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Pokračování na str. 2

Jednání prezidia Federace strojvůdců České 
republiky s předsedou představenstva a gene-
rálním ředitelem ČD Ivanem Bednárikem, kte-
ré se uskutečnilo 20. září v Praze, se zaměřilo 
na celou řadu nyní velmi aktuálních témat. 

Nejvyšší představitel národního doprav-
ce informoval o probíhajících organizačních 
změnách na Českých dráhách a jejich dopadu 
do zaměstnanosti a ekonomiky akciové spo-
lečnosti. V rámci rozpravy o vývoji zaměst-
nanosti na ČD se pozornost přítomných zamě-
řila zvláště na profese strojvedoucí, strojmistr 
a kontrolor vozby.

Zazněly samozřejmě rovněž informace 
o výsledcích hospodaření společnosti ČD za 
první pololetí roku 2021, jež poznamenala pan-
demie COVID 19 a ovlivnila na to reagující 
pomoc státu, a zmíněny byly i výsledky hospo-
daření celé skupiny ČD za stejné období tohoto 
roku, a to včetně společnosti ČD Cargo.  

Dále se hovořilo o převodu pozemků ČD 
pod kolejemi na státní organizaci Správa 

železnic, o podmínkách a výsledcích výběro-
vých řízení v oblasti dálkové a regionální do-
pravy a pozornosti neušly ani probíhající arbit-
ráže a soudní spory ČD a jejich možná řešení.

Diskutovalo se také o připravované novele 
zákona číslo 266/1994 Sb. O dráhách (po ne-
dávném schválení v Poslanecké sněmovně je 
nyní předložena k projednání v Senátu Parla-
mentu ČR) a o s tím související problematice 
zavedení monitoringu licencí strojvedoucích 
(MLS) a v neposlední řadě taktéž o zavedení 
sankčního systému pro strojvedoucí.

Pozornost se zaměřila také na již schvá-
lenou novelu Nařízení vlády číslo 589/2006 
Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pra-
covní doby a doby odpočinku zaměstnanců 
v dopravě a na její dopad na ČD a na profesi 
strojvedoucí.

Projednávány a diskutovány byly pocho-
pitelně i mnohé další záležitosti, z nichž je 
zde nutno zmínit alespoň pravidla pro posky-
tování osobního ohodnocení zaměstnanců, 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
oznamujeme vám, že plzeňští stroj-

vedoucí zřídili bankovní účet na pod-
poru pozůstalých po našich dvou  ko-
lezích,  kteří  za tragických okolností 
zahynuli 4. srpna 2021  při  mimořád-
né  události,  k níž  došlo na železniční 
trati  u Milavčí.

Na podporu rodin pozůstalých  
po obětech nehody u Milavčí

probíhající dotazníkové šetření spokojenosti 
zaměstnanců prováděné firmou IPSOS či za-
vádění digitalizace u profese strojvedoucí, její 
v současnosti se vyskytující problémy a mož-
nosti jejich řešení do budoucna. Jako často při 
podobných příležitostech se hovořilo taktéž 
o problematice spojené s tvorbou předpisů 
ČD a Správy železnic. Ani tentokrát pochopi-
telně nemohly být opomenuty ani mimořádné 
události, k nimž dochází na železnici, způsob 
a formy jejich vyšetřování.    

V souvislosti s přípravou na nadcházející 
kolektivní vyjednávání k uzavření Podniko-
vé kolektivní smlouvy ČD na rok 2022 byly 

připomenuty mnohé priority, jež se s největší 
pravděpodobností mohou stát předmětem bu-
doucích jednání. K pasáži ze svého nedávné-
ho rozhovoru pro zpravodajský server E15.cz, 
kde bylo zmíněno, že odbory požadují více 
peněz za méně práce a že v souvislosti s ak-
tuální ekonomickou situací je naopak vhodné 
uvažovat o zvýšení počtu hodin v pracovním 
týdnu, generální ředitel ČD členy prezidia 
FSČR ubezpečil, že pokud k tomu dojde, ne-
bude se to týkat profesí strojvůdce.   

S použitím podkladů z analytického oddělení 
FSČR připravil Libor Poláček.

V úterý 17. srpna a v pátek 17. září jsme 
se naposledy rozloučili s našimi dlouholetými 
kolegy a kamarády, strojvedoucími osobního 
vlaku 7 406 a Západního expresu Ex 351, kte-
ří zahynuli ve středu 4. srpna 2021 krátce po 
osmé hodině ranní při čelní srážce svých vla-
ků v Milavčích (obvod výhybny Radonice). 
Nelze ani dostatečně popsat atmosféru, bolest 
a zmar jejich rodin, příbuzných, kamarádů, 
kolegů...

Ihned po nehodě onoho osudného čtvrté-
ho srpna jsme z médií slyšeli různá vyjádře-
ní a závěry. Několik vystoupení, kterých se 
nám dostalo z oficiálních míst, lze bohužel 
vyhodnotit tak, že nevycházela z odpovídají-
cích informací o zabezpečení traťového úseku 
a přenosu návěstí na stanoviště strojvedoucích 
obou vlaků. Naopak bylo snahou předeslat, že 
se jedná pouze o možné selhání lidského či-
nitele, aby tak byla vyloučena možnost systé-
mové chyby. Každopádně by ale bylo vhodné 
s takovými výroky počkat raději až do té doby, 
než vyšetřovatelé z Drážní inspekce tuto tra-
gickou mimořádnou událost patřičně vyšetří. 
Podobná unáhlená vystoupení jsou totiž vel-
mi necitlivá k obětem neštěstí, jejich rodinám 
a kolegům.

Trať z Plzně do Domažlic je v úseku Pl-
zeň–Stod vybavena autoblokem (AB), tedy 

automatickým traťovým zabezpečovacím za-
řízením, kdy návěsti návěstidel AB jsou pře-
nášeny na stanoviště strojvedoucího. Strojve-
doucí tak vidí návěsti na návěstním opakovači 
vlakového zabezpečovače dostatečně včas, 
což je zvláště při nepříznivém počasí (mlha, 
hustý déšť či sněžení) významný prvek zvy-
šující bezpečnost provozu. Podle opakovače 
a příslušných návěstidel tak reaguje na vznik-
lou dopravní situaci. Při případném nereago-
vání strojvedoucího na povážlivé návěsti vla-
kový zabezpečovač vlak automaticky zastaví. 

V traťovém úseku ze Stodu do Domažlic 
ale bohužel již takové zabezpečení není. Stroj-
vedoucí se řídí pouze signalizací návěstidel 
a svoji bdělost potvrzuje pravidelnou obslu-
hou tlačítka bdělosti. Zcela určitě se zde na-
bízí otázka, proč se za celá léta (cca 30 roků!) 
nenašla vůle, finance a snaha o zavedení to-
hoto kvalitnějšího a osvědčeného systému 
zabezpečení na celý traťový úsek. To samo-
zřejmě platí i pro celou řadu jiných tratí v ČR.

Ve výhybně  Radonice, která je dálkově ří-
zena z Domažlic, mělo dojít k pravidelnému 
křižování již zmíněných vlaků. Proč nakonec 
došlo k osudnému tragickému neštěstí, vyvo-
lává celou řadu otázek a pochybností:

● Bylo zabezpečovací zařízení v Ra-
donicích v naprostém pořádku a nebyly 

Dalo se zabránit tragické železniční nehodě u Domažlic?

Od příštího čísla Zájmů strojvůdce vyjdou 
postupně tři články s trestně–právní tématikou. 
Dva se dotýkají práce strojvedoucích, třetí, tak-
řka historický, je o práci vlakových čet. 

Titulek této úvahy hovoří o pravdě a spra-
vedlnosti. Tyto dva pojmy spolu velmi úzce 

O pravdě a spravedlnosti
souvisí. I když z praxe každodenního života 
víme, jak často je jejich prosazení těžké. Kolik 
lidí dokáže stavět účinné bariéry k prosazení 
pravdy a spravedlnosti. Stručně řečeno: Lhát 
by neměl nikdo a spravedlnost by měla být 
stejná pro všechny. Tedy ministr dopravy by 
měl být před zákonem ve stejném postavení 
jako řadový strojvůdce.

Ne ve všech dobách a ne na všech místech 
tomu tak bylo, je a bude. Naznačeným otáz-
kám se věnovali už starověcí filozofové, histo-
rici, básnící, spisovatelé a politici... Dovolím 
si citovat některé z moudrostí starých Římanů, 
neboť mnoho z nich platí i v těchto dnech.

