
31. října 2021
ročník 74

20

Železniční odbory zaslaly dopis představitelům Evropské komise
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Pokračování na str. 2

1 800 dnů ke spravedlnosti

Představitelé Odborového sdružení želez-
ničářů, Federace strojvůdců České republiky, 
Svazu Odborářů Služeb a Dopravy a dalších 
sedmi odborových centrál (OC) působících u 
Českých drah jsou podepsáni pod dopisem, 
který byl 12. října adresován generálnímu 
sekretariátu Evropské komise, generální ře-
ditelství pro hospodářskou soutěž, generální 
ředitelství pro mobilitu a dopravu a dalším 
orgánům EK se sídlem v Bruselu. Stanovisko 
určené vrcholným představitelům exekutivy 
Evropské unie shrnuje kritické připomínky 
odborářů zastupujících zájmy zaměstnanců, 
a to zejména pokud jde o vztah resortu dopra-
vy k Českým dráhám jako národnímu doprav-
ci na naší železnici.

V dopise se připomíná, že železničáři sice 
přivítali členství naší země v EU s nadějí na 
větší perspektivu železniční dopravy, ve sku-
tečnosti však nemají příliš důvodu k optimi-
smu, a to ani přesto, že tento rok by měl být 
i v ČR ve znamení vyhlášeného Evropského 
roku železnice. A i když liberalizace železnice 
a 4. železniční balíček měly podpořit vznik 
efektivnějšího systému služeb, které budou 
přívětivější k zákazníkům a ve prospěch že-
lezniční dopravy, dle názoru OC se tak v ČR 
bohužel nestalo, neboť nebyly zajištěny rovné 
podmínky dopravců pro liberalizaci železnice 
a téměř za každou cenu se preferuje soukromý 
sektor. 

„Zatímco státem vlastněná společnost 
České dráhy, a.s. je hlídána orgány státu, aby 
dodržovala zákony a je svazována různými 
opatřeními, která mnohdy způsobují potíže 
s konkurenceschopností, totéž není dle našich 

poznatků vyžadováno od soukromých doprav-
ců, což lze doložit například absencí v řád-
ných termínech dodaných povinných údajů 
(výroční zprávy, účetní závěrky) v obchodním 
rejstříku www.justice.cz. 

Měli jsme za to, že orgány EU vyhlášené 
přechodné období má sloužit ke konsolidaci 
poměrů na železnici a srovnání soutěžních 
podmínek. Oprávněně jsme očekávali, že před 
zahájením liberalizace dojde k odstranění (zo-
hlednění) historických zátěží, které zpravidla 
nesli státem vlastnění dopravci. Rovněž jsme 
požadovali celkové srovnání podmínek na do-
pravním trhu. Nic z toho se v ČR pod různými 
záminkami ze strany ministerstva dopravy, 
reálně nedokončilo. Namísto toho to vypadá, 
že ČD mají téměř povinnost předávat výkony 

na základě politiky, která v praxi preferuje ví-
tězství soukromého sektoru, přičemž se očeká-
vá, že všechny závazky, které ostatní dopravci 
nevykonávají, zůstanou zátěží Českých drah.

V minulosti jsme byli mnohokrát ujišťo-
váni, že k soutěžím na trhu železniční osobní 
dopravy bude docházet postupně, za předpo-
kladu nastavení rovných podmínek. Do doby 
jejich narovnání měl být využit institut přímé-
ho zadání ve prospěch dopravce nesoucího 
historické a jiné zátěže. V praxi jsme bohu-
žel svědky, že původní účel přímého zadání 
umožněný nařízením EU není v ČR naplněn 
a uplatňuje se zde nepřípustným způsobem. 
Ministerstvo dopravy sice vypíše přímé zadá-
ní ve prospěch určeného dopravce, následně 
však pod záminkou obdržené nevyžádané nižší 

nabídky od jiného dopravce vyhlásí takzvaný 
„rozstřel“ a kdo nabídne nižší cenu doprav-
ního výkonu, ten vyhrává. Takové „soutěže“ 
mohou České dráhy vyhrát jen málokdy a tak 
výsledkem je, že ČD propouští vzdělané a od-
borně zdatné zaměstnance a namísto nich na 
převzaté výkony alternativní soukromý do-
pravce nabírá např. levnější doprovod vlaku, 
s menšími nároky na vzdělání a odbornost. 
Tuto praxi „rozstřelů“ před přímým zadáním 
převzala v ČR také řada samosprávných krajů 
při objednávání regionální vlakové dopravy.

V ČR tak dochází pod rouškou údajných 
záměrů EU a svérázným způsobem přeložené 
legislativy k postupnému rozkladu původního 
systému síťového charakteru a kvality služeb 

Jednání zástupců základních organizací 
Olomoucké oblasti FSČR se uskutečnilo ve 
dnech 21. a 22. září. Rokování, které řídil vi-
ceprezident FSČR Jaroslav Vincour, se vedle 
členů prezidia naší odborové centrály zúčast-
nili i další pozvaní hosté.

Člen prezidia Josef Bock přítomné kole-
gy seznámil s výsledky dosavadních jednání 
pracovní komise k novelizaci předpisu SŽ D1. 
Informace ke schválené novele Nařízení vlády 
číslo 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchyl-
ná úprava pracovní doby a doby odpočinku 
zaměstnanců v dopravě, a k připravované no-
vele zákona číslo 266/1994 Sb., o dráhách, ve 
znění pozdějších předpisů, přednesl prezident 
FSČR Jaroslav Vondrovic. 

Názorná prezentace zpracovaná viceprezi-
dentem FSČR Jaroslavem Vincourem výstiž-
ně a velmi aktuálně dokladovala vývoj za-
městnanosti, přesčasové práce, ale i průměrné 
mzdy u profesí strojvedoucí, strojmistr a kon-
trolor vozby ČD za dosavadní období roku 
2021 v jednotlivých OŘOD a u společnosti 
ČD celkem, a to i ve srovnání s předchozími 
léty 2020 a 2019.

Informace k aplikaci ELTRIS – navigaci 
pro strojvedoucí a k probíhajícímu ověřovací-
mu provozu u společnosti ČD Cargo prezen-
toval člen prezidia David Votroubek. Kolegou 
Vincourem byli zástupci našich ZO zároveň 
seznámeni i se současnou situací v této oblasti 
u Českých drah.  

Z rokování předsedů základních organizací Oblasti FS Olomouc
Kolega Votroubek informoval rovněž o vý-

sledcích hospodaření akciové společnosti ČD 
Cargo za první pololetí tohoto roku. Stranou 
zájmu nezůstaly ani informace o probíhajícím 
připomínkovém řízení k interní normě spo-
lečnosti ČD Cargo IN PERs-48-B-2021 Jed-
notkové technologické časy, s nimiž přítomné 
taktéž seznámil.

Významným bodem programu pak byly 
informace k blížícímu se kolektivnímu vyjed-
návání k uzavření podnikových kolektivních 
smluv ČD na rok 2022 a PKS ČD Cargo na 

léta 2022 a 2023, které podali delegátům jed-
nání viceprezident FSČR Jaroslav Vincour 
a člen P-FS David Votroubek. Předneseny 
byly taktéž návrhy, náměty, požadavky a prio-
rity naší odborové organizace pro tato nadchá-
zející kolektivní vyjednávání.

Ředitelka Odboru péče o zaměstnance GŘ 
ČD ing. Monika Horáková informovala o pro-
bíhajících organizačních změnách v akciové 
společnosti České dráhy, o jejich dopadu na 
hospodaření firmy a přiblížila i další rozvoj 
a plány managementu společnosti v oblasti 

lidských zdrojů a k nadcházejícímu kolektiv-
nímu vyjednávání k uzavření PKS ČD na rok 
2022.

