vových materiálů (i když pro lokomotivy to 
není úplně nejlepší řešení).

V osobní dopravě se z důvodu zlepšení 
brzdění a snížení hluku přechází na způ-
sob pomocí brzdových kotoučů na nápravě 
a brzdových destiček. U lokomotiv je to 
řešeno připevněním brzdových kotoučů vně 
kola. Brzdnou sílu tam dodávají kompaktní 
 brzdové jednotky, kde odpadají dlouhá brz-
dová táhla.

Pokračování
Josef Oliva

Ústí nad Labem

Stalo se to v neděli 30. listopadu 2013, 
přesně v 15.41 hod., a sice mezi stanicemi 
Třebušice a Kyjice, v kilometru 54,7, kousek 
před vjezdovým návěstidlem do Kyjic. Foukal 
vítr, bylo dost pod mrakem a každou chvilku 
se mohlo rozpršet. Někdo si asi řekne – jak 
to ví ten lump tak přesně!? Odpověď je jed-
noduchá, mám ofocenou závadovou hlášenku, 
takže vzpomínání je tím pádem snazší.

Měl jsem tehdy nástup na odpolední šich-
tu z Ústí do Chebu a zpět. Po nástupu jsem 
vystřídal kolegu Honzu Krejčího (zdravím Tě, 
Honzíku!), který mi přivezl na vlaku od Chebu 
plzeňskou mašinku 362 127. Byla to jedna ze 
dvou plzeňských lokomotiv, která měla tehdy 
reklamní polep Poštovní spořitelny (druhá 
byla 362 086). Asi si všichni vzpomenou na 
z jedné poloviny celou žlutou mašinu, která 
v půlce mašiny takovými klíny přechází do 
červené, a ještě tam byly nějaké velké čtyřlíst-
ky. Prostě se tomu říkalo „Poštovka“. Při stří-
dání mi Honza povídá: „V Chebu jsem dopo-
ledne měnil mašinu, tuhle mi přivezl Chebák 
z depa po údržbě, všechno je v cajku, jezdí 
dobře!“ Honza potom slezl ze stroje a šel na 
šatnu. Já jsem pak počkal, až přijede rychlík 
R 612 od Prahy, abych ho následně přepřá-
hl a vyrazil směr Cheb. Jízda poté probíhala 
normálně, stanice Teplice, Bílina a Most jsem 
nechal za sebou a u Třebušic jsem zvedl rych-
lost na 120 km a vyhoupl jsem se nahoru ke 
Kyjicím. 

Pak přišel ten zmíněný traťový kilometr 
54,7. Ozvala se velká rána, vypadl mi hlav-
ní vypínač a já nevěřícně koukal, jak mi před 
mým čelním a pravým bočním oknem padá 
ze střechy snop jisker. Říkal jsem si, jak je 
to možné, když jedu na zadní sběrač a jiskry 
padají zepředu. Předtím jsem koukal pozorně 
na trať a na troleji nebyla žádná závada. Že 
by něco upadlo ze staženého předního sběra-
če a přes střechu došlo ke zkratu? Musel jsem 
ale rychle jednat, protože při rychlosti vlaku 
bych nestihl zastavit u nástupiště v Kyjicích, 
kde je i dopravní kancelář. Začal jsem tedy 
brzdit a ještě jsem stačil vykouknout z okna 
a zkontrolovat pohledem střechu. Nic jsem 
tam ale neviděl. Taky jsem upozornil výpravčí 
v Kyjicích, že mám problém a zastavím u do-
pravy, což se mi záhy povedlo. Po zastavení 
jsem se preventivně podíval okénkem do stro-
jovny – a co nevidím, strojovna je plná kou-
ře, ale kouř se držel spíše u stropu. Takže po 
vykonání všech příslušných povinností, hurá 
do strojovny.