Historik a politik Tacitus (asi 55 až 116 n. l.) 
uvedl: Vzácné jsou šťastné časy, kdy si můžeš 
myslet, co chceš, a říkat, co si myslíš. Stejný 
autor napsal: Právo se tolikrát zmenšuje, koli-
krát se zvětšuje moc. Skladatel bajek Phaedrus 
(kolem 15 před naším letopočtem až 50 n. l.) 
je autorem věty: Jak škodí často říkat pravdu. 
Básník a profesor rétoriky Ausonius (asi 310 
až 394 n. l.) dodává: Pravda plodí nenávist. 
Filozof, básník a politik Seneca (4 př. n. l. až 
65 n. l.) předeslal: Používej častěji uší, než ja-
zyka. A na závěr citací: Vae victis! – Běda po-
raženým! To vyslovil historik Livius (59 př. n. 
l. až 17 n. l). Bohužel lze konstatovat, že tento 
výrok nezřídka platí i ve 21. století.

Ale vraťme se k avizovaným příběhům. 
První se zabývá případem, kdy strojvedoucí 
přehlédl přenosný přejezdník a na přejezdu 
došlo k usmrcení řidiče osobního auta. Řidič 
ovšem porušil všechno, co se dalo porušit. 
Také použití přenosného přejezdníku bylo 
v tomto případu více než problematické. Na to 
ostatně poukázala ve svém stanovisku k odvo-
lacímu soudu i základní organizace Federace 
strojvůdců ČR: Pokud by pracovní místo na 
přejezdu bylo označeno návěstmi pro poma-
lou jízdu, které jsou fakticky nepřehlédnu-
telné, tak k mimořádné události by nedošlo! 
Šetření za každou cenu mívá často tragické 
následky. 

Druhý příběh popisuje mimořádnou udá-
lost, kdy strojvedoucí „projel“ o 48 metrů 
cestové návěstidlo a zastavil necelý metr před 
bokem osobního vlaku. Úporná snaha státní-
ho zástupce dostat strojvedoucího na lavici 
obžalovaných byla z hlediska platného trest-
ního zákoníku zcela nepochopitelná... Haldy 
zbytečně popsaného papíru a promarněný pra-
covní čas vysoce kvalifikovaných lidí zřejmě 
nikoho z nadřízených nezajímá!

Třetí příběh je takřka historický. To, s čím 
se setkávají vlakové čety nebo strojvedoucí 
jezdící v režimu 0–0/S, není nic nového pod 
sluncem. Stejně neukáznění až agresívní byli 
i cestující v sedmdesátých letech 20. století. 

Ve všech třech případech se ve prospěch 
svých kolegů výrazně angažovaly základ-
ní odborové organizace. I když byly jejich 
pravomoci postupem doby oklešťovány, tak 
i dnes mohou pro své kolegy v obtížích mno-
ho vykonat.

V dnešní době, kdy jenom v desetimilio-
nové a rozlohou malé České republice platí 
na dva miliony různých zákonů, vyhlášek, 
nařízení vlád a předpisů nižší právní síly, 
zdůrazňuji nutnost, aby členové odborových 
organizací při právních problémech vždy 
včas kontaktovali svého odborového právní-
ka. To se týká nejen oblasti trestně–právní, 
ale zejména pracovního práva. Ten poradí 
nejen jim, ale také výborům základních od-
borových organizací, co mohou pro své členy 
udělat. 

Přeji všem železničářům, aby se nikdy ne-
dostali do problémů popisovaných v avizova-
ných příbězích, o nichž si v našem časopise od 
příště přečtete.

Vladimír Selucký

Vážení kolegové, od poloviny října obdrží 
všechny základní organizace Federace stroj-
vůdců objednané stolní a nástěnné kalen-
dáře, které na rok 2022 vydala naše odborová 
organizace. Také pro ZO FS, jež si kalendáře 
neobjednaly, bude dodána zásilka, jež obsahuje 
jeden nástěnný a tři stolní kalendáře zdarma.

Pokud základní organizace nepožádaly 
o jiný způsob dodání (například zásilkovou 
službou anebo na odlišnou než obvyklou adre-
su ZO), balíky s kalendáři (stejně jako je tomu 
pravidelně u časopisu Zájmy strojvůdce) budou 
odeslány ze žst Brno hlavní nádraží služební 
drážní poštou. V zájmu jejich bezpečného do-
ručení byly vybaveny průvodkami pro slu-
žební zásilky. O zahájení expedice touto drážní 
poštou budete informováni ještě také upozor-
něním odeslaným z prezidia FSČR. Zástupci 
základních organizací si své zásilky mohou 
vyzvednout na obvyklých odběrových mís-
tech. Učiňte tak, prosím, co nejdříve! 

Prosíme, věnujte hlavně pozornost stavu 
zásilky. V případě, že jste objednali větší po-
čet kalendářů, jež byly při expedici uloženy do 
několika balíků, zjistěte v první řadě, zda vám 
byly v pořádku doručeny všechny balíky. 
Například v případě tří expedovaných balíků 
jsou tyto označeny 1/3, 2/3 a 3/3. Přímo na 
místě si také zkontrolujte počet dodaných 
kusů kalendářů, a to zvláště v případě poško-
zení obalu zásilky. Správnost si můžete ověřit 
jednoduše, neboť počet vámi objednaných ka-
lendářů je uveden přímo v záhlaví vaší dodací 
adresy. Kód „s“ znamená stolní a „n“ nástěnné 
kalendáře. Celkový počet kusů dodaných v ba-
lících musí odpovídat údajům uvedeným v zá-
hlaví adresáta.

V případě jakéhokoliv poškození zásilky, 
nebo pokud nesouhlasí počet skutečně do-
daných kusů s počty uvedenými ve vaší ad-
rese, uveďte zjištěné skutečnosti či nesrov-
nalosti do předávacího protokolu, kterým 
je zmíněná průvodka pro služební zásilku, 
a zjištěné skutečnosti také neprodleně nahlas-
te elektronickou poštou, písemně anebo tele-
fonicky tiskovému středisku FSČR v Brně.

Upozorňujeme, že případné reklamace 
dodaného počtu objednaných kalendářů nebo 

Probíhá distribuce kalendářů na rok 2022
jejich poškození lze z technických důvodů – 
provedení finální fakturace a smluvní podmín-
ky stanovené mezi tiskárnou a vydavatelem 
– podat v termínu nejpozději do 19. listo-
padu 2021. Na pozdější reklamace již bo-
hužel nebude možno brát zřetel. Děkujeme 
za pochopení.

Po ukončení distribuce budou z prezidia 
FSČR jako každým rokem rozesílány do zá-
kladních organizací faktury s vyúčtováním 
vámi objednaných kalendářů. V případě již 
zmíněné možné reklamace jejich počtu, budou 
po dohodě (a prošetření možného problému) 
samozřejmě fakturovány jen reálně dodané 
kusy kalendářů.  

Tiskové středisko FSČR

zaznamenány poruchy nebo i jiné okolnosti 
v době před nehodou?

● Byly dodrženy veškeré dopravní zásady 
pro správné křižování vlaků v dálkově řízené 
výhybně? Např. vjezd „prvního“ zastavující-
ho vlaku do vedlejšího směru.

● Proč nedošlo ke zpravení a informaci 
o křižování vlaků strojvedoucího Ex 351 a tím 
eliminaci MU?

● Byla dohlednost odjezdového návěstidla 
S1 do Blížejova opravdu v rámci legislativy 
a odpovídající časové a vzdálenostní toleranci 
(12 sekund) na stanovenou rychlost vlaků?

● Mohlo pomoci odstranění monolitně 
zarostlé tratě vzrostlými křovinami pro lepší 
viditelnost a přehlednost, vzhledem k pravé-
mu oblouku za odjezdovým návěstidlem, jak 
tomu bývalo v minulosti?

● Nebyl strojvedoucí Ex 351 v inkrimino-
vané době zdravotně indisponován?  

A podobných otázek by se našlo samo-
zřejmě ještě i více. Odpovědi na ně se ale do-
zvíme zřejmě až ze závěrečné zprávy Drážní 
inspekce o výsledcích šetření této mimořádné 
události. 

Co ale považujeme za celkem zásadní 
a podstatné, je skutečnost, že hnací vozidlo 

Svůj příspěvek na účet číslo 
6150182329/0800 můžete poslat v ter
mínu do 3. prosince 2021, kdy bude 
tento účet  uzavřen.

Na účtu takto shromážděná finanč-
ní  částka  bude  rozdělena  rovným  
dílem  mezi  obě  rodiny pozůstalých.    

Jaroslav Vondrovic, prezident FSČR 

Pietní místo zřízené v plzeňském depu krátce po tragické nehodě u Milavčí. Snímky pořídili 
ing. Milan Mašek a Antonín Čermák



ZÁJMY STROJVŮDCE

STRANA 2

Dokončení ze str. 1

Na případy bohužel stále ještě často se 
vyskytujícího rizika zásadních a tedy nebez-
pečných rozporů mezi reálným stavem na že-
lezniční trati a vydaným písemným rozkazem 
upozornil začátkem září redakci našeho časo-
pisu kolega Antonín Sehnal, člen výboru zá-
kladní organizace Federace strojvůdců Praha.