Člen představenstva ČD ing. Jiří Ješeta 
se vyjádřil k současné hospodářské situaci 
Českých drah, k uzavřeným smlouvám, jež 
uzavřely s jednotlivými kraji na provozová-
ní regionální dopravy, k obnově vozového 
parku ČD a situaci v oblasti opravárenské 
základny. 

S využitím podkladů z analytického oddělení 
FSČR připravil Libor Poláček.

Stejně jako vždy v minulých letech, také letos se výroční členská schů-
ze základní organizace Federace strojvůdců, konaná v poslední zářijový 
den ve Veselí nad Moravou, těšila značnému zájmu našich tamních ko-
legů. Důvodů k tomu bylo samozřejmě více, ale k těm hlavním patřila 
zejména skutečnost, že zde ve volbách dávali svůj hlas kolegům, kteří 
budou v příštích letech jako jejich zástupci pracovat ve výboru této ZO.

A mnohé z účastníků na toto jednání přilákala i skutečnost, že vlast-
ně jako již tradičně mohli zásadní, věcné a velmi aktuální informace 
o činnosti naší profesní odborové organizace, ale i o situaci v Českých 
dráhách a u ČD Cargo, vyslechnout přímo od prezidenta FSČR Jaro-
slava Vondrovice a viceprezidenta Jaroslava Vincoura. 

Bylo toho opravdu mnoho – o tématech ostatně právě v tomto vydání 
našeho časopisu detailněji píšeme i v souvislosti s nedávnými podzim-
ními jednáními oblastních rad předsedů základních organizaci FSČR. 
Přesto i zde alespoň připomeňme novelu Nařízení vlády č. 589/2006 
Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočin-
ku zaměstnanců v dopravě, anebo další novelu zákona číslo 266/1994 
Sb., o dráhách, kterou se nyní má již zabývat Senát Parlamentu ČR.

Diskutována však byla i další problematika a velmi kriticky tak 
na jednání mimo jiné rezonovalo, jak velmi „volně“ až „svévolně“ 

si někteří představitelné středního a nižšího článku řízení ve své den-
ní praxi vykládají zaměstnavatelem a odborovými svazy dohodnuté 
a tedy naprosto závazné dokumenty, jako je podniková kolektivní 
smlouva, včetně příloh definujících pracovní režim apod. Takový 
přístup je pro naši odborovou organizaci zcela nepřijatelný a zástupci 
prezidia na veselské výroční schůzi oznámili, že tyto závažné problé-
my projednají i na úrovni nejvyššího managementu Českých drah.

Informujeme-li o výročním rokování našich veselských kolegů, 
nemůžeme opomenout, že i na této úrovni bylo připomenuto letošní 
125. výročí vzniku naší profesní odborové organizace. Byl zde totiž 
promítnut film, který byl k této příležitosti natočen a pro všechny zá-
jemce je stále k dispozici ke zhlédnutí na adrese https://www.youtube.
com/watch?v=5UsXU_BT8ic

A na závěr tohoto našeho malého ohlédnutí za návštěvou ve Veselí 
nad Moravou ještě uveďme, že na základě výsledků v úvodu zmíněných 
voleb zde nyní již pracuje nový pětičlenný výbor ZO. Jeho členem je 
i Martin Urbánek, jemuž se ve volbách také tentokrát dostalo největšího 
počtu hlasů. Ano, je to ten kolega, jehož jméno si můžete přečíst pod 
mnoha zajímavými články zveřejňovanými v našem časopise.

Libor Poláček

Spěšný vlak spojující dvě významná měs-
ta byl v onen osudný okamžik popisovaný 
v dalších řádcích již za polovinou své cesty. 
Slunečný jarní den, tak jak to každoročně na 
kolejích bývá, byl poznamenán řadou výluk. 
Zde se jednalo o rekonstrukci zabezpečova-
cího zařízení přejezdu. To dosavadní bylo 
vypnuto z činnosti a nové se kompletovalo. 
Běžná rutina každodenního provozu se v dal-
ších minutách změnila v tragickou smrt řidiče 
osobního automobilu. 

Strojvedoucí spěšného vlaku obdržel ve vý-
chozí stanici všeobecný rozkaz, kde bylo popsá-
no opatření související s výlukou. Před kritic-
kým místem byl umístěn přenosný přejezdník. 
Přes daný přejezd měl tedy vlak přejíždět ma-
ximální rychlostí 10 km/h. Pro řidiče silničních 
vozidel byla výluka zabezpečovacího zařízení 
přejezdu výrazně označena, mimo jiné i do-
pravní značkou P 6, Stůj, dej přednost v jízdě. 

Při odjezdu z předposlední stanice před 
tímto přejezdem dostal strojvedoucí rozkaz 

Op označující polohu dalších dvou přejezdů 
v poruše. Rozkaz Op překryl ten původní „V“ 
z výchozí stanice. Jízda vlaku byla pozname-
nána sedmi poruchami uzavírání dveří, které 
musel strojvedoucí řešit. Před poslední stanicí 
před kritickým přejezdem došlo k poruše pře-
vodovky 2, vyřazení trakce 2 a k vynucené 
brzdě. Strojvedoucí musel restartovat systém 
a obnovit bezporuchový stav. Ne vždy je tech-
nický stav vozidel v ideálním stavu. To bylo 
devět minut a deset sekund před mimořádnou 
událostí... Je jasné, že vlak byl za uvedených 
okolností opožděn a strojvedoucí se snažil 
zpoždění krátit. 

Situace popsaná v předchozích řádcích 
výrazně přispěla k tomu, že strojvůdce pře-
hlédl přenosný přejezdník a k přejezdu při-
jížděl podstatně rychleji, než byla stanovená 
„desítka“... Ve stejném okamžiku k přejez-
du přijížděl po souběžné místní komunikaci 
s tratí značnou rychlostí osobní automobil. 
Jeho řidič, jak ukázalo následné vyšetřování, 
poměry na přejezdu dobře znal. Rozhodně se 
nezatěžoval starostmi s ustanoveními zákona 
o provozu na pozemních komunikacích nebo 
nějakou „stopkou“ a vjel přímo před přijíž-
dějící vlak. Utrpěl mnohočetná zranění a na 
místě zahynul.

Po této mimořádné události byl strojvedou-
cí ihned převeden na jinou práci. Po sedmi 
měsících, vykonání psychologického vyšetře-
ní a složení předepsaných zkoušek byl znovu 
zařazen do funkce strojvedoucího. Policejním 
orgánem Policie ČR, která nehodu vyšetřova-
la, byl obviněn z trestného činu zabití z ne-
dbalosti. K případu byl vypracován znalecký 
posudek z oboru silniční dopravy. Státní zá-
stupce podal obžalobu a po osmnácti měsících 
od MU se konalo u okresního soudu hlavní 
líčení. Kolega byl uznán vinným a uložen mu 
jednoroční trest odnětí svobody s podmíně-
ným odkladem. Soud konstatoval, že čtyři pě-
tiny viny na nehodě měl řidič osobního vozu. 
Pátá pětina byla přisouzena strojvedoucímu. 
Zde nutno poznamenat, že od začátku trest-
ního řízení zastupoval kolegu advokát FSČR. 
Po vynesení rozsudku se obžalovaný odvolal. 
Krajský soud rozsudek zrušil a nařídil přibrání 
soudního znalce z oboru železniční dopravy. 
Ten mimo jiné konstatoval, že k úmrtí řidiče 
mohlo dojít i při dodržení rychlosti 10 km/h. 
Druhé hlavní líčení u okresního soudu se 
konalo téměř tři roky od nehody. Soud opět 
uznal strojvedoucího vinným a vynesl stejný 
rozsudek. Opět následovalo odvolání. Krajský 
soud potvrdil trestní sankci a pouze opravil 
výrok o náhradě škody. Nyní přišel na řadu 
mimořádný opravný prostředek – dovolání 
k Nejvyššímu soudu ČR. To bylo zamítnuto 
a kolega musel za neúspěšné dovolání za-
platit paušální částku 10 000 Kč. Tím ovšem 