Hned za dveřmi mne zaujala načernalá lou-
že na zemi a na ventilátoru bylo vidět, kudy to 
přiteklo, takže můj zrak sledoval olejovou sto-
pu směrem vzhůru po ventilátoru až ke stropu, 
kde nad nasávací šachtou jsem zíral na propá-
lenou a očouzenou díru ve stropě o velikos-
ti asi 4 ́  4 centimetry, kudy byla vidět šedá 
obloha a ještě z toho kapal ten olej. Říkal jsem 
si, co je to za blbost, vždyť je tam jen sbě-
rač, přepojovač, odpojovač a hlavní vypínač?! 
Musel jsem se nutně podívat na střechu, hlav-
ně na přední sběrač, takže jsem vzal svůj mo-
bil, postavil se mezi vstupní dveře do mašiny, 
vystrčil ruku s mobilem nad úroveň střechy 
a vyfotil si přední stažený sběrač. Když jsem 
se pak podíval na fotku, nevěřil jsem vlastním 
očím. U rámu sběrače se na mne šklebila vel-
ká plechovka od oleje, klidně si tam tak stá-
la, nic neříkala, byla celá špinavá a ještě z ní 
čouhala násada asi od dlouhé štětky. Střecha 
lokomotivy okolo sběrače samý olej. Hned 
mne napadlo, že mašina byla dopoledne na 
údržbě, takže nějaké dílenské dobrotisko tam 
zapomnělo při své svědomité činnosti, při 
práci na střeše, tu pikslu s olejem. Honza měl 
kliku, že mu to vydrželo z Chebu do Ústí, no 
a já, při svém příslovečném štěstí na kdeja-
ké události, tak k tomu prostě muselo dojít. 
Zřejmě otřesy a trochu větrem se plechovka 
dostala až k rámu sběrače a napětí 3 000 voltů 
konalo svoji povinnost. Našlo si nejkratší ces-
tu odporu a přes tu plechovou  pikslu převed-
lo napětí do uzemněné střechy, což obnášelo 
skvělý zkrat s el. obloukem při přivařování 
piksly k rámu sběrače s efektem snopu jisker. 
Možná se i trochu vařil ten olej, takže taková 
rychlovarná konvice na vysoké napětí v praxi. 

Penzista vzpomíná: Piksla

Naštěstí to ale celé nechytlo plamenem!
Pak jsem tedy následně ve strojovně od-

pojil odpojovačem přední sběrač od sběrnice 
a teď nastal čas na organizační věci, což obná-
ší telefonáty na všechny strany, vysvětlování, 
uklidňování nevrlých cestujících a podobné 
lahůdky. Musím uznat, že tito cestující byli 
celkem v klidu, vylezli z vlaku, kouřili na pe-
roně, bavili se mezi sebou a pozorovali cvrkot.

Jednou jsem totiž zažil, že jsem zůstal viset 
v Kralupech s neschopnou mašinou, kdy se 
odporoučely oba kompresory, a tak jsem zů-
stal bez stlačeného vzduchu. K mašině tehdy 
přišel hodně rozčílený zrzek, který na mne ne-
křičel, ale úplně řval, že jede do lázní, že tam 
na něj čekají, že ho to nezajímá, proč stojím 
a že se postará o to, abych dojezdil jako fíra 
a sundali mne z mašiny. Přitom vzteky kopal 
do lokomotivy. Radši jsem se na stanovišti 
zamknul a pozoroval ho zavřeným oknem, 
což ho úplně rozpálilo do ruda, takže jsem si 
vyslechl ještě pár povzbudivých, nepubliko-
vatelných slov jak na mne, tak na celou dráhu 
a když ještě na mašinu plivnul, tak teprve poté 
odešel. To byl tedy materiál...