Připomněl, že ač poměrně nedávno pro-
běhlo setkání zástupců naší profesní odborové 
organizace s představiteli Správy železnic, na 
němž byla projednána mimo jiné i problema-
tika návěsti Stáhni sběrač, ani přes daný pří-
slib zjednání nápravy se nedostatky opakují. 
Nadále dochází k případům, kdy elektricky 
nesjízdné úseky jsou umísťovány, respektive 
pak označovány, enormně nevhodně.

Jako konkrétní příklad náš kolega uvedl 
dvě svá podaná hlášení strojvedoucího. V tom 
z druhého září totiž zaznamenal zásadní roz-
pory mezi obsahem písemného všeobecného 

Rizika nebezpečných rozporů  
mezi reálným stavem na trati a písemným rozkazem

rozkazu pro vlak 178 pro trasu Praha–jih–Pra-
ha hlavní nádraží (přes Praha–Eden) a reali-
tou, s ní se setkal během výkonu své služby. 

Z písemného rozkazu, který je na fotografii 
k tomuto článku, je zřejmé, že byla pro zmí-
něný vlak uvedena nesjízdná místa železniční 
stanice Vršovice v poměrně velkém rozsahu. 
Při jízdě vlaku však kolega Sehnal zjistil, že 
nebyla osazena ani jediná návěst pro elektric-
ký provoz, a to ani v jednom směru! Reálný 
stav na trati tak byl v přímém, a to hlavně 
velmi nebezpečném rozporu s písemnými 
podklady, který strojvedoucí pro jízdu svého 
vlaku dostal.

A že se nejednalo o ojedinělý případ, to ješ-
tě doložil svým dřívějším hlášením (již z 30. 
srpna), kdy popsal problémy zaznamenané 
na vlaku 10076 s HV ČD 91547162011–1. 
V tomto hlášení uvedl: „... byl jsem byl zpra-
ven o jízdě přes elektricky nesjízdná místa 
v žst Vršovice. Tato místa jsou instalována 
zcela nevhodně. Zejména ve směru jízdy 
Praha–Krč do velkého stoupání, do oblouku 
a ve velké délce, kdy výjezdní rychlost byla 
6 km/h a dříve jedoucí vlak zde uvázl. Místa 
jsou enormně špatně označena! Již od por-
tálu vinohradských tunelů lze spatřit velmi 
málo příslušných návěstidel. Velmi jsem tápal 
a dedukoval, která návěstidla pro elektrický 

provoz pro mne platí a kde stáhnout. Při vý-
jezdu z mnou pojížděné koleje nebyla vůbec 
nijak osazena návěst Stáhni sběrač. Hádal 
jsem, kde stáhnout, a vzhledem k tomu, že ne-
došlo k poškození, jsem asi uhádl. Návěstidla 
pro elektrický provoz nebyla určitě osazena 
odborně způsobilým zaměstnancem...“

Všechny tyto kritické podněty předali členo-
vé prezidia FSČR vedení Správy železnic a jak 
jsme se dozvěděli od kolegy Kamila Chaloup-
ky, velmi brzy poté byly zde popisované ne-
dostatky pracovníky SŽ odstraněny. Je ovšem 
znepokojivé, že se tak děje většinou jen až po 
naléhavých urgencích našich kolegů a že tako-
vé nebezpečné situace (přes všechny sliby ze 
strany SŽ) nejsou raději eliminovány předem, 
aby se něco takového již neopakovalo.

A další připomínka je adresována k do-
pravci, v tomto případě k Českým dráhám. 
Naše odborová organizace nesčetněkrát zdů-
razňovala, že je bezpodmínečně nutné, aby 
strojvedoucí vždy a pokud možno co nejdříve 
dostávali na své podněty uvedené v hlášeních 
odpovědi s vyjádřením, jak byly problémy vy-
řešeny. Říkáme tomu zpětná vazba. A musíme 
konstatovat, že ještě ani v závěru měsíce září, 
kdy tyto řádky vznikaly, se kolega Sehnal bo-
hužel ničeho takového nedočkal.

Libor Poláček

Před několika týdny jsme dostali do redakce dvojici fotografií, která 
nám udělala radost. Jak nám k nim vysvětlil kolega Jaroslav Vávra, 
předseda základní organizace Federace strojvůdců Kladno, je na nich 
zachycen přejezd číslo 2236 v kilometru 20,7 definičního úseku Rud-
ná u Prahy–odbočka Jeneček.

Čtenářům Zájmů strojvůdce bude tento přejezd dost možná docela 
povědomý. Několikrát jsme ho totiž kriticky zmínili v souvislosti se 
závažnými incidenty, včetně několika střetů, k nimž na něm docháze-
lo z viny neukázněných účastníků silničního provozu, přijíždějících 
k němu po zdejší silnici III. třídy. A připomeňme, že dalším možným 
střetnutím se ještě strojvedoucím podařilo zabránit právě jen díky 
pozornému výkonu služby a tedy pohotovému zastavení vlakových 
souprav.

 Kolegové strojvedoucí se s takovým dlouhodobě přetrvávajícím 
nebezpečím nehodlali smířit. Opakovaně psali své hlášenky a pro 
nápravu, v zájmu zvýšení bezpečnosti provozu, intervenovala i naše 
profesní odborová organizace.

A jak je patrno z většího snímku, který byl pořízen 23. srpna, re-
konstrukce, k níž došlo v letních měsících, byla tentokrát provedena 
opravdu „z gruntu“. Původně jen výstražné kříže byly totiž nyní vy-
měněny nejen za světelnou signalizaci přejezdového zabezpečovacího 
zařízení. Vše nyní jistí dokonce také břevna závor. Přejezd je tedy nyní 
vybaven tak, jak to FSČR v takových případech navrhuje.

Co dodat? Nic než to, že se jedná o příklad hodný následování. 
Slovy jednoho starého lidového pořekadla: „Jen houšť a větší kapky!“

Marek Poláček

Zrekonstruovaný přejezd je o poznání bezpečnější

Drážní úřad již v prvním pololetí letošní-
ho roku evidoval značný nárůst počtu žádostí 
o změnu zabezpečení železničních přejezdů. 
Jedná se o důsledek intenzivní snahy o zvýše-
ní bezpečnosti na přejezdech a zároveň inves-
tiční činnosti Správy železnic, která si za svůj 
cíl letos vytyčila modernizaci dvou stovek 
železničních přejezdů. Každá žádost o zvý-
šení zabezpečení přejezdu podléhá rozhodnu-
tí Drážního úřadu. Za leden až červen 2021 
vydal Drážní úřad 109 rozhodnutí o zvýšení 
zabezpečení. Ve srovnání s rokem 2020, kdy 
bylo za stejné období vydáno 52 rozhodnutí, 
se jedná o více než stoprocentní nárůst. 

„Každá změna zabezpečení přejezdu zna-
mená další krůček k bezpečnější železnici, 
proto tuto narůstající aktivitu vítáme,“ říká 
Jiří Kolář, ředitel Drážního úřadu. „Naši pra-
covníci vykonají na železničních přejezdech 
každoročně více než 200 státních dozorů, kdy 
kontrolují, zda přejezd splňuje veškeré normy 
z hlediska například rozhledových poměrů 
nebo zabezpečení,“ dodává Kolář.  

Zpracování žádostí má své zákonné po-
stupy a probíhá s předstihem před vlastní re-
alizací. Nynější nárůst počtu zpracovávaných 

Přibylo žádostí o změnu zabezpečení přejezdů 

S velkým zájmem jsem si přečetl v č. 18 ZS 
článek Zloděj na rychlíku 619 Krušnohor. 
S rozhořčením jeho autora k současné situaci 
u dopravce ČD i názorem na celospolečen-
skou atmosféru lze plně souhlasit. Jde o zále-
žitosti velmi aktuální. Proto si dovolím k to-
muto článku několik poznámek.

Uzamykání oddílů: Lze vyřešit montáží 
jednoduché petlice, kterou snadno zhotoví 
každá zámečnická dílna (pokud nejsou v na-
bídce obchodů pro kutily, zahrádkáře atd.). 
V několika vozech ř. B jsem již takové řešení 
u krajního oddílu viděl. Malý zámek systému 
FAB si každý koupí sám a firma mu ho propla-
tí (třebas paušální částkou – jednoduchá ad-
ministrativa). Před hromadným zakoupením 
jednoho typu zámku s univerzálním klíčkem 
varuji! Pár ztracených klíčů a zloději mají rej. 
Tato zanedbatelná investice se určitě vyplatí, 
neboť vyřazení tohoto typu přestárlých vozů 
určitě není na programu zítra. Co na to naši 
špičkoví manažeři?