Zářijového jednání předsedů základních organizací Oblasti FS Olomouc, které řídil viceprezident FSČR Jaroslav Vincour (na záběru 
uprostřed), se zúčastnili rovněž prezident FSČR Jaroslav Vondrovic (vpravo) a všichni další členové prezidia. Na snímku Libora Poláčka je 
vlevo vidět rovněž kolega Josef Bock Pokračování na str. 2

V poslední den měsíce září se konala výroční členská schůze základní organizace Federace 
strojvůdců ve Veselí nad Moravou. Na záběru zprava jsou shodou okolností hned tři Martinové, 
a sice kolegové Bartoš, Konečný a Urbánek (foto: Libor Poláček) 

Ohlédnutí za veselskou výroční schůzí

http://www.justice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=5UsXU_BT8ic
https://www.youtube.com/watch?v=5UsXU_BT8ic


ZÁJMY STROJVŮDCE

STRANA 2

Dokončení ze str. 1

Neměli bychom si to nechat líbit

železnice. Navíc ve snaze o snížení nákladů 
dopravců dochází k přesunu ojetých vozidel 
ze západní Evropy na českou železnici a tím 

Železniční odbory zaslaly dopis představitelům Evropské komise
i ke zvyšování ekologické zátěže do budoucna. 
Ministerstvem dopravy často zvolená cesta 
výběru dopravce, spočívající v rezignaci na 
evropské standardy a zvyšování bezpečnosti, 
představuje postupný rozklad dosavadního 
poměrně vysokého standardu služeb, včetně 
ztížení cestování imobilních občanů a praktic-
ké destrukce vlastního státního dopravce, což 
je v Evropě unikátní a pro odborové centrály 
zcela nepřijatelné.

Odbory rovněž velmi znepokojuje prezen-
tace některých českých médií o údajných zá-
věrech Evropské komise (EK), že na základě 
podnětu dopravců Regiojet a Leo Express 
unijní exekutiva dospěla k tomu, že ČD měly 
ve dvou případech (Falcon a Twins) porušo-
vat soutěžní právo a antimonopolní pravidla 
tím, že například údajně účtovaly podná-
kladové ceny jízdného na trati mezi Prahou 
a Ostravou. My jsme zcela přesvědčeni, že 
k tomu v žádném případě nedošlo. Máme za 
to, že k objektivnímu posouzení situace v ČR 
je zapotřebí se seznámit se skutečnými pod-
mínkami a poměry v té době i v současnosti, 
kdy alternativní, resp. soukromí dopravci měli 
naprosto srovnatelné (možná lepší) podmínky 
pro provozování osobní železniční dopravy 
na zmíněné trati. Důkazem může být značný 
počet cestujících využívajících jejich služeb. 
Pokud by se ČD chovaly tak predátorsky, jak 
se tvrdí, určitě by konkurenční dopravci tolik 
cestujících neměli,“ uvádí se v dopise předsta-
vitelům Evropské komise.

Odborové centrály dále upozornily, že je-
jich členská základna velmi negativně vnímá, 
že u alternativních, resp. soukromých doprav-
ců se mnohem tolerantněji přistupuje k uplat-
ňování platné legislativy a obecných pravidel, 
což v konečném důsledku snižuje bezpečnost 
železničního provozu. Alternativní dopravci 
na začátku podnikání minimalizovali náklady, 
neměli žádné historické zátěže a specifické 
povinnosti dané pouze Českým dráhám. Měli 
tak podmínky, kterým mohly ČD plnohodnot-
ně konkurovat jenom těžko. Kromě využití 
vlakového doprovodu bez odborných zkou-
šek a bez odborného vzdělání se například 
fekálie z vlakových souprav vylévaly na ši-
rou trať nebo do veřejné kanalizace, odpadky 
z vlaků vyhazovaly do odpadkových košů pro 
veřejnost na zastávkách a výrazně se zvýšily 
kilometrické proběhy vozidel, čímž se zhor-
šila bezpečnost. To podle železničních odborů 
nelze považovat za seriózní konkurenční tlak 
na snížení cen jízdného a zvýšení kvality slu-
žeb. Zároveň nešlo o férové jednání v souladu 
s pravidly hospodářské soutěže EU. Předsta-
vitelé evropské exekutivy byli proto požádáni, 
aby se důkladně seznámili se službami, pod-
mínkami, účetnictvím a financováním doprav-
ců, kteří České dráhy svými podněty napadli.

V souvislosti s údajnými hrozícími sankce-
mi ze strany EK v případech Falcon a Twins 
vůči ČD pod taktovkou soukromého sek-
toru se otevřeně hovoří o vyvolání dluhové 
spirály, která je donutí privatizovat dceřiné 

Vážení kolegové,
jak jsme vás již dříve informovali, od 

1. ledna 2022 vejde v platnost novelizované 
Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se sta-
noví odchylná úprava pracovní doby a doby 
odpočinku zaměstnanců v dopravě.

 Vzhledem k závažnosti tohoto dokumentu 
považujeme za vhodné, abyste dostali mož-
nost seznámit se s ním detailněji.

 Z prezidia FSČR byl již začátkem října 
rozeslán do našich základních organizací 

s barevným zvýrazněním schválených změn, 
a to včetně jejich písemného zdůvodnění. 
Ve stejné podobě a rozsahu informací byl 
posléze zveřejněn také na naší webové pre-
zentaci, a to formou dvou odkazů, z nichž si 
můžete novelizované nařízení vlády pro svoji 
potřebu stáhnout.

Jaroslav Vondrovic
prezident Federace strojvůdců

České republiky 

Změny v novele Nařízení vlády č. 589/2006 Sb.

a) Zpřesňuje právní úprava délky smě-
ny, jejíž součástí je režijní jízda, včetně 
samostatné evidence trvání režijní jízdy 
v rámci směny podle ustanovení § 96 od-
stavec 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce; 

Podle stávající právní úpravy činí délka 
směny zaměstnanců drážní dopravy nejvýše 
13 hodin. Uvedená maximální délka směny 
může být však prodloužena až na 15 hodin za 
podmínky, že je součástí této směny režijní 
jízda (viz § 3 písmeno e) Nařízení vlády číslo 
589/2006 Sb.). 