To tady v Kyjicích snad nehrozilo, stál jsem 
tady teprve 10 minut. Šel jsem k výpravčí do 
kanceláře, ta už mne vyhlížela s telefonem 
v ruce a volala, že na drátě je elektrodispečer. 
Popsal jsem mu situaci s tím, že na jeden sbě-
rač bych mohl pokračovat asi do Chomutova 
na výměnu mašinky. Elektrodispečer řekl, že 
závada je tedy na lokomotivě a ne na trole-
ji, takže proti tomu nic nemá a jelikož jsem 
sběrač odpojil, tak mi uděluje souhlas k další 
jízdě. Další telefon patřil lokomotivnímu dis-
pečerovi. Opět jsem mu musel vše vysvětlit 
(i ten telefonát s elektrodispečerem) a zeptal 
jsem se, kde by mohla být k dispozici náhrad-
ní lokomotiva. Odpověď zněla, že až v Chebu 
a to ještě možná, jelikož je to tak 50 na 50, 
protože je tam jedna na údržbě, takže mu-
sím jet na jeden sběrač až do Chebu a tam se 
uvidí. Další telefonát jsem věnoval strojmis-
trům v Chebu. I jim bylo třeba vše vysvětlit 
a taky jsem se zajímal o novou mašinu, jelikož 
v Chebu nemám moc času a otáčím tam zpět 
na mezinárodní rychlík R 441 Excelsior. Tak-
že kdyby mi mohl nějaký člověk přivézt stroj 
z depa k perónům, abych já nemusel do depa 
a z depa. Bylo by to v cajku a Excelsior by 
mohl odjet včas a nemusel mít zbytečné zpož-
dění. Chebský strojmistr mi nejdříve nevěřil, 
že by někdo od nich zapomněl pikslu na střeše 
a tvrdil, že mi ji asi někdo hodil na střechu 
někde z mostu. Na to jsem mu musel říci, že 
to by byla rána jak z děla, nehledě na to, že ta 
piksla stála a byl v ní i olej, což by byl docela 
husarský kousek to tam takhle umístit. Takže 
je to holý nesmysl a celé zpoždění prostě padá 
na chebskou dílnu. Tím jsem se na začátek 
hovoru dobře uvedl, takže jsem už nevěřil, že 
by se strojmistr po tomto hovoru pro mne už 

Dvacátého července oslavil své 65. naro-
zeniny – a zároveň i zasloužený odchod do  
„stanice“ Důchod, k němuž předtím došlo již 
k prvnímu červnovému dni – pan Jiří Kopecký.

Dětství prožil v podhůří Jeseníků ve Vrbně 
pod Pradědem. Jeho otec pracoval jako stroj-
vedoucí, a tak již od dětství bylo jasné, kam 
povedou i Jirkovy kroky. Po ukončení studia 
Střední průmyslové školy železniční v Šum-
perku a úspěšné fotbalové kariéry (Vrbno, 
Karolinka, Krnov) nastoupil v roce 1976 do 
lokomotivního depa Krnov jako kandidát na 
strojvedoucího. Po splnění všech patřičných 
zkoušek nastoupil jako pomocník strojvedou-
cího a následně jako strojvedoucí. Jezdil na 
tratích kolem Olomouce a Jeseníku, pak za-
kotvil v turnuse na Osoblažce (trať Třemešná 

Nejmladší z Jesenických vlků oslavil 65  
ve Slezsku–Osobla-
ha). Od roku 1992 
vykonával v depu 
v Krnově funkci 
strojmistra. Po re-
organizaci dep vy-
konával tuto funkci 
v PS Opava, a to až 
do svého odchodu do 
výslužby.

Milý Jirko, vše 
nejlepší k naroze-

ninám a k tomu zaslouženému odpočinku, 
hlavně pevné zdraví, ať se rychle zotavíš po 
zdravotní stránce, Ti přejí zbylí kluci z party 
Jesenických vlků, kolegové, přátelé, manžel-
ka Karolína, synové, dcera, vnuk a vnučky.

Za ZO FS Krnov Martin Kopecký,  
strojvedoucí ČD RPP Praha

Druhého srpna se díky uvolnění dosud přísných protiepidemic-
kých opatření konečně mohlo na točně královéhradeckého loko-
motivního depa uskutečnit dlouho odkládané tradiční poslední 
točení. 