Ukradený služební kufr: Dosáhla v tom-
to případě skutečná škoda výše nejméně 
10 000 Kč? To je totiž v tomto případě hra-
nice rozlišení mezi přestupkem a trestným 
činem. Zákonem č. 333/2020 Sb. ze dne 
22. července 2020 bylo totiž změněno usta-
novení § 138 odst. 1 trestního zákoníku. Ško-
dou nikoli nepatrnou již není 5 000 Kč, ale 
nejméně 10 000 Kč. Škodou nikoli malou 
již není 25 000 Kč, ale nejméně 50 000 Kč. 
Škodou větší už není 50 000 Kč, ale nejmé-
ně 100 000 Kč. Škodou značnou už není 
500 000 Kč, ale nejméně 1 milion korun. 
A konečně škodou velkého rozsahu už není 

5 000 000 Kč, ale nejméně 10 milionů Kč. 
I tímto způsobem se administrativně snižu-
je procento kriminality. V neprospěch všech 
slušných lidí, kteří dodržují zákony a ostatní 
pravidla života tohoto státu. Ve prospěch těch, 
kteří pohrdají základními hodnotami života 
každé slušné společnosti.

Cestující, který nezasáhl proti zloději: 
Jednal obezřetně, neboť se mohl stát objektem 
fyzického útoku s vážnými zdravotními násled-
ky. Pokud by se účinně bránil, tak by mohl být 

obviněn z nepřiměřené obrany. Viz § 29 odst. 
2 trestního zákoníku: Nejde o nutnou obranu, 
byla–li obrana zcela zjevně nepřiměřená způ-
sobu útoku. Těch soudních patálií v tomto smě-
ru už bylo bezpočet. Pro zasahující policisty by 
bylo přínosem, kdyby takový svědek přesně 
popsal pachatele nebo se povedlo pořídit něja-
kou dokumentaci (foto – video).

Ochranka, která nezasáhla: Obdobné 
jako u předchozí poznámky. Člen ochranky 
(zaměstnanec soukromé bezpečnostní agen-
tury) není úřední osobou (dříve veřejným či-
nitelem) ve smyslu § 127 trestního zákoníku. 
Může být pouze pověřenou osobou ve smys-
lu § 37 odst. 4 zákona o dráhách. Tedy nemá 
v podstatě žádné výrazné pravomoci. O tom-
to ustanovení zákona o dráhách jsou vlakové 
čety jistě proškoleny. Každý občan, tedy i člen 
ochranky, může podle § 76 odst. 2 trestního 
řádu omezit osobní svobodu osoby, která byla 
přistižena při trestném činu nebo bezpro-
středně poté, pokud je to nutné ke zjištění její 

totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění 
důkazů. Je však povinen tuto osobu předat 
ihned policejnímu orgánu...

Pravomoci vlakové čety: Také zde platí 
to, co bylo uvedeno v předchozím odstavci. 
Vlaková četa (revizor) užívá pravomoci po-
dle § 37 odst. 4 zákona o dráhách. Zvýšená 
trestně–právní ochrana podle § 323 až § 326 
trestního zákoníku se podle § 327 citovaného 
zákona poskytuje vlakové četě (stejně jako 
každému jinému občanovi) pouze tehdy, když 
vystoupila na podporu nebo na ochranu orgá-
nu státní správy, územní samosprávy, soudu 
nebo jiného orgánu veřejné moci anebo úřední 
osoby. Úřední osobou je mimo jiné příslušník 
Policie ČR nebo strážník obecní policie. 

Vážení čtenáři těchto řádků, předpoklá-
dám, že většinou odboráři. Ve dnech 8. a 9. říj-
na jsme si zvolili nové nebo staronové poslan-
ce Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky. Právě tam se rozhoduje o zákonech 
naší společnosti. A zde mohu jen opakovat to, 
co jsem napsal již vícekrát: Pozvěte si „své“ 
poslance na výborovou nebo členskou schůzi 
vaší základní odborové organizace. Seznamte 
je se svými každodenními problémy při výko-
nu služby. Jsou to naši zaměstnanci placení 
z našich daní. A žádejte je o tvorbu jen tako-
vých zákonů, které budou prospěšné pro řád-
né občany. Ne pro ty, kteří zneužívají výhody 
demokratické společnosti, vyhýbají se poctivé 
práci a páchají protiprávní činnost. Jen tak 
můžeme zabránit situacím, jaká byla popsána 
v úvodu jmenovaného článku od našeho kole-
gy strojvedoucího.

Vladimír Selucký

Ad. Zloděj v R 619

Ex 351 Siemens – Herkules, není vybaveno 
českým zabezpečovacím zařízením! Strojve-
doucí od státní hranice do Plzně prokazuje 
svoji bdělost odšlápnutím pedálu SIFA. Loko-
motivy německého dopravce jsou totiž vyba-
veny pouze jejich národním systémem zabez-
pečení „PZB“, který s naším zabezpečením 
nekomunikuje. Podle našeho českého před-
pisu ČD T 108 – Obsluha vlakového zabez-
pečovacího zařízení se akustická výstraha pro 
obsluhu tlačítka bdělosti opakuje v intervalu 
11 až 18 sekund. U německého zařízení byl 
naměřen interval 35 sekund. To je při rychlosti 
80 km/hod. ujetá vzdálenost téměř 800 metrů, 
než dojde ke spuštění systému pro zastavení 
vlaku. Jedná se tedy o poměrně dlouhý traťo-
vý nebo staniční úsek k tomu, aby mohla být 
zaručena bezpečnost drážní dopravy. 

Jsme přesvědčeni, že opačně by tato situace 
nemohla nastat, protože česká lokomotiva bez 
vybavení pro německý národní systém by pro 
železniční síť v Německu nedostala povolení 
k provozu. České lokomotivy bez němec-
kého zabezpečovacího systému mohou na 
této trati jet z České Kubice do první stanice 
na území Německa (Furth im Wald) pouze 
sníženou rychlostí 50 km/h a dál do vnit-
rozemí již nesmí! Jak je možné, že to v ČR 
jde? Proč Drážní úřad schválil provoz cizích 
hnacích vozidel bez českého národního zabez-
pečovacího systému a nevzal v úvahu možná 
bezpečnostní rizika z toho plynoucí? Český 
Drážní úřad pouze omezil maximální rych-
lost německých lokomotiv na území ČR 
na 100 km/hod. 

V březnu roku 2019 byly na ministerstvo 
dopravy zaslány požadavky a řada podnětů, 
které měly přispět ke zvýšení prevence bez-
pečnosti železniční dopravy a zlepšení pra-
covních podmínek strojvedoucích. Jedním 
z požadavků bylo zajištění vybavení hnacích 
vozidel zařízením pro funkční kompatibilitu 

se zabezpečovacím zařízením na pojížděných 
tratích. Potíže se vyskytly i s provozováním 
radiostanic, zejména při přepínání z německé-
ho do českého systému a naopak. Problémem 
byla také absence tzv. generálního stopu, která 
se dosadila na německé lokomotivy až v po-
slední době.

Dalším problémem je nemožnost simplex-
ního spojení při posunu na takové loko-
motivě. Strojvedoucí je tak odkázán na ruční 
přenosnou radiostanici nebo mobilní telefon.

Již delší dobu je známo, že drážní dopra-
va, a tedy i její zabezpečení, se potýká s ce-
lou řadou potíží a nedostatků. Jejich výčet je 
poměrně obsáhlý, byť mnohé problémy snad 
již jsou alespoň částečně v určité fázi řešení 
odpovědnými institucemi. Nicméně je potře-
ba opětovně negativně reagovat na pro nás 
nepřijatelnou snahu hledat cestu pouze v re-
presích uplatňovaných vůči strojvedoucím. 
Ještě větší trestní sankce, vedle těch již dlou-
hodobě zavedených, totiž už nemohou přinést 
kýžený efekt ve snížení počtu mimořádných 
událostí. Lze to totiž považovat spíše jen za 
snahu odvést pozornost jiným směrem. Jsme 
přesvědčeni, že za celou řadou mimořádných 
událostí stojí i systémové pochybení, které má 
za následek ohrožení životů a velké materiální 
škody.

Odborové organizace strojvůdců jsou hlu-
boce znepokojeny a sklíčeny vývojem udá-
lostí, které vedou k tragickým nehodám na 
železnici a ke ztrátám na životech. Prioritou 
pro nás všechny by mělo být absolutní zajiš-
tění bezpečnosti železniční dopravy. Než bude 
plně zaveden systém evropského vlakového 
zabezpečovače ETCS, mohlo by k větší bez-
pečnosti přispět zpřísnění pravidel pro křižo-
vání vlaků – např. zákaz současných vjezdů 
(zastavit vlak u vjezdového návěstidla a po-
čkat na vjezd a zastavení protijedoucí soupra-
vy) a rovněž tak i zlepšení (prodloužení vzdá-
lenosti) dohlednosti návěstidel odstraněním 
vzrostlé vegetace.