Stávající právní úprava však neobsahuje 
bližší podmínky pro minimální dobu trvání 
režijní jízdy během směny, která by umožňo-
vala prodloužit délku směny ze 13 hodin na 15 
hodin. Součástí návrhu je proto stanovení li-
mitace možnosti prodloužení směny. Výslov-
ně tak návrh novely nařízení vlády stanoví, že 
prodloužit délku směny zaměstnanci v drážní 

Odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě ... co se vlastně změnilo
Dne 23. srpna 2021 vydala vláda usnese-

ní, v němž schválila návrh nařízení vlády, 
kterým se mění Nařízení vlády č. 589/2006 
Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pra-
covní doby a doby odpočinku zaměstnanců 
v dopravě, ve znění pozdějších předpisů. 
Legislativní proces byl již zapracován do 
Sbírky zákonů. Cílem nařízení vlády je 
zpřísnění a terminologické zpřesnění stá-
vající právní úpravy pracovní doby a doby 
odpočinku zaměstnanců vnitrostátní drážní 
dopravy, a to z důvodu nerespektování ča-
sových limitů pracovní doby a doby odpo-
činku stanovených předmětným nařízením 
vlády ze strany zaměstnavatelů – dopravců. 
K vydání navrhovaného nařízení je vláda 
zmocněna ustanovením § 100 odstavec 1 
zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů. V Nařízení 
vlády č. 589/2006 Sb. se nyní mimo jiné 
nově uvádí:

dopravě lze pouze o dobu trvání režijní jízdy. 
V případě strojvedoucích pak nové znění na-
řízení vlády podmínku ještě zpřísňuje, neboť 
prodloužit délku směny bude možné pouze 
o dobu trvání té režijní jízdy, která je pláno-
vaná a uskutečněná na konci směny. S uvede-
ným návrhem souvisí i nutnost zavedení evi-
dence doby trvání režijní jízdy tak, aby potom 
z celkové evidence pracovní doby vedené dle 
§ 96 odstavec 1 zákoníku práce bylo zcela 
zřejmé, kdy během směny a v jaké délce byla 
uskutečněna režijní jízda. Uvedená evidence 
bude rovněž sloužit jako důležitý podklad pro 
oblastní inspektoráty práce při prováděných 
kontrolách, zda nedochází k porušování pod-
mínek pro prodlužování směn z důvodu režij-
ní jízdy.

b) Omezuje celkový časový úsek během 
dne, ve kterém lze rozdělit směnu do více 
částí pro strojvedoucí v drážní dopravě;  

Doba mezi začátkem první části směny 

a koncem poslední části téže směny podle 
předložené novely může činit nejvýše 13 ho-
din (nebo nejvýše 15 hodin v případě jejího 
prodloužení v důsledku režijní jízdy) během 
24 hodin po sobě jdoucích.

c) Prodlužuje minimální dobu nepřetr-
žitého odpočinku mezi směnami v případě 
jeho zkrácení z minimálních 6 hodin na mini-
málních 7 hodin za podmínky, že zaměstnanci 
bude umožněn spánek na lůžku alespoň po 
dobu 6 hodin; 

d) Aktualizuje vymezení zaměstnance 
v mezinárodní drážní dopravě, která rea-
guje na změnu zákona číslo 266/1994 Sb., 
O dráhách, ve znění pozdějších předpisů (viz 
Sněmovní tisk číslo 912); 

e) Ruší specifické úpravy poskytování 
dovolené ve dnech zaměstnancům v drážní 
dopravě z důvodu zcela nové koncepce po-
skytování dovolené v hodinách v zákoníku 
práce s účinností od 1. ledna 2021.

Dne 6. října 2021 byla sjednána Podniko-
vá kolektivní smlouva Správy železnic, státní 
organizace, na rok 2022. Za zaměstnavatele 
sjednal tuto kolektivní smlouvu generální ře-
ditel Správy železnic Bc. Jiří Svoboda, MBA 
se zástupci devíti odborových organizací pů-
sobících u této organizace. 

V nové uzavřené Podnikové kolektivní 
smlouvě pro rok 2022 dochází zejména ke 

Správa železnic má Podnikovou kolektivní 
smlouvu na rok 2022 zvýšení tarifních mezd o 5 procent a zachová-

ní dosavadních benefitů.  
„Jsem velmi rád, že jsme dospěli k rychlé 

dohodě, která přinese i v této složité době jis-
totu jak našim současným, tak i budoucím za-
městnancům a Správa železnic bude i nadále 
vnímána jako perspektivní a stabilní zaměst-
navatel,“ uvedl po podpisu generální ředitel 
SŽ Jiří Svoboda. 

V současnosti budou probíhat jednání o Zá-
sadách Fondu kulturních a sociálních potřeb 
a dalších interních normách SŽ. 

tato právní anabáze neskončila. Ve věci byla 
podána stížnost k Ústavnímu soudu České 
republiky. 

Ústavní soud po velmi pečlivém přezkumu 
celého spisového materiálu, z důvodu formál-
ního pochybení jednoho z obecných soudů, 
konstatoval, že bylo porušeno právo obžalo-
vaného na spravedlivý proces tak, jak je zaru-
čuje Listina základních práv a svobod, součást 
ústavního pořádku ČR. Usnesení Nejvyššího 
soudu ČR a krajského soudu bylo nálezem ÚS 
zrušeno a kauza se tak znovu ocitla u krajské-
ho soudu. Ten následně rozhodl o zrušení vý-
roku o trestu a podle § 46 odst. 1 trestního zá-
koníku upustil od potrestání, neboť již pouhé 
projednání věci před soudem postačí k nápra-
vě pachatele a ochraně společnosti. Podle § 46 
odst. 4 citovaného zákona ... upustil-li soud 
od potrestání, hledí se na pachatele, jako by 
nebyl souzen. Nyní ještě následovala žádost 
našeho kolegy o vrácení částky 10 000 Kč za 
dovolání. Tu však prvoinstanční okresní soud 
zamítl. Kolega proti usnesení podal stížnost, 
a tak opět přišel na řadu krajský soud. Ten 
s konečnou platností rozhodl tak, že stížnos-
ti kolegy se vyhovuje a částka za dovolání se 
vrací. V den tohoto rozhodnutí uplynulo 1 800 
dnů od nešťastné mimořádné události. 

K celému případu chci dodat jen dvě zásad-
ní věci. První je ta, že v celé právní anabázi se 
angažovala základní organizace FSČR a vyu-
žila tak práv daných trestním řádem. Druhá 
je ta, že bez účasti advokáta FSČR, tehdy 
JUDr. Miroslava Kováře, by pro našeho ko-
legu dopadla celá kauza určitě hůře, než byl 
její konečný výsledek. I jemu patří dodatečný 
dík s přáním pevného zdraví na zaslouženém 
odpočinku.

Vladimír Selucký

1 800 dnů ke spravedlnosti
Dokončení ze str. 1

V polovině letošního roku zažila naše že-
leznice další hektický týden. V TV se objevil 
krátký šot, kde mimo jiných krátce hovořil 
i ministr dopravy a na závěr jeho příspěvku 
z jeho úst zaznělo konstatování, že strojve-
doucí jsou unaveni.                                                                          

Mohlo by se totiž stát, že běžný občan si 
může sdělení „strojvedoucí jsou unaveni“ 
vykládat různě. Občan by se mohl domnívat, 
že práce je velice náročná (nad síly některých 
jedinců), ale mohl by se také domnívat, že 
strojvedoucí někde tzv. flámuje a následně jde 
do práce málo odpočatý, anebo že má další za-
městnání. – Skutečnost je však poněkud jinde.                                                                                                                            
Jsem člověk, který má v povaze se s takovými 
téměř nicneříkajícími sděleními nespokojit. 
Sice nemám vzdělání v oboru vědy, která se 
zabývá tézemi typu, proč věci jsou tak, jak 
jsou (filosofie), ale pokud se ke mně dostane 
informace zde uvedeného typu, tak se prostě 
ptám, proč je to tak?