Naši kolegové, strojvedoucí Milan Juška, Miloš Marx, Jiří 
 Motyčka (na snímcích zleva v horní řadě) a strojmistr Jiří  Michálek 
(záběr v druhé řadě vlevo), všichni dnes již bývalí zaměstnanci Českých 
drah, se rozloučili se svojí dlouholetou aktivní kariérou na naší železni-
ci a odešli na zasloužený odpočinek. Poděkovat za práci na dráze jim 

při tom také tentokrát přišli i mnozí kolegové z naší profesní odborové 
 organizace a kamarádi.

My všichni jim teď srdečně přejeme do mnoha dalších let spokojené-
ho života hlavně pevné zdraví, hodně nejen štěstí, ale v neposlední řadě 
i optimismus a životní energii, aby se nyní už ve výslužbě mohli naplno 
věnovat tomu, co tak dlouho odkládali – tedy svým rodinám a koníč-
kům, na něž dříve vzhledem ke své náročné profesi neměli dost času. 

Výbor základní organizace Federace strojvůdců Hradec Králové 
a všichni další kolegové, přátelé a spolupracovníci

Tradiční točení v depu Hradec Králové

Vlevo je schéma brzdiče Božič a na obrázku vpravo pak brzdič Škoda s přestavovačem N/O

a odešel do důchodu



Osmého čer-
vence 2021 jsme 
si připomněli ne-
dožité 80. naroze-
niny paní  Mileny 
 L i n h a r t o v é , 
bývalé avizér-
ky, jeřábnice na 
z a u h l o v a c í m 
Kirowu a po 
skončení parního 
provozu hlášen-
kářky na pracovi-
šti trutnovských 
strojmistrů.

Kdo jste ji znali, věnujte jí prosím tichou 
vzpomínku. 

Za všechny Brutus

***
P a t n á c t é h o 

září vzpomene-
me již čtvrtého 
výročí dne, kdy 
od nás navždy 
odešel náš man-
žel a tatínek, pan 
Václav Kubát, 
strojvedoucí ČD 
Cargo Čáslav. 
Dne 13. 8. toho-

to roku by se dožil 68 let. Je těžké žít bez 
Tebe... 

Děkujeme všem, kteří si na něj 
vz po menou.
S láskou stále vzpomínají manželka Jiřina 

a děti Petra a Václav s rodinami.

Vzpomínka

ZÁJMY STROJVŮDCE
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Společenská rubrika
Druhého července oslavil své 55. naroze-

niny kolega Petr David, člen výboru a mís-
topředseda za ČD Cargo základní organizace 
FSČR Hradec Králové. Oslavenci k jemu ži-
votnímu výročí srdečně blahopřejeme a ještě 
do mnoha dalších let mu přejeme hodně štěstí, 
pevné zdraví a životní optimismus. Výbor ZO 
Federace strojvůdců a všichni královéhradečtí 
kolegové. Redakce ZS se jubilantovi omlouvá 
za opožděné zveřejnění tohoto blahopřání.

***  
Konec června byl začátkem léta, ale taky 

začátkem nové životní etapy našeho kolegy 
Jana Kučery, strojvedoucího pracoviště Tři-
nec. Janku, hodně zdraví, štěstí, stále dobrou 
cyklokondici i v důchodu přejí kamarádi ze 
ZO Federace strojvůdců Jablunkov.

***  
V červenci tohoto roku oslavili šedesáté 

páté narozeniny naši kolegové ze ZO Fede-
race strojvůdců Pardubice Otakar Kudrna 
a Karel Strouhal. Přejeme jim do dalších let 
mnoho zdraví, štěstí a pohody.

*** 
Prázdninové měsíce tohoto roku patři-

ly oslavencům. Naše ZO Brno-Maloměřice 
ráda přeje kolegům strojvedoucím osobní 
dopravy Vladimíru Kollnerovi a Ladislavu 
 Hopianovi, kteří v srpnu oslavili své šede-
sátiny, a strojvedoucímu z ČD Cargo Josefu 
Růžičkovi k 50. narozeninám. Přejeme hodně 
štěstí v kruhu rodinném a spoustu v klidu na-
ježděných kilometrů bez výluk.  