Z podnětů plzeňských strojvedoucích 
zpracoval Jaromír Ott.     

Dalo se zabránit tragické železniční 
nehodě u Domažlic?

žádostí by se měl ve výstavbě projevit až v ná-
sledujících měsících.  

V České republice je dle údajů Správy že-
leznic 7 758 přejezdů, z nichž je 45 % zabez-
pečeno pouze výstražnými kříži. Tento poměr 
se ale daří rok od roku snižovat. V roce 2015 
to bylo více než 50 procent.  

Významný je i nárůst zabezpečení přejez-
dů závorami, které jsou z hlediska bezpeč-
nosti provozu považovány za nejúčinnější. 
Zatímco v roce 2015 bylo závorami zabezpe-
čeno 15,6 % všech přejezdů, v roce 2021 je 
to již 21,3 %. Správa železnic ve spolupráci 
s Policií České republiky a Drážním úřadem 
vytipuje každý rok desítky železničních pře-
jezdů, které vyžadují modernizaci či zvýšení 
zabezpečení. 

Zároveň však stále platí, že nejbezpečnější 
přejezd je takový, který neexistuje. Proto je 
dlouhodobým společným cílem také snaha 
o snížení jejich počtu. Přejezdy jsou rušeny 
především v místech, kde je trať modernizo-
vána a úrovňové křížení automobilů s vlaky je 
buď zcela nadbytečné, nebo může být vyřeše-
no například podjezdem. 

TSDÚ

Všeobecný rozkaz pro vlak číslo 178 z druhého září tohoto roku (k článku přibližujícímu 
kritické připomínky kolegy Antonína Sehnala)
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Při uplatnění nároku na jízdní výhody pro 
děti starší 16 let je nutné odevzdat do 31. říj-
na 2021 potvrzení o studiu pro školní a aka-
demický rok 2021/2022. Zaměstnanci doklá-
dají potvrzení na personální útvar příslušných 
společností dle evidence držitele jízdních 
výhod. Důchodci a pozůstalí dokládají (osob-
ně, doporučenou poštou nebo v elektronické 
podobě naskenované e–mailem) potvrzení 

na Evidenční centra jízdních výhod pro dů-
chodce a pozůstalé. Na potvrzení o studiu dětí 
u důchodců a pozůstalých je nezbytné uvést 
jméno a příjmení oprávněné osoby + datum 
narození. Podrobnější informace jsou k dispo-
zici na personálních útvarech příslušných spo-
lečností dle evidence držitele jízdních výhod 
nebo pro zaměstnance ČD v aplikaci Doku-
menty k seznámení ČD.

Nezapomeňte odevzdat potvrzení o studiu dětí

V návaznosti na informace, které v Zájmech strojvůdce zveřejňujeme průběžně ve spolupráci s Odborem personálním – Oddělením odmě-
ňování a benefitů GŘ Českých drah, tentokrát přetiskujeme ještě také přehledně zpracované a zejména kompletní aktuální kontakty na centra 
personálních služeb (CPS) a všechna evidenční centra jízdních výhod (ECJV), a to včetně jejich úředních hodin, telefonních čísel a elektro-
nických adres.

Evidenční centra jízdních výhod pro důchodce a pozůstalé

Bylo to v roce 1989, někdy v létě, a já měl 
jsem tehdy šichtu v osobním turnuse na panto-
grafové jednotce 460 077078. Tenkrát se jez-
dilo pětivozově, motorové vozy na obou kon-
cích a uprostřed tři nemotorové, tedy vložené. 
Zkráceně se tomu celému říkalo „panťák“. 
Klasická šichta, osobní zastávkový vlak z Ústí 
do Prahy střed, dnes Masarykova nádraží. Sta-
vělo se všude, takže zastávek bylo jako máku 
a ještě se vždy čekalo zhruba 20 minut v Lo-
vosicích, Roudnici a Kralupech. To samé při 
jízdě zpět do Ústí.

Do Prahy vše proběhlo normálně bez zvlášt-
ních příhod, „zavesloval“ jsem si v pohodě. 
V Ústí se tomu tak totiž říkalo, že „jdeš na 
vesla“, jelikož pravou ruku jsi měl na vlako-
vém brzdiči a levou na řídicí páce, kde kromě 
jízdních stupňů směrem od sebe byla i poloha 
pro dva stupně EDB, a to pro změnu směrem 
k sobě. Takže při brzdění jsi nejdříve brzdil 
elektrodynamikou, což byla levá ruka, a podle 
případu pak i brzdičem vlakové brzdy, což byla 
pravá ruka, která brzdila jen vložené vozy. Mo-
torové vozy brzdila EDB a podle poklesu prou-
du v kotvách, kdy pod 300 ampér pustil ventil 
vzduch do brzdových válců. A po vzrůstu tlaku 
ve válcích EDB komplet odpadla a celá sou-
prava brzdila jen vzduchem. Takže to vypadalo 
jako veslování. Ale to jsem odbočil.

Při jízdě z Prahy to šlo až před Kralupy. 
Tam jsem brzdil dynamikou před vjezdovým 
návěstidlem a najednou se rozsvítila všeo-
becná porucha a došlo k výpadku zadního 
motorového vozu a souprava sebou škubla. 
Viděl jsem ve zpětném zrcátku, jak vzadu 
odpadl sběrač od troleje. Protože jsem v Kra-
lupech měl tu dvacetiminutovou pauzu, ma-
zal jsem hned po zastavení dozadu. Pokoušel 
jsem se nahodit hlavní vypínač, ale ouha, ne-
šlo to, pořád vypadával, asi něco v přídržném 
obvodu.

Vzal jsem do rukou svůj chytrý červený 
sešit, kde jsem měl napsané všechny poznám-
ky a rady při řešení problémů, co se panťáku 
týká. Jezdil jsem na panťácích krátce a žádný 
přítel na telefonu neexistoval, natož mobil. 
Našel jsem poznámku, jak si pomoci při této 
situaci, a to vykrácením svorek 300 až 346 na 
svorkovnici v kobce. Tenkrát se ještě mohlo 
vykracovat na slaboproudu, takže jsem při-
píchl krokosvorky a zkusil to nahodit. A vida, 
už to šlo. Musel jsem zase běžet dopředu, 
abych odjel včas. 

Jelo to normálně, pouze mi bylo divné, že 
při brzdění dynamikou se pořád rozsvěcela 
všeobecná porucha. Přikládal jsem to tomu, že 
mám vzadu vykráceno v kobce. Po zastavení 
v Roudnici jsem si to mastil k telefonu u vý-
pravčího a volal jsem do depa strojmistrům, 
že mám potíže se zadním motorem. Strojmistr 
řekl, že ten panťák má v Ústí mezi výkony 
velkou pauzu, takže mi vyjedná jízdu do depa 
na opravu. Po zastavení v Lovosicích jsem si 
řekl, že se tam ještě radši půjdu podívat. Když 
jsem odemkl dveře do služebního oddílu, str-
nul jsem hrůzou, jelikož oddíl byl plný kouře 
a větracím okénkem kobky hlavního vypínače 
se valil další. Hned jsem odpojil panťák a za-
čal šachovat s klíčovým hospodářstvím, abych 
se dostal do kobky k vypínači, a taky jsem 
sundal ty vykracováky. Po otevření kobky při-
šel další šok, protože z cívky elektromagnetic-
kého pohonu, z které mimochodem zbyly jen 
do ruda rozpálené smotané dráty, stoupal dým. 
Hned mi bylo jasné, že jsem v průšvihu.

Do Ústí jsem dojel na přední motor a po 
přeběhnutí na druhou stranu jsem hned jel do 
depa. Čím víc jsem se blížil k depu, tím víc 
jsem se viděl, jak platím způsobenou škodu 
a ještě po mně půjdou vyšetřováci a kontrol-
ní. Po příjezdu na takzvaný „oblouk“ v depu 
u točny jsem viděl, jak k panťáku přicházejí 
správkaři v čele s Jardou Hromádkou jakožto 
četařem. Říkal jsem si: „Tak a je to tady, to 
zase bude povídání!“ Sice se mi trochu ule-
vilo, protože to byla ta parta, se kterou jsem 
strávil devět měsíců při dílenském zácviku na 
funkci strojvedoucího. 