 Tak co tedy s tím sdělením typu únava? 
Já osobně bych únavu jako takovou rozdělil 
do dvou hlavních sektorů: a) únava fyzická, 
b) únava psychická, a pak bych pokračoval 
dále do hloubi problému. Únavu fyzickou pak 
rozdělíme do dvou základních typů: 1) krát-
kodobá, 2) dlouhodobá. Z krátkodobé únavy 
se jedinec obzvláště mladší snadno dostane – 
kvalitní spánek, odpočinek v době pracovního 
volna. Nutno podotknout, že s přibývajícími 
roky, jak fyzickými, tak odpracovanými, se 
„eliminace“ této únavy poněkud prodlužu-
je (stejný faktor je pak u únavy psychické). 
S únavou dlouhodobého typu je to pak obtíž-
nější, ta se projevuje spíše v problematičtější 
variantě a s přibývajícími roky je ji možno 
charakterizovat jako chronickou.

Průběh našeho pracovního nasazení se za 
posledních 10 až 20 roků rapidně změnil. Za 
směnu vystřídáme několik hnacích vozidel 
nejrůznějších řad, časté pobíhání po nádražích 

s těžkými kabelami, notně zkrácené doby mezi 
vlaky. Ve směně se mnohdy nejedná jenom 
o samotný výkon vedení vlaku, ale mnohdy 
i o přípravné práce, popř. jiné činnosti. Dříve 
tomu bylo prostě jinak, a tak jedinec měl mož-
nost jistého oddechu např. ve vratné stanici. 

Současné hektické pracovní tempo za-
městnavatel nazývá zefektivnění pracovní 
doby strojvedoucích; my totéž charakteri-
zujeme jako intenzivní přetěžování již dávno 
vyčerpaného jedince. Dále bych do kategorie 
fyzická únavy zařadil jak směny dělené, tak 
především tzv. dvojsměny, kde strojvedoucí 
celý den jezdí (mnohdy intenzivně), poté ně-
kde spí (drážní nocležna nevalné úrovně) a po 
tzv. odpočinku brzy ráno vstává a jezdí často 
až do oběda. A až pak konečně odchází totálně 
vyčerpaný domů. 

Nevím, jak na koho, ale na mě již zmíněný 
trend (zefektivnění pracovní doby strojvedou-
cích) zaměstnavatele působí velice vyčerpá-
vajícím způsobem. Tento trend je mj. způso-
ben tím, že vlaky již delší dobu objednávají 
kraje, a jak se s touto problematikou dopravce 
vyrovná, je objednavateli poněkud cizí. Dosti 
často se pak stává, že dva sousední kraje se 
spolu nemohou „nějak“ dohodnout na návaz-
nosti spojů, a mnohdy se tento problém táhne 
již z nitra jednoho kraje (okresy).        

Tzv. odpočinek mezi směnami (spánek 
„někde“) – dříve 6 hod., dnes 7 hod. se mně 
osobně jeví jako nedostatečný, protože po-
kud mě paměť nemýlí, tak lidský organismus 
má nastaveny tzv. biologické hodiny, a ty se 
sestávají ze tří základních fází po cca osmi 
hodinách: pracovní nasazení, mimopracovní 
činnost a odpočinek … tj. spánek. O normál-
nosti chodu zmíněného biologického rozvr-
hu u strojvedoucího nebudu nikterak šířeji 

polemizovat, uvedu pouze, že tyto uvedené 
cykly jsou notně posouvány a prodlužová-
ny. I kdyby byl odpočinek mezi směnami ve 
dvojsměně oněch osm hodin, přesto já osobně 
vidím rozdíl spát na nocležně, nebo doma. 

Na závěr hodnocení kategorie fyzická únava 
bych připojil faktory jako nepohodlí při výkonu 
služby: neustálé drncání vlivem špatného stavu 
traťového svršku, ev. špatný stav odpružení 
vozidel, sedačkami konče (ne všichni jezdí na 
Pendolinu nebo Taurusu). Pro dokreslení – při 
jízdě na některých HV v kombinaci se špatným 
traťovým svrškem je např. problém se strefit na 
správné tlačítko při obsluze radiostanice. Tak 
moc jsme za jízdy zmítáni.

Sektor b) únava psychická. Tohle by byla 
spíše záležitost pro psychologa, nicméně … 
Strojvedoucí by měl být po celou dobu výko-
nu služby v psychické pohodě, nejenom z dů-
vodu kvalitního výkonu služby. Kdysi jsme se 
kontrolním orgánům hlásili větou: „Hlásím se 
ve službě, střízlivý a odpočatý.“ Zdá se však, 
že toto již opravdu patří na smetiště dějin, ne-
boť v současné hektické době by patrně musel 
strojvedoucí lhát (s tím „odpočatý“), leda by 
kontrola přišla hned na začátku směny.                                        

A co že tedy způsobuje předmětnou psy-
chickou únavu? Dejme tomu, že strojvedou-
cí jde do práce až v poledne a doma si ještě 
otevře EPOS a potažmo i Zam. portál. Tam 
se na strojvedoucího vysype doslova lavina 
nejrůznějších zpráv, vyhlášek, opatření, vý-
nosů, směrnic … Některé jsou krátké, ovšem 
to, co by se dalo napsat třemi větami, je větši-
nou „nutno“ rozvést alespoň na 2 až 3 strán-
ky. Další sdělení jsou tak obsáhlá, že by mě 
opravdu zajímalo, kolik obeslaných poctivě 
prostuduje například: Směrnice pracovní úra-
zy (40 str.), Směrnice ředitele O 18/6/2018 (28 

str.), Firemní testování COVID (to samé po-
sláno celkem 3x), Vyhlášení změn PL od 13. 
6. 2021 (3 str.) – jak jsme bez takových infor-
mací mohli za socialismu jezdit?  Opatření 
ředitele O 18 č. 38/2020 (114 str.), Stanovy 
a. s. České dráhy (28 str.). 

Tohle je snůška sdělení, kterou jsme byli 
zasypání v nedávném období, vesměs poža-
dující Prokazatelné seznámení. Je sice pravda, 
že „nahoře“ někdo poněkud zvolnil, tím způ-
sobem, že již ne vše je ošetřeno Prokazatel-
ným seznámením, nicméně intenzita sdělení 
se nezměnila.                                                           

Počátkem září jsem si vzal 10 dní dovolené 
– po návratu z ní jsem pak strávil celé dopo-
ledne vysedáváním u PC, abych se seznámil 
s další snůškou sdělení, vyhlášek, opatření… 
Mj. jsem též absolvoval e-learningový kurz 
na téma IT bezpečnost. Hned na třetí stránce 
na mě koukala karikatura soudce, který mi 
se zdviženým prstem vyhrožoval až dvěma 
roky kriminálu natvrdo, pokud blá, blá, blá! 
Další záležitost, která mě velice zaujala, bylo: 
Předpis Systému řízení rizik společnosti České 
dráhy, a. s., a to konkrétně termín „vlastnictví 
rizika“. Docela by mě zajímaly myšlenkové 
pochody autora tohoto díla. Kam mé chabé 
paměti sahají, tak můžeme být vlastníci věcí 
movitých i nemovitých, též můžeme být vlast-
níky autorských práv na dílo hmotné (např. 
obraz), či nehmotné (hudební skladba aj.), ale 
jak může být někdo vlastníkem rizika, to je mi 
tedy záhadou. 

Např. riziko pracovního úrazu – tj. zále-
žitost, která se ještě nestala!!! Ještě bych rád 
uvedl v tomto breviáři absurdit jedno kuri-
ózní sdělení z EPOSu. Strojvedoucí byli loni 
opětovně obesláni vyhláškou na téma zákaz 
zapalování svíček na adventních věncích na 

pracovišti! Co vy na to, páni kolegové? Já 
osobně jsem do té doby na lokomotivě vozil 
zapálené věnce dva – jeden na nádrži a dru-
hý okolo palivových filtrů!  Toho, co nás 
tímto obeslal (nikoliv autora), bych se rád 
dotázal, zda jej oslovuje pojem MPBP? Takže 
pokud se strojvedoucí před směnou obezná-
mí se snůškou sdělení výše uvedených (po 
šichtě na to není nálada ani síla), jak má tedy 
strojvedoucí nastoupit do směny v psychické 
pohodě? 