*** 
Životního jubi-

lea 80 let dosáhl 
14. června tohoto 
roku bývalý staro-
packý strojvůdce na 
penzi, člen základní 
organizace Federace 
strojvůdců Trutnov, 
kolega Jaroslav 
Nypl, velký poho-
dář a sportovec. Do 
dalších let přejeme 

Jarkovi pevné zdraví a kolo ať se točí dál.  
Za všechny Brutus

***  
Pětasedmdesáté výročí svého narození osla-

vili dne 4. července pan Karel Palán, 28. čer-
vence pan Jaroslav Šoupal a 18. srpna pan 
Miroslav Hrabáň. Všem těmto našim  ko-
legům, strojvůdcům ve výslužbě, přejeme 
všechno nejlepší, hodně zdraví a pohody do 
dalších let. Kamarádi z Havlíčkova Brodu

*** 
V měsíci červnu tohoto roku ukončil svou 

profesní činnost jako strojvedoucí ČD Cargo 
a odešel do plného invalidního důchodu náš 
chomutovský kolega a člen základní  organi-
zace FSČR, pan Michael Přibáň. Za odvede-
nou práci tímto chceme Michalovi  srdečně 
poděkovat a do mnoha dalších let mu popřát 
hlavně zdraví a k tomu štěstí a spokojenost 
v osobním životě. Všichni kolegové a kama-
rádi ze ZO Federace strojvůdců Chomutov

*** 
V poslední srpnový den tohoto roku ukon-

čil svoji pouť s železným ořem náš dlouholetý 
kolega Vladimír Frais. Do dalších let zaslou-
ženého odpočinku mu přejeme hodně zdraví, 
štěstí, spokojenosti a nejen včelařských úspě-
chů. Kamarádi a členové ZO Federace stroj-
vůdců Přerov

Třetího července tohoto roku zemřel 
po dlouhé těžké nemoci ve věku nedo-
žitých 64 let člen jihlavské ZO Federace 
strojvůdců, strojvedoucí ve výslužbě, pan 
Zdeněk Sýkora.

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

Výbor a členové ZO FS Jihlava

***
Hluboce zarmouceni oznamujeme 

všem přátelům a známým smutnou zprávu, 
že nás navždy opustil kolega Karel Žižka. 
Zesnul  náhle 17. července 2021 ve věku 
76 let. Věnujme mu tichou vzpomínku. 

Děkují výbor a členové ZO FS Nymburk.

***  
Dne 19. čer-

vence 2021 ze-
mřel člen základ-
ní organizace Fe-
derace strojvůd-
ců Trutnov, pan 
kolega Reiner 
Richter, bývalý 
personální stroj-
mistr trutnovské-
ho depa. 

Kdo jste ho znali, věnujte mu, prosím, 
tichou vzpomínku. 

Za všechny Brutus 

Poslední rozloučení

Zlatou plaketu MUDr. Jana Janského za již čtyři desítky bezpří-
spěvkových odběrů krve obdržel od Českého červeného kříže náš ko-
lega Stanislav Zikmund, člen jihlavské základní organizace FSČR. 
Dárcovství krve se věnuje průběžně už od dob, kdy byl na základní 
vojenské služby. Krev chodí darovat pravidelně, v současné době je 
to třikrát až čtyřikrát ročně. Pouze v době kdy brázdil silnice Evropy 
s kamionem, se mu na dárcovství nedostával čas. Výbor ZO Federa-
ce strojvůdců Jihlava mu tímto k získání vysokého morálního uznání 
gratuluje a oceňuje jeho rozhodnutí darovat krev a zachraňovat tak 
zdraví a životy lidí.

Z provozní jednotky ČD Cargo Nymburk 
v poslední červencový den odešli do důcho-
du naši kolegové Jaroslav Dobiáš, Milan 
Kmoch a Vladimír Matoušek. Všichni čle-
nové základní organizace FS jim děkují za vy-
konanou práci a do dalších let přejí hodně 
zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti.