Jarda s námi mladými měl na dílně velkou 
trpělivost, učil nás schémata, ukazoval vše 
na mašině a byl to hlavně klidný a rozvážný 
chlap. Když přišel tak řekl: „Tak co máš za 
problém, mladej?!“ Všechno jsem mu vy-
světlil a řekl mu, že jsem musel něco pokazit, 
a proto shořela cívka hlavního vypínače. Jarda 
jen zakroutil hlavou a zvedl oči v sloup. Podí-
vali se na tu trosku, co zbyla z cívky, vlastně 
už to byla jen kostra a dráty, a trochu přitom 
bohovali. Pak odpojili kabely a vytáhli vypí-
nač z kobky. Dráty byly ještě stále pořádně 
horké. Jarda zavelel: „Skočte někdo pro tu 
cívku na dílnu, rozeberte to a ty mi řekni, kdy 
ti to vypadlo. A pojď mi ukázat, co jsi s tím 
vyváděl!“ 

Ukázal jsem mu to vykrácení a řekl, že to 
vypadlo při zavedení EDB. On vzal schémata, 

Kapitoly z historie brzdění vlaků
Brzda DAKO představuje první český/

československý brzdový systém a její název 
vznikl vlastně spojením prvních písmen jmé-
na Daněk a Kovolis, jméno vynálezce a název 
firmy. 

Původní slévárnu v Třemošnici Hedvikově 
založil roku 1816 Jan Zvěřina. Provoz se ča-
sem rozšířil o strojírnu. Od roku 1920 začala 
firma dodávat výrobky i pro železniční dopra-
vu. Od roku 1931 zde probíhala výroba lo-
komotivních kompresorů. Po roce 1945 byla 
firma znárodněna a přejmenována na Kovolis 
Hedvikov a v roce 1949 sem byla přesunuta 
z Adamovských strojíren výroba vlakových 
brzd. 

A tak do Hedvikova přišel rodák z Moravy 
Josef Daněk. Od roku 1952 se stal vedoucím 
vývojového oddělení brzd. V té době se zde 
vyrábělo licenční brzdové zařízení Božič, 
které ovšem pomalu přestávalo vyhovovat ná-
ročnějšímu provozu. V roce 1953 je vyrobena 
první série rozvaděčů s označením DAKO–C. 
O rok později je tento typ předveden brzdové 
komisi UIC. V roce 1955 je brzda povolena 
pro mezistátní provoz. 

V průběhu let pak vznikají další typy roz-
vaděčů, tlakových relé, brzdiče přímočinné, 
nepřímočinné i elektricky ovládané. V roce 
1967 se název brzdy DAKO stává i názvem 
nové továrny, která byla postavena u nádraží 
v Třemošnici. Vynálezce brzdy Josef Daněk, 
který se narodil 8. dubna 1920 v jihomorav-
ských Kotvrdovicích (okres Blansko), zemřel 
21. května 2001 v Třemošnici ve věku 81 let. 
Byl držitelem více než čtyř desítek patentů 
v oblast brzd.

K brzdě Kazancev jsem nic bližšího nena-
lezl, snad jen, že brzdič měl označení Kazan-
cev AP1–K. Byl používán v zemích bývalého 
SSSR a pracoval s tlakem v potrubí 5,5 baru.

Brzda Matrosov je spojena se jménem vy-
nálezce Ivana Konstantinoviče Matrosova, 
který se narodil 16. června 1886 v obci Ma-
lyje Soli v Jaroslavské oblasti a zemřel 30. říj-
na 1965 v Moskvě (79 let). V letech 1904 až 
1916 pracoval jako strojník a inženýr, přičemž 
zaměstnán byl i v železniční škole v Petrohra-
dě. V roce 1926 podal návrh automatického 
brzdového systému pro nákladní vlaky. V roce 
1931 byla po zátěžových testech určena jako 
standard pro všechny nákladní vozy v SSSR. 
Pro svou brzdu zavedl provozní tlak v potrubí 
5,5 baru.

   V období od začátku 20. století byla v Ev-
ropě postupně vyvinuta i celá řada dalších brz-
dových systémů, ale některé měly jen omeze-
né rozšíření. Byly to brzdové systémy Breda, 
Drolshammer, Hardy, Charmilles, Carperter, 
Clagton, Lipowski...

VI. – Pokračování ze ZS č. 18/2021 Když jsem v úvodu tohoto souboru člán-
ků o historii brzdění vlaků psal o zvukových 
návěstech pro brzdu, vybavila se mi příhoda 
z let, kdy ještě nebyly mobilní telefony a ani 
traťové telefony bohužel zdaleka nebyly vždy 
v té správné formě. A ani výpravčí vždy ná-
ležitě nereagovali na vyzvánění prvních 
radiostanic. 

Měl jsem tehdy ve službě odpracovaných 
už spoustu hodin a Ústím nad Labem–Stře-
kovem mě raději prohnali na most přes Labe, 
abych jim to náhodou „nezamkl“ ve stanici. 
A tam mě nechali takzvaně hnít. Traťový te-
lefon u vjezdu do Ústí západu byl vykradený 
a vysílačku mi výpravčí ne a ne vzít. Asi po 
hodině jsem ze zoufalství začal houkat návěst 
„svolávání všech zaměstnanců“. Ještě a ještě 
a ještě. A najednou přes vysílačku volá vý-
pravčí, co se děje, že tak houkám.  Jeho slov-
ník byl ovšem o dost hrubší. A tak se ptám, 
zda vůbec zná zvukové návěsti. Evidentně je 
moc neovládal.  

Nakonec jsme se dohodli a vystřídání bylo, 
a to přímo na mostě!

Pokračování
Josef Oliva, Ústí nad Labem

Penzista vzpomíná: 
Hlavní vypínač

Po čtyřiačtyřiceti letech odpracovaných na dráze odešel 
17. září do výslužby náš kolega Josef Šimonek, strojvedoucí 
ČD a člen základní organizace Federace strojvůdců Ústí nad 
Labem. Po delší nemoci, trvající celý rok, odešel do předčas-
ného důchodu, a to právě ze zdravotních důvodů.

Jako památku na dlouhá léta, která odpracoval na naší že-
leznici, mu kolegové z Českých drah zařídili, aby na „panťá-
ku“ 471 044 a vlaku 6947/6948 vznikly 24. září v železniční 
stanici Roudnice nad Labem zde zveřejněné snímky pořízené 
Aloisem Sedlaříkem.

Josef Šimonek nastoupil k tehdejším Československým stát-
ním dráhám bezprostředně po vyučení v Sobědruhách v letech 
1974–1977, a sice do lokomotivního depa ČSD Ústí nad La-
bem, aby se pak strojvedoucím stal od prvního říjnového dne 

Kolega Josef Šimonek se rozloučil se službou na dráze

chvilku to studoval a pak prohlásil: „Boha, 
ty jsi to vykrátil zapínacím proudem, což je 
12 ampér místo přídržného 2,5 ampér, takže 
to muselo shořet. A taky to vypadá na něja-
ký problém u přepínače Jízda–Brzda, jdeme 
se tam podívat!“ Když pak dole zkoušeli ten 
přepojovač, tak šel strašně ztuha. Po rozebrání 
se zjistilo, že z pístu vzduchového pohonu se 
utrhlo gumové těsnění a bránilo pístu v pohy-
bu ve válci. Opravili to, vyměnili cívku a pan-
ťák chodil jak hodinky.

Říkám Jardovi: „Tak kolik tak asi stojí nová 
cívka?“ Jarda se usmál a povídá: „Hele, znám 
tě, nejsi žádný plašan, splést se může každý, 
jsme jenom lidi. Hlavně si to pořádně oprav 
v tom sešitě, zas tolik cívek tady nemáme. My 
to napíšeme na ten přepojovač jako technic-
kou závadu, kvůli které to vyhořelo, nedělej si 
z toho hlavu!“ Zlatej člověk a ke všemu machr 
v oboru. Pochopitelně, že jsem pak na dílnu 
zanesl nejmenovaný tekutý prezent, který se 
SAMOZŘEJMĚ zkonzumoval MIMO depo. 

Dnes by tohle bylo jednodušší, na nic není 
nikde čas, nesmí se vykracovat, určí se závada 
a tak to buď pojede, nebo ne. A taky existují 
mobily, kde se dá dovolat pomoci. V nejhor-
ším případě je „hákové relé“ stále k dispozici, 
pokud se ovšem zase najde nějaký ten stroj, 
který to odtáhne. Takže přeji bezporuchové 
směny!                                    