Mj. v časovém úseku 27. 5. až 17. 8. mi 
na EPOS přišla celkem 7x nabídka od ČD 
Travel. Nechápu, co má co dělat toto ryze 
komerční sdělení (reklama) ve služebních 
záležitostech? Služební sdělení z EPOSu či 
Zam. portálu musíme akceptovat, to znamená 
otevřít je a seznámit se s nimi. V průběhu pra-
covní doby je toto téměř vyloučeno (zefektiv-
nění pracovní doby strojvedoucího), a tudíž je 
možno toto učinit pouze mimo pracovní dobu. 
Tuto činnost vidím jako součást pracovní ná-
plně, a tudíž by měla být dle ZP náležitě zapla-
cena – což není! 

Jak tedy máme nastoupit do směny odpo-
čatí a psychicky vyrovnaní, když nám část 
osobního volna doslova sežere tato činnost? 
V jakémsi „přípisu“ bylo dokonce kýmsi se-
shora vyhrožováno, že pokud se strojvedoucí 
„Prokazatelně neseznámí…“ před výkonem 
služby…, a zjistí se, že dlouhodobě není před-
mětné sdělení formou „Prokazatelného sezná-
mení…“ potvrzeno, pak může nastat prémi-
ový postih! Takže budeme prémiově postiženi 
za to, že svůj volný čas nevěnujeme řešení 
služebních záležitostí?! Rovněž tak nechce 
zaměstnavatel zaplatit čas strávený při sepi-
sování hlášení o mimořádnostech ve službě.

Pokračování a zároveň dokončení článku 
vyjde v ZS č. 21/2021

Radek Smejkal
OŘ OD – V, RPP Jihlava 

Od kamarádů z Letohradu dostávám k pře-
čtení časopis Zájmy strojvůdce a do rukou se 
mi tak dostalo mimo jiné také jejich čtvrté čís-
lo z února tohoto roku.

Na jeho třetí straně v článku „Sprejová-
ní alias proč to vlastně dělají?“ je uvedeno 
v druhém odstavci: „Povšimněte si, že jsou 
minimálně posprejovaná boční okna (s neprů-
hlednými okny nesmí vůz jezdit a sprejeři to 
vědí) a přední část výtvoru docela konfrontuje 
s liniemi vozu.“

Pokud by tomu tak ale bylo obecně i jinde, 
tak například na naší trati Praha–Beroun, kde 
celý život žiji, by musely České dráhy jako 
dopravce odříkat velké množství svých vlako-
vých spojů.

Důvod by byl jednoduchý. Nebyly by re-
zervní vlakové jednotky. Nikdy totiž neby-
lo tolik sprejery poničených „Ešusů“, tedy 
elektrických jednotek řady 471, jako je tomu 
v posledních třech letech. Přiložené fotogra-
fie, které to dokazují, jsou, myslím, již z roku 

2019, ale loni a letos je to bohužel stále stejně 
hrůzné, ne-li ještě horší.

Nechápu, jak náš stát a potažmo tak vlastně 
celá naše společnost si nechají líbit takovou 
zvůli, na níž se podílí zlomek procenta naší 
populace, která systematicky ničí jí nepatřící 
majetek.

Rád sprejuješ? Potom tedy do toho, ale jen 
mámě v kuchyni nebo tátovi na auto! Vlak? 
Tak pak v takových případech už by byly na 
místě drakonické tresty. 

Je to opravdu děs, zeptejte se například fírů 
z Vršovic!

Jaromír Rokusek   

Strojvedoucí jsou unaveni? A kdyby jen to!

Jeden ze CityElefantů Českých drah těžce zasažený řáděním sprejerů. Snímky z archivu Jaromíra Rokuska byly pořízeny v železniční stanici 
Černošice

společnosti a další činnosti Českých drah s cí-
lem státního dopravce totálně destruovat a eli-
minovat. Byl by to precedens pro celou EU 
a určitě impuls k přehodnocení její role nejen 
v rámci železniční dopravy. „Pokládáme za 
nutné věcně upozornit na nastalou možnost 
takového vývoje, kdy bude ohrožena fakticky 
a ekonomicky nejen společnost České dráhy, 
ale i česká železnice jako celek,“ zdůraznili 
odboráři a připomněli, že to by pak zřejmě 
mělo dopad i na evropský dopravní systém 
a negativně by byly ovlivněny i veřejné roz-
počty dalších zemí EU. 
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Penzista vzpomíná: 
Přetržený vlak

V září skončila platnost prvním licencím strojvedoucích, které byly 
vydány před deseti lety. Ke dni 14. říjnu bylo vyměněno již více než 
650 licencí, jimž byla prodloužena platnost na dalších deset let. O pro-
dloužení platnosti licence musí strojvedoucí požádat Drážní úřad. Žá-
dostí dorazilo celkem více než 950, do konce října se tak počítá s vý-
měnou dalších asi 300 licencí. Někteří strojvedoucí bohužel nechávají 
předložení žádosti na poslední chvíli a může se tak stát, že nebudou 
moci řídit drážní vozidlo až do vydání nové licence.

Do konce roku by mělo být vyměněno celkem zhruba 1 300 licencí 
strojvedoucích. Někteří žadatelé i přes opakovaná upozornění před-
kládají žádosti pouze s několikadenním předstihem. Drážní úřad se 
snaží vyřizovat žádosti v co nejkratším termínu, standardní doba vy-
řízení je však 30 dnů. 

„Strojvedoucím, kteří podcení termín podání žádosti, hrozí, že ne-
budou mít platnou licenci a nebudou moci vykonávat činnost řízení 
drážního vozidla. Včera jsme například obdrželi žádost o výměnu li-
cence, jejíž aktuální platnost končí 17. 10. 2021. Doporučujeme, aby 
žadatelé předkládali žádosti alespoň s dvouměsíčním předstihem,“ 
říká Jiří Kolář, ředitel Drážního úřadu.

„Setkáváme se s požadavkem strojvedoucích na vystavení potvrze-
ní, že byla žádost podána a že mohou nadále vykonávat svou činnost. 
Takové potvrzení však lze vydat až v případě, že je žádost vyřízena 
a podklady pro tisk kartičky nové licence jsou odeslány na Státní tis-
kárnu cenin,“ říká Radek Šafránek, ředitel provozně-technické sekce 
Drážního úřadu.

Licenci strojvedoucího lze prodloužit pouze v případě, že žadatel 
splňuje podmínky § 46 a § 46d zákona o dráhách. K žádosti je nutné 
doložit kopii poslední licence a kopii dokladu o zdravotní způsobilos-
ti. Detailní postup prodloužení platnosti upravuje metodický pokyn. 
Tento materiál s názvem „Metodický pokyn 3/2021 pro získání vše-
obecné odborné způsobilosti, pro vydání a prodloužení licence stroj-
vedoucího“ je včetně všech příloh uveřejněn na webových stránkách 
Drážního úřadu.