***
Rovné půlstoletí oslavil dne 28. červen-

ce pan Roman Pošvic a jen o něco později, 
dne 8. srpna, 65. narozeniny pan Ladislav 
Paulíček. Oba pánové jsou aktivními stroj-
vůdci ČD v Havlíčkově Brodu. Svým osla-
vencům přejí jen to nejlepší, zdraví a pohodu 
do dalších kolegové a kamarádi.

***           
Začátkem července oslavil svých 60 let náš 

kolega, velký kutil Jaroslav Štefek. Jarouši, 
tak tedy hodně štěstíčka, zdravíčka. A ať se 
vše daří Ti přejí kámoši ze základní organiza-
ce FS Jablunkov.

***
Strojvedoucí instruktor ve výslužbě, pan 

Ladislav Říha oslaví prvního září úctyhod-
né 85. narozeniny. Srdečně mu k tomuto vý-
znamnému jubileu gratulujeme a do dalších 
let přejeme mnoho zdraví, štěstí, pohody 
a spokojenosti. Kolegové a kamarádi z cho-
mutovské ZO Federace strojvůdců

***
V srpnu slavili své sedmdesáté narozeniny 

naši kolegové, členové nymburské základní 
organizace Federace strojvůdců – 2. srpna 
Jiří Poslušný a 5. srpna Oldřich Vejdovský. 
K tomuto významnému životnímu výročí jim 
blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně 
zdraví, lásky, štěstí a životní spokojenosti. 
Výbor a členové ZO FS Nymburk

***
Kulatou šedesátku oslavil dne 13. srpna 

náš kolega a kamarád, strojvedoucí ČD Car-
go, pan Josef Kutlvašr. Vše nejlepší, dobré 
zdraví a pohodu do dalších let mu přejí  ha-
vlíčkobrodští kolegové.

***
Pátého srpna oslavil významné životní ju-

bileum, a to rovných 60 let, strojvedoucí ČD 
Cargo ze základní organizace FS Valašské 
Meziříčí, pan Jindřich Cahlík. Nebuď smut-
ný, milý Jindro, z těchto let, ještě to musíš 
s námi v práci chvíli vydržet. Všechno nejlep-
ší, hodně zdraví a osobní pohody doma i na 
trati ti přejí výbor a ostatní členové Federace 
strojvůdců.

***
Od konce letošních prázdnin již nebude 

sedlat železného oře, svoji oblíbenou řadu 
150, náš dlouholetý kolega a znalec lokomo-
tiv elektrické trakce Pavel Vymětalík. Do dal-
ších let zaslouženého odpočinku mu přejeme 
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Kamarádi 
a členové ZO Federace strojvůdců Přerov

***
Pátého září oslaví své šedesátiny náš kole-

ga Jiří Šíma (ČD), člen základní organizace 
Federace strojvůdců Ústí nad Labem, která 
mu přeje k tomuto jubileu jen to nejlepší, 
spokojenost v práci i osobním životě a hlavně 
hodně zdraví.

***
Dne 12. září bude své 70. narozeniny slavit 

kolega Jiří Miksch. Výbor a členové základ-
ní organizace Federace strojvůdců Děčín mu 
blahopřejí a do mnoha dalších let přejí poho-
du, spokojenost a především hodně zdraví.

***
Mezi našimi zářijovými jubilanty je i tro-

jice ostravských kolegů. Své pětapadesáté 
narozeniny bude 9. 9. slavit Pavel Hruška 
a rovnou šedesátku již druhého dne v měsíci 
Ladislav Žůrek a pak 13. 9. rovněž Milan 
Košátko. Hodně zdraví, spokojenosti a po-
hodu do dalších let jim přejí výbor a ostatní 
členové základní organizace Cargo Ostrava.                         