Zdeněk Sedlák
emeritní strojvedoucí PP Ústí nad Labem 

Rozvaděč DAKO CV 1R (a)

CPS/ECJV* Jméno, příjmení Adresa ECJV Telefon E–mail.adresa

CPS, oblast Čechy, ECJV:  

úřední hodiny: pondělí, pátek: 8.00–12.00 hod., středa: 8.00–15.00 hod.:    
Praha Válová Zdeňka 120 00 Praha 2, Wilsonova 300/8 972241112 ValovaZ@gr.cd.cz

úřední hodiny: úterý, středa, čtvrtek: 8.00–13.00 hod.:    
H. Králové Koblížková Dana 500 02 Hradec Králové, Riegrovo nám. 914/2 972 342 198 Koblizkova@gr.cd.cz
 Míková Eva 500 02 Hradec Králové, Riegrovo nám. 914/2 972 341 058 MikovaE@gr.cd.cz

úřední hodiny: úterý, středa, čtvrtek: 8.00–12.00 hod.:    
Česká Třebová Novotná Dagmar 560 02 Česká Třebová, Náměstí Jana Pernera 579 972325283 NovotnaD@gr.cd.cz

úřední hodiny: pondělí, čtvrtek: 8.00–12.00 hod.:    
Liberec Špačková Jana  460 07 Liberec, Nákladní 344/2   972 365 526 SpackovaJ@gr.cd.cz
Liberec Hovadová Jitka 460 07 Liberec, Nákladní 344/2   972 365 460 Hovadova@gr.cd.cz

úřední hodiny: pondělí a čtvrtek: 8.00–12.00 hod.    
Plzeň Hřídelová Kateřina 301 00 Plzeň, Purkyňova 1017/22 972 524 577 Hridelova@gr.cd.cz

úřední hodiny: úterý, čtvrtek: 8.00–11.00 hod.    
České Budějovice  Koblencová Blanka 370 01 České Budějovice, Nádražní 156/12  727 899 531 Koblencova@gr.cd.cz

úřední hodiny: pondělí 7.00–11.00 hod.    
Tábor Vaňková Martina 390 02 Tábor, Valdenská 525/8 972552749 Vankova@gr.cd.cz

úřední hodiny: středa, čtvrtek: 7.00–11.00 hod.:    
Ústí n.L. Jansová Ivana, Ing. 400 01 Ústí nad Labem, Revoluční 73 (vchod z parkoviště) 972 424 995 Jansova@gr.cd.cz
Ústí n.L. Starinská Ludmila 400 01 Ústí nad Labem, Revoluční 73 (vchod z parkoviště) 972 424 995 Starinska@gr.cd.cz

úřední hodiny: pondělí: 9.00–11.00 hod., středa: 9.00–11.00 hod., pátek: 9.00–11.00 hod.:    
Cheb  Koutecká Ivana 350 02 Cheb, nám. Dr. Milady Horákové 1301/2 972 443 511 Koutecka@gr.cd.cz

CPS, oblast Morava, ECJV:    

úřední hodiny: pondělí, čtvrtek: 7.00–12.00 hod., středa: 7.00–14.00 hod.:    
Brno  Vaculíková Ludmila 611 35 Brno, Kounicova 26, II.p., č. 277 972 625 274 Vaculikova@gr.cd.cz

úřední hodiny: pondělí: 8.00–12.00 hod., středa: 8.00–15.00 hod., pátek: 8.00–12.00 hod.:      
Olomouc Pallajová Eva Od 16. 8. 2021 změna sídla: 779 00 Olomouc, Jeremenkova 231/9  972742557 pallajova@gr.cd.cz
  administrativní budova RSM,  zvýšené přízemí, č.dv. OP05   

úřední hodiny: pondělí: 7.00–11.00 hod., středa: 7.00–14.00 hod., čtvrtek: 7.00–11.00 hod.:    
Ostrava Koubková Lenka 702 00 Ostrava, Nádražní 196/213 972762105 koubkova@gr.cd.cz

Rozvaděč DAKO CV 1R (b)

Zájmy strojvůdce i na webu
Časopis Zájmy strojvůdce si můžete přečíst i na webových strán-

kách www.fscr.cz, které jsou oficiální internetovou prezentací naší 
samostatné profesní odborové organizace. Tamtéž najdete průběžně 
aktualizované informace vydávané prezidiem Federace strojvůdců 
České republiky!

1981. Po rozdělení na společnosti ČD a ČD Cargo zůstal tuto 
svoji celoživotní profesi vykonávat u Českých drah.

Kolegové a spolupracovníci mu děkují za práci odvedenou 
na dráze a do mnoha dalších let života na zaslouženém odpo-
činku přejí jen to nejlepší, osobní spokojenost a samozřejmě 
především zdraví.



ZÁJMY STROJVŮDCE

ZÁJMY STROJVŮDCE – vydává tiskové centrum odborové organizace Federace strojvůdců České republiky, IČ 44265484, www.fscr.cz 
Registrováno MK ČR E 5761 (MIČ 47 856) ze dne 24. ledna 1991. Odpovědný redaktor PhDr. Libor Poláček, předseda redakční rady Evžen 
Mikolajek, místopředsedové Radoslav Ondráček a Jaromír Ott. Sídlo tiskového střediska a redakce Zájmů strojvůdce: České dráhy, a.s., 
Brno, Kounicova 26, 3. patro, dveře č. 7a, PSČ 611 35 Brno. Telefon a fax: 972 625 066. E–mail: Polacek@fscr.cd.cz. Případnou inzerci je 
nutno objednat písemně na adrese redakce, do objednávky uvést IČO (DIČ). Za správnost zveřejněných příspěvků odpovídá autor, obsah 
otištěných článků nemusí být nutně totožný s názory redakce. Tiskne: Polygra a.s., Palackého třída 1004/150, 612 00 Brno 

Společenská rubrika
Mezi našimi letošními bohumínskými 

oslavenci jsou kolegové Dušan Valenta, 
 Josef Chrástka, Jiří Macura, Ladislav 
Hudzietz, Jaroslav Eleš, Rudolf Kellner 
a Bernard Kasza. Všichni slaví šedesátku. 
Výbor a členové základní organizace Federa-
ce strojvůdců Bohumín jim srdečně blahopře-
jí a ještě do mnoha dalších let přejí pohodu, 
osobní spokojenost a hlavně zdraví.

***       
Dne 13. října oslavil krásných 60 let věku 

pan ing. Aleš Vepřek, kolega strojvedoucí  
ze ZO FS Šumperk. Aleš začínal vykoná-
vat funkci strojvedoucího ještě u ČSD, poté 
byl přidělen k dceřiné společnosti ČD Cargo 
a před pár lety přešel zpět k „matce“ a pro-
hání naše motorové lokomotivy a vozy mezi 
Olomoucí a Jeseníkem. Výbor základní orga-
nizace a všichni její členové mu přejí do dal-
ších let především zdraví a pohodu na kolejích 
i v rodinném životě. 

***
Dne 15. září oslavil své rovné půlstoletí 

náš kolega, kamarád, modelář a fajny chlap 
Jiří Kluz, strojvedoucí ČD Cargo, člen výbo-
ru ZO FS Jablunkov. Jirko, hodně štěstí, zdra-
ví a pohody Ti přejí členové výboru a ostatní 
kamarádi ze základní organizace Federace 
strojvůdců.

***  
V září oslavil 60. narozeniny náš kolega 

Petr Roman z rumburské základní organiza-
ce Federace strojvůdců. Přejeme mu tímto do 
dalších let vše nejlepší a pevné zdraví. Kole-
gové ze ZO FSČR Rumburk

***
Dne 6. října oslavil své padesáté naroze-

niny kolega Rostislav Kučera, člen základní 
organizace Kolín. K tomuto významnému ži-
votnímu výročí mu blahopřejeme a do dalších 
let přejeme hodně zdraví, lásky, štěstí a osob-
ní spokojenosti. Výbor a členové kolínské 
ZO Federace strojvůdců

***
Dne 22. října oslaví krásné životní výro-

čí 60 let pan Karel Hlavsa, kontrolor vozby 
ze ZO FS Šumperk. Výbor a všichni členové 
základní organizace Ti přejí, Karle, především 
zdravíčko a do dalších let jen pohodu, a to jak 
doma, tak i v práci. Karel je člověk na správ-
ném místě, který nejen vychovává nové stroj-
vedoucí, ale pomůže a poradí vždy rovněž 
nám ostatním. A to i po telefonu v kterékoliv 
době, když vznikne jakýkoliv problém a naše 
běžně používané recepty se minou účinkem. 
I přes svoji občas nevděčnou funkci si najde 
čas také na kolo, běžky i návštěvu sklípku 
s dobrým vínečkem.

***
Dne 21. října oslaví své šedesátiny náš 

kolega Miroslav Kladiva. Výbor a ostatní 
členové základní organizace Federace stroj-
vůdců Čerčany mu srdečně blahopřejí a ještě 
do mnoha dalších let přejí hodně zdraví, štěstí 
a spokojenosti.

***
Sedmnáctý říjen bude dnem, kdy bude sla-

vit své 65. narozeniny náš prostějovský kole-
ga Zdeněk Hrbata, strojvedoucí ve výslužbě 
a bývalý hospodář místní základní organizace 
Federace strojvůdců. Kolegové a kamarádi 
ze ZO Prostějov mu blahopřejí a do dalšího 
spokojeného života přejí jen to nejlepší a sa-
mozřejmě především zdraví.