Aktuální počet všech vydaných platných licencí strojvedoucích 
v České republice je 10 509. Veškeré materiály jsou k dispozici 
na webových stránkách:

https://www.ducr.cz/cs/potrebuji-si-vyridit/sekce-provozne-technicka/
rizeni-draznich-vozidel

Drážní úřad k výměně licencí strojvedoucích

Po absolvování kurzu pro strojvedoucí na 
podzim roku 1968 jsem šel podle tehdejšího 
plánu zácviku i na měsíční praxi do vozového 
depa. Týden na malých a týden na velkých zve-
dácích, abychom poznali jednotlivé části vozů. 
Na malých zvedácích to bylo zvlášť náročné. 
Byl konec listopadu a nad pracovištěm jen stře-
cha a všudypřítomná zima, zkřehlé ruce. V ta-
kových podmínkách se tehdy pracovalo.  

A pak přišla praxe na oddělení brzd. To 
už bylo sice v teple, ale zato jen a jen jemná 
ruční práce. Zabrušování plochých šoupátek 
do rozvaděčů „Westinghouse“ na brusných 
kamenech. A když se to mistrovi nezdálo do-
statečně rovné, tak znova. Ještě že se mosaz 
brousí docela snadno. Pak vše očistit, sestavit, 
vyzkoušet. Ale to už je dávno. Už řadu let se 
nic nebrousí a na vše mají v dílnách zkušební 
stolice, kde na konci celého procesu ke kaž-
dému dílu je připojen protokol o provedené 
opravě a zkoušce.    

K brzdění vlaků v prehistorických do-
bách mých začátků ježdění. – Vozový park 
v šedesátých letech měl opravdu hodně daleko 
k dokonalosti a to nejen brzd. Někteří kole-
gové tomu říkali „kovošrot na kolejích“. Uce-
lené soupravy, tak tam to bylo ještě celkem 
dobré, ale když byl vlak složen z té spousty 

Kapitoly z historie brzdění vlaků 
– něco málo vzpomínek na doby dávno minulé
VII. – Pokračování ze ZS č. 19/2021 kovošrotu, tak se klidně mohlo stát, že jste 

měli v soupravě i šest, sedm druhů brzd. 
A i když to všechno byly oficiálně uznané 
typy brzd, tak ne vždy vlak brzdil optimálně. 

V té době totiž státy sovětského bloku měly 
tzv. společný vozový park – označení OPW, 
a tak v soupravě byly vozy polské, východo-
německé, maďarské, bulharské, rumunské. 
Lze říci, že ty polské a rumunské bývaly 
v nejhorším stavu. 

Takové vlaky bývaly výchozí ze stanice 
Osek u Duchcova, kde se nakládalo hlubin-
né uhlí z dolu Nelson III. (To je ten důl, kde 
v lednu 1934 při výbuchu zahynulo 144 horní-
ků.) Důl již neexistuje, ze stanice je dnes jen 
zastávka pro osobní vlaky, jen ten pomníček 
horníkům u bývalého dolu poblíž trati stojí 
stále.  

Vlaky z „malého“ Oseka byl strach brzdit, 
aby nedošlo k přetržení. Každý si vyzkoušel 
nějaký způsob, ale asi nejčastějším způsobem 
bylo zavření kohoutu pod brzdičem (Škoda 
N/O) a ztráty v potrubí, to bylo ještě takové 
nejjemnější řešení brzdění. Nebylo to sice po-
dle předpisu, ale fungovalo to. Někdy byla tro-
chu větší netěsnost v potrubí pro tuto variantu 
dobrá jindy ne. Bylo to na citu strojvedoucího.

Josef Oliva
strojvůdce důchodce Ústí nad Labem

Asi většina hlavně těch starších strojve-
doucích zažila tu událost uvedenou v titulku 
tohoto článku na vlastní kůži. Dnešní mlad-
ší kolegové z „osobky“ to neznají, ale dá se 
přetrhnout i rychlík, což nám kdysi předvedl 
jeden známý školař v Lovosicích. Prý to byla 
vada materiálu na háku. Může být. 

Já osobně jsem za svoji kariéru přetrhl vlak 
celkem třikrát. Vždy jen nákladní a vždy to 
byla technická závada. Dvakrát se mi vyšrou-
bovala matka na táhle, takže došlo k vytržení 
čelníku vozu, říkalo se tomu „vytáhnout stře-
va“. No a jednou jsem přetrhl kolejové páry, 
což byla přeprava na sobě naskládaných hoto-
vých kolejových polí, usazených na zvláštních 
malých podvozcích, kdy jednotlivé sekce byly 
spojeny jen dvěma silnými tyčemi, danými 
křížem. Pochopitelně, že ty sekce polí nebyly 
brzděny, takže vepředu byla lokomotiva, za ní 
služební vůz s posádkou a ještě jeden nebo dva 
plošinové vozy s brzdou. Pak následovaly sek-
ce kolejových polí bez brzdy a na konci vlaku 
byl další plošiňák a lokomotiva obsazená stroj-
vedoucím, který měl na starost zabrzdit zbytek 
vlaku, třeba zrovna při přetržení. 

Já jsem tenkrát vezl kolejové páry z Bo-
hosudova do Děčína a tyto přepravy byly 
opravdu vyhlídkové jízdy, neboť maximální 
rychlost byla 30 km/h a do jakékoliv odbočky 
10 km/h. Stalo se mi to v Ústí, mezi západním 
a hlavním nádražím. Chtěl jsem trochu zvýšit 
rychlost, a tak jsem najel kontrolérem do jízd-
ních stupňů, jen asi na třetí stupeň a už jsem 
otevřeným oknem slyšel lokomotivní návěst: 
„Stůj, zastavte všemi prostředky“. Začal jsem 
brzdit, vykoukl jsem z okna, a co nevidím, 
vlak se mi prodloužil nejmíň o sto metrů. Zad-
ní lokomotiva zastavila zadní utrženou část 
a dávala tu návěst, takže jsem zastavil tu před-
ní. Utrhlo se to ve svárech těch starých, silně 
zkorodovaných spojovacích tyčí.

Další případ jsem měl v Liběchově, kdy se 
právě vyšroubovala ta matka táhla, při rozjez-
du vlaku došlo k vytržení čelníku a deset vozů 
na konci se oddělilo od vlaku. Ale ten největší 
případ se mi stal v Dobřenicích u Hradce Krá-
lové. Vezl jsem tenkrát, tu v minulých dílech 
popsanou „salakvardu“, což byla slátanina ma-
lých a velkých vozů. Jezdil jsem jako fíra asi 
dva roky a do Hradce Králové se jezdilo s po-
mocníkem strojvedoucího. Byla to spací šichta, 
spalo se na nocležně v Hradci na nádraží.

Stalo se to k ránu, někdy kolem čtvrté. Na 
káranickém zhlaví byla dočasná pomalá jízda 
40 km, kvůli podmáčeným kolejím. Jel jsem 
tehdy od Káranic a v Dobřenicích před zhla-
vím jsem přibrzdil na těch 40 km a nechal vlak 
jet samotíží. Rychlost ale klesla až na 20 km, 
a tak jsem zhruba v půlce stanice pomalu najel 
do jízdních stupňů. Vlak se natáhl a bum, vy-
padl hlavní vypínač. A já jen viděl, jak mano-
metr hlavního potrubí padá z pěti barů k nule. 
Takže jasné znamení, že se vlak roztrhl, nebo 
se (v tom  lepším případě) rozvěsily brzdové 
hadice mezi vozy. Doufal jsem v druhý případ. 
Po zastavení jsem poslal pomocníka, ať jde po 
vlaku, zjistí příčinu a hlavně ať mi přijde říct, 
co se stalo. Kolega vzal baterku a vyrazil. Já 
jsem nahodil lokomotivu a pustil vzduch do 
potrubí, aby chlapec lépe našel, kde to uchází. 
A skutečně po nějaké době přestal únik a potru-
bí i vzduchojemy se začaly plnit tlakem. 