***
V měsíci srpnu tohoto roku ukončil svoji 

pouť s železným ořem rovněž náš dlouho-
letý kolega a automobilový fanda Antonín 
 Červinka. Do dalších let zaslouženého odpo-
činku mu přejeme hodně zdraví, štěstí a spo-
kojenosti. Kamarádi a členové základní orga-
nizace FSČR Přerov

***
Dne 27. srpna oslavil své sedmdesáté naro-

zeniny kolega Václav Mulač, 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

Ocenění kolegovi – dárci krve

Ve věku nedožitých 64 let nás dne 21. červ-
na 2021 navždy opustil kolega Vít Daňa, 
Kamarád, strojvedoucí, zakládající člen 
a dlouholetý předseda základní organizace 
Federace strojvůdců v Otrokovicích. V po-
sledních letech byl také strojmistrem ČD Car-
go v Otrokovicích.

Víťa byl pokorný a skromný, byl kamará-
dem, co rozdával dobrou náladu a vždy pře-
kypoval ochotou poradit či pomoci. Rád se 
setkával s kolegy a kamarády na různých spo-
lečenských a sportovních akcích, které také 
pomáhal organizovat. Měl rád sport, turistiku, 
a to i tu horskou, nebál se vystoupat i k vele-
horám, pokořil i Mont Blanc, ale zvítězit nad 
zákeřnou nemocí se mu nepodařilo.

Víťo, děkujeme Ti za vše, co jsi pro nás udě-
lal, děkujeme za to, že jsme s Tebou mohli pro-
žít kus života. Budeš v našich srdcích stále žít.

Vzpomínají kolegové z Otrokovic.

Víťo, v našich srdcích budeš žít stále

Člověk se s někým setkává. Někdy denně, 
jindy obden, respektive při střídání směn nebo 
při vystřídání „na ose“. Často jen několik for-
málních slov, pár běžných informací, až…

Až se něco změní. Nějakou dobu se nevidí-
te, možná jen proto, že se vám směny prostě 
neprotnou. Takže se míjíte. Tehdy si uvědomí-
te, že jste dotyčného neviděl už dost dlouho. 
Zjistíte, jen tak mezi řečí, že byl na pivu s ko-
legy, s dispečery, nebo na rybářských závo-
dech. Někdo si u něj objednal med. U jiného 
kolegy si nechal opravit auto. 

Tak střípek po střípku zjišťujete, co je to za 
člověka. Párkrát se také nepohodnete, protože 
jste klíče od mašiny dal jinam, než je „v kraji 
zvykem“. Ale to už je život. Krok za krokem 
se poznáváte. Pak, třeba po schůzi zůstanete 
spolu u piva déle. Zkrátka pomalu se o sobě 
dovídáte víc, než jen „odborný doktorský 
pindy“.

Jednoho dne se dovíte, že ten člověk je 
nemocen. To se stává, ale pak přijde zpráva, 
kterou nemá rád nikdo z nás. Dne 12. 7. 2021 
kolega Dušan Macholán zemřel. Tečka. Jed-
noznačná a definitivní. 

Tehdy si spolu s kolegy sednete a začnete 
zjišťovat, co jste s Dušanem všechno zažili. 
Zjistíte, že jste o něm víc nevěděli, než věděli. 
Jak byl vlastně starý? Jaká byla jeho rodina? 

Měl děti? Co s nimi 
bude? Můžeme jim 
nějak pomoci? Další 
a další otázky se vy-
slovují. Některé jsou 
některým kolegou 
zodpovězeny, jiné 
jsou vysloveny jen 
tak do větru. 

Když nás takto, 
po asi půlročním ma-
rodění, Dušan opus-
til, byl to šok. Nelze 

říct, že by to byl blesk z čistého nebe. Občas 
někdo přišel s informací, jak se mu daří. Ně-
kdo jej potkal, když si přišel vyřídit nějaké 
formality. Konec si ale nikdo nepřipouštěl. 
Přišel. I kdybychom se to dovídali písmenko 
po písmenku, vždy to bude rána. 