***
Mezi našimi jubilanty jsou rovněž dva dě-

čínští kolegové, nyní již dlouho ve výslužbě. 
Dvacátého října oslaví své 75. narozeniny pan 
Jaroslav Fuchs a 22. října se dožije krásných 
88 let pan Václav Krejcárek. Ještě mnoho 
dalších let ve spokojenosti a zejména zdraví 
jim přejí výbor a ostatní členové základní or-
ganizace Federace strojvůdců Děčín. 

***
Šestého října oslavil své životní jubileum 

padesáti let náš kolega z liberecké základní or-
ganizace, strojvedoucí Arrivy Pavel Žatecký. 
Výbor, členové základní organizace Federace 
strojvůdců Liberec a kolegové ze Seniorklubu 
mu děkují za odvedenou práci a do dalšího ži-
vota přejí hodně štěstí, pohody, pevné zdraví 
a spokojenost v rodinném životě.

Dvojkolejná trať Bahn2000, tvořící jádro 
železniční sítě SBB, je složena z nově vystavě-
né trati Mattstetten–Rothrist a modernizované 
trati Wanzwil–Solothurn. Bahn2000 byla ote-
vřena 12. prosince 2004, a jelikož byly obavy 
stran funkční spolehlivosti systému ETCS L2, 
SBB vybavily tuto trať na přechodnou dobu 
N–signalizací (národní signalizační systém) 
jako záložním zařízením. 

Od konce roku 2007 již ETCS L2 spolehlivě 
fungovalo a splňovalo požadavky na bezpeč-
nost a funkčnost. Původně v roce 2014 pláno-
vaná demontáž návěstidel musela být odsunuta 
až na r. 2017. Projekt „Demontáž záložní úrov-
ně“ měl za cíl odstranění N–signalizace a vla-
kového zabezpečovače s P44–balízami (Euro–
ZUB). S demontáží musely být provedeny 
různé úpravy na traťové centrále RBC, na elek-
tronických stavědlech, na řídicí technice ILTIS 
a také na venkovní výstroji tratě Bahn2000. 

Projekt demontáže záložního zařízení byl 
odsouhlasen v listopadu 2016. A jelikož tratě 
Bahn2000 jsou vlastně ty nejdůležitější v síti 
SBB, byla demontáž N–signalizace a s tím 
spojené úpravy rozplánovány na minutu a in-
tenzivně testovány. Paralelně k přípravným 
pracím a testům byly aktualizovány dokumen-
tace a průkazy bezpečnosti dodavatelů a SBB.

Změny podmiňovaly také různé úpravy 
platných předpisů. A jelikož těmito změnami 
nebyla dotčena pouze SBB Infrastruktura, 
byly železniční dopravní podniky poprvé in-
formovány o změnách na operativním meetin-
gu ETCS v prosinci 2016. V polovině března 
2017 pak bylo distribuováno „Info Lokper-
sonal“ v německém a francouzském jazyce, 
které změny detailně popsalo a železničním 
dopravcům umožnilo upravit svoje podklady 
pro školení a kontrolní seznamy (Checklisty) 
pro provoz bez záložní úrovně. 

Z logistických důvodů ovšem nebylo mož-
né všech 99 venkovních návěstidel snést o ví-
kendu, a proto byla návěstidla před fyzickou 
demontáží zhasnuta a počínaje nocí 6. srpna 
2017 postupně snášena údržbou SBB. Zhas-
nutí návěstidel znamenalo, že strojvůdci 
během maximálně dvou týdnů trvajících de-
montáží museli jezdit v komerčním provo-
zu okolo zhaslých návěstidel. Proto byly již 
v roce 2016 vyhodnocovány delší doby trvání 
totální výluky, jízda po nesprávné koleji nebo 
stavební činnosti jako alternativy ke zhaslým 
návěstidlům a prodiskutovány s železničními 
dopravci. Tyto varianty byly přezkoušeny, 
neboť zhaslé návěstidlo podle předpisu SBB 
má stejný význam jako červené světlo. Při 
zhasnutém návěstidle musejí strojvůdci jet, 
jako okolo návěsti Stůj. Jiné alternativy se ne-
prokázaly jako realistické, a tak příslušné gré-
mium v listopadu 2016 variantu „Jízda okolo 
zhaslých návěstidel“ povolila. Pro strojvůdce 
byl vypracován speciální dopravní předpis, 
který po dobu demontáží legalizoval nekon-
formní situaci podle stávajících předpisů.  

Zkušenosti SBB ukazují, že i konec mig-
račního období a demontáž návěstidel na tra-
tích vybavených ETCS bude velmi náročná 
jak pro provozovatele, tak pro dodavatele. Vše 
se musí znovu otestovat, připravit podmínky, 
předpisy, školení apod. Navíc zkušenost SBB 
ukazuje, že rušení návěstidel je vhodné, až 
když nový systém je dokonale provozně ově-
řen a přitom ten dosavadní systém funguje 
po tuto dobu jako záložní. A samozřejmě to 
vyžaduje také naplánovat potřebné finanční 
prostředky a zajistit všechny náležité projekty.

Ing. Josef Schrötter
nezávislý železniční expert

Zajímavosti z budování 
evropského vlakového 
zabezpečovače ve Švýcarsku

Již delší čas se zejména ve společen-
ské rubrice našeho časopisu Zájmy stroj-
vůdce za Klub odložených strojvůdců 
Lysá nad Labem (KOD) objevují gratu-
lace k významným životním výročím či 
naopak vzpomínky na ty, kteří bohužel 
nenávratně opustili nejen nás, ale hlav-
ně vlastní rodiny. Rád bych zde tentokrát 
uvedl ještě také pár informací přímo 
o našem klubu a v neposlední řadě blíže 
připomněl i jednu z letošních význam-
ných společenských událostí.

V listopadu tohoto roku uplyne již 
osmnáct let ode dne, kdy při posezení 
u piva (jak a kde jinde, že?) několika 
převážně od Českých drah „odejitých“ 
strojvůdců přišel nápad, že by bylo dobré 
se setkávat pravidelně. Jak řekli, tak také 
udělali. A aby to mělo řádnou formu, vy-
mysleli též již v úvodu zmíněný název 
Klub odložených strojvůdců Lysá nad 
Labem. Bylo rozhodnuto, že pravidelně 
jedenkrát měsíčně se budou konat setká-
ní, jež budou nazývána Parlament.

Od tohoto počátku se ten náš Parla-
ment sešel přibližně 220x, což v poslední 
době bohužel velmi negativně ovlivnila 

Co možná nevíte o Klubu odložených strojvůdců
přísná proticovidová opatření. Kromě 
toho se také uskutečnily další společné 
akce, kterých už bylo přes půl třetí stov-
ky. Je samozřejmé, že jsme za tu poměr-
ně dlouhou dobu prožili společně mnoho 
hezkých chvil, ke kterým patří hlavně 
významná životní výročí našich členů, 
nebo rozličné zajímavé výlety, které 
podnikáme. Došlo ale samozřejmě i na 
dost takových setkání, která nikdo nemá 
rád, ale jež taktéž patří k životu. To jsou 
nenávratné odchody členů klubu a také 
klubových přátel a sympatizantů. Jen 
v letošním roce takto navždy odešli dva 
naši kolegové.

Tento rok nám ovšem též umožnil 
oslavit jedny 65. narozeniny, dvoje se-
dmdesátiny a v neposlední řadě dvojí 

pětasedmdesátiny. A třetí ještě přijdou na 
pořad v měsíci listopadu.

V letošním roce také oslavili dva 
naši kolegové, samozřejmě že společně 
se svými manželkami, zlatou svatbu. 
Jako druzí z těchto manželských párů 
obnovili slib věrnosti 18. září 2021 na 
radnici v Milovicích manželé Alena 
a Jan Štěpánkovi. A souhlasili i se zve-
řejněním své fotografie v našem časo-
pisu. Pro porovnání drží v rukou foto 
ze svatby v roce 1971. K této manžel-
ské vytrvalosti jim přejeme ještě mno-
ho dalších let ve zdraví, ale i ve vzá-
jemném porozumění a úctě prožitých 
společných let.

Za Klub odložených strojvůdců  
Jaroslav Krupička  

Píše se rok 1959 a třívozová motorová jednotka VT 137 typu Köln na mezinárodním expresu Vindobona míří z Českých Velenic do Prahy 
a Berlína. Kresba Jaroslav Dlhý

Alena a Jan Štěpánkovi, manželský pár, který letos oslavil zlatou svatbu. Blahopřáli jim 
i členové Klubu odložených strojvůdců Lysá nad Labem