Byl to chlap v nejlepším věku. Byl kolegou 
strojvedoucím v ČD Cargo v Brně. Byl čle-
nem základní organizace Federace strojvůdců 
Brno-Maloměřice. Jménem naší ZO teď chci 
vyjádřit upřímnou soustrast všem Dušanovým 
příbuzným. Vzpomeňte, prosím, všichni, kdo 
jste Dušana znali. V listopadu mu bylo pou-
hých 57 let.  

Za všechny kolegy Zdeněk Herzig
FSČR Brno-Maloměřice

Opustil nás navždy

Desátého června odešel na zasloužený 
odpočinek trutnovský strojvůdce Petr Seidl, 
ortodoxní „Sparťan“, člen ZO FSČR Trutnov. 
Po vyučení nástrojařem pro firmu Strojtex 
a maturitě na Střední průmyslové škole strojní 
v Hradci Králové rukuje na dvouletou základ-
ní vojenskou službu. Po návratu z „války“ 

nastupuje v roce 1981 do provozu tehdejšího 
Lokomotivního depa ČSD Trutnov jako po-
mocník strojvedoucího a po složení potřeb-
ných zkoušek je v roce 1988 jmenován stroj-
vůdcem motorové trakce a jezdí na všech trut-
novských strojích a provozních ramenech. Po-
slední roky odjezdil na spěšňákové turnusové 

Pomůže nový senzor české železnici?

skupině z Trutnova do Kolína a zpět, aby pak 
20. května 2021 přivezl svůj poslední vlak 
Sp 1801 v 7.41 do Trutnova. Zde na něho 
čekali jeho kolegové, rodina, fanoušci konku-
renčních ligových klubů a vedení trutnovské 
topírny, aby ho otočili na trutnovské točně 
do další, už poněkud klidnější životní etapy. 
Přejeme „Sparťanovi“ pevné zdraví, život-
ní pohodu a Sparta ať mu dělá radost. Ale 
„přiměřeně“..., jak říkají Klokani a Slávisti. 
Za všechny Brutus

Dokončení ze str. 2

Dokončení ze str. 3
nějak dál angažoval a nechá mne v Chebu se 
v tom pěkně plácat do depa a zpět, abych si 
to užil.

Po vyřízení těchto „formalit“ jsme se už 
konečně mohli pohnout. Zpoždění něco přes 
dvacet minut. Cestou jsem ještě musel v Os-
trově vzít hadr, zabalit ho do igelitu a ucpat 
tu díru ve stropě, jelikož pršelo a do strojov-
ny tekla voda, což by mohlo znamenat další 
potíže, protože voda ve výkonové elektronice 
není to pravé ořechové. Ještě v Sokolově jsem 
koukal na střechu a ta piksla tam pořád stála. 
Po příjezdu do Chebu byla fuč, už tam pros-
tě nebyla. K mému překvapení tam ale čekal 
už nový stroj. Ten můj si Chebák vzal a odjel 
s ním do depa, takže vlak R 441 Excelsior od-
jel na čas podle jízdního řádu.

A to je vše. Přeji klidné směny bez potíží…
Zdeněk Sedlák

emeritní strojvedoucí PP Ústí nad Labem 

Penzista vzpomíná:  
Piksla

Jsem přesvědčen, že senzor vyvinutý ve 
VUT Brno může v oblasti železniční dopra-
vy přispět k zajištění bezpečnosti železniční-
ho provozu opravdu jen v místech nadjezdů, 
mostů nebo tunelů, ale například k lokalizaci 
lomů kolejnic na tratích z hlediska jejich dél-
ky tomu tak určitě nebude a ani být nemůže.

Dodejme, že v posledních letech naši 
odborníci v oblasti řídicí a zabezpečovací 

techniky testují systém kontroly kolejnic pro-
střednictvím kabelů uložených podél tratě. 
Tak uvidíme, co bude účinnější a levnější. 
I když právě v oblasti bezpečnosti dopravy 
by se šetřit nemělo, a to obzvláště dnes, když 
i doprava na naší železnici se již blíží k rych-
losti 200 km/h.

Ing. Josef Schrötter
nezávislý železniční expert