Mezitím přiběhl k mašině výpravčí a ptal se, 
co se děje. Objasnil jsem mu situaci a řekl, že 
už to neutíká a čekám na příchod pomocníka. 
Výpravčí mne upozornil, abych sebou hodil, že 
se blíží „ranní paráda“ a odešel. Ranní paráda 
v překladu znamená výskyt velké skupiny ran-
ních osobáků a rychlíků a zde je jednokolejná 
trať, takže vlaky jedoucí od Hradce a do Hrad-
ce musí v přilehlých stanicích křižovat. 

Čekání na pomocníka se ovšem nějak pro-
tahovalo, čas neúprosně běžel, takže mi došla 
trpělivost a vyrazil jsem po vlaku za ním. Došel 
jsem až na zhlaví k boudě signalisty a co nevi-
dím, díra ve vlaku snad na 50 metrů, zbytek asi 
dvanácti vozů stojí před zhlavím a pomocník 
stojí se signalistou u vytrženého čelníku a ve-
sele se baví, pokuřují a se zájmem si prohlížejí 
to vykonané dílo. Prohlédl jsem poškození, 
šroubovka i s vytaženým táhlem ještě visela na 
háku momentálně posledního vozu vlaku, malý 
čelník se vytrhl, takže u poškozeného vozu 
se na mne šklebila velká díra. Později jsem na-
šel i tu vyšroubovanou matku táhla.

Trochu jsem zdupal pomocníka, proč mi ne-
přišel říci zpátky, že došlo k přetržení, abych 
věděl a mohl se postarat, a taky jestli alespoň 
utáhl nějakou ruční brzdu na utrženém dílu, 
aby nám to někam neujelo. Provinile se na mne 
podíval a už upaloval utáhnout kliku. Mezitím 
přiběhl až k nám výpravčí. Když viděl, co se 
stalo, byl úplně mimo. Prý tady slouží teprve 
14 dní poté, co přišel z vojny, a teď hned tohle 
a osobáky už se blíží ze všech stran. 

Zde musím ještě podotknout, že dopravní 
situace ve stanici nebyla růžová. Stanice má 
tři dopravní koleje, po jedné jsem projížděl 
já, na vedlejší stál nějaký náklad, který čekal 
na dispozici Hradce, a na poslední koleji byly 
odstavené vozy bez lokomotivy, takže stanice 
neprůstřelná. Výpravčí se mne zeptal, co s tím 
uděláme. 

Rozhodl jsem rychle, protože čas letěl jak 
blázen a nemohl jsem stanici blokovat do 
nekonečna. Řekl jsem výpravčímu, že musí 
okamžitě vyhnat ten čekající náklad pryč, 
abychom měli kolej na objetí. Pak odvěsíme 
moji lokomotivu od vlaku a po té volné kole-
ji si přijedu pro tu zbývající část, nouzově to 
přivěsím, a protože už není čas, zatáhnu ten 
zbytek na můj vlak zezadu a počkáme, až to 
půjde a potom uděláme posun s tím vozem.

Výpravčí hned odběhl vykonat potřebné. 
Já jsem šel odvěsit mašinu, aby se to nezdr-
žovalo. Čekající vlak po chvilce odjel do 
Praskačky, takže jsem s mašinou přijel pro ty 
utržené vozy. Signalista mezitím našel jakési 
lano, nouzově jsme to zavázali a zatáhl jsem 
ten díl vlaku za svůj vlak. Tím se stanice zprů-
jezdnila po jedné koleji. Poté vypukla ona již 
zmíněná „ranní paráda“. Osobáky a rychlíky 
se střídaly v nekonečném sledu. 

Zhruba v půl deváté se naskytla pauza, 
kdy nic nejelo. Vysunul jsem se s těmi vozy 
ven, přetáhl je na druhou stranu stanice, na-
jel s nimi zepředu na můj vlak, s tím poško-
zeným vozem zase vyjel ven a chtěl jsem ho 
odstavit na vedlejší kolej, na ty odstavené va-
góny. Když jsme ho však na té koleji chtěli 
odvázat od mašiny, nastal nečekaný a zákeřný 
problém. Lano se totiž nějak utáhlo a nešlo 
rozvázat. Bojovali jsme s ním, co se dalo, ale 
marně. Na mašině majzlík zrovna nebyl, a tak 
jsme se pokoušeli kladivem to ocelové lano 
přes železo narušit. Marná snaha, jelikož bylo 
– jak na potvoru – nějak kvalitní. Výpravčí 
opět přiběhl, že už není čas a další vlaky se 
blíží. Musel jsem s tím vozem zase zpátky na 
svůj vlak, protože jsem stál na výhybkách.

A jak to dopadlo? Osobákem přijelo po 

Železniční stanicí Čáslav projíždí 15. září 2021 odkloněný railjet rj73 Vindobona, v jehož čele je lokomotiva Taurus 1216 229. Trať přes 
Vysočinu značně ožila, když na I. koridoru byly zahájeny opravné a modernizační práce a řada vlaků směřujících do Brna a dalších  směrů 
je vedena přes Havlíčkův Brod. Text a foto: Jan Kubeš

Ve dnech 6. a 7. října patřil salonek restau-
race Hotelu Přibyslav předsedům základních 
organizací Federace strojvůdců Oblasti Plzeň, 
kteří se sem sjeli ke svému podzimnímu jed-
nání. Radu předsedů po oba dny řídil člen pre-
zidia FSČR Josef Bock. Po počátečních ofici-
alitách předsedové schválili program jednání 
a zvolili si navrhovatele usnesení. Potom již 
nic nebránilo vlastnímu jednání. 

V úvodu rokování se delegáti seznámili se 
zprávou o hospodaření oblasti, kterou předne-
sl člen prezidia Kamil Chaloupka, a následně 
se slova ujal člen ÚRK Stanislav Feldigel, 
který přítomné seznámil se zprávou o pro-
vedené revizi hospodaření Plzeňské oblasti 
FSČR. Pak proběhla volba vedoucího Oblasti 
Plzeň, kterým se stal letos na jaře nově zvole-
ný člen P-FS Kamil Chaloupka, a volba hos-
podáře oblasti. Tím se stal druhý člen P-FS za 
Plzeňskou oblast Josef Bock.

Následně měli účastníci možnost seznámit 
se s téměř čtrnáctiminutovou videoprojekcí 
natočenou k 125. výročí založení naší 
profesní odborové organizace. Toto video, 
které je možné shlédnout na YouTube pod 
názvem „125. výročí Federace strojvůdců 
ČR“, a průběh oslav konaných v září v Čes-
ké Třebové přiblížil prezident FSČR Jaroslav 
Vondrovic.

Poté se slova ujal viceprezident FSČR Ja-
roslav Vincour s názornou prezentací dokla-
dující vývoj zaměstnanosti, přesčasové práce 
a průměrné mzdy u profesí strojvedoucí, stroj-
mistr a kontrolor vozby ČD za období leden 
až září roku 2021 v jednotlivých OŘOD a také 
u akciové společnosti ČD celkem v porovnání 
s předchozími roky 2020 a 2019.

Člen prezidia Jiří Šafařík podal informace 
z jednání u společnosti ČD Cargo. Finanční 
ztráta za 1. pololetí letošního roku byla vy-
kompenzována nárůstem přeprav některých 
komodit. Dále kolega Šafařík hovořil o probí-
hajícím připomínkovém řízení k interní normě 
IN PERs-48-B-2021 „Jednotkové technolo-
gické časy“.

Dalším důležitým tématem, kterým se před-
sedové zabývali, byla aplikace „ELTRIS“. 
Jedná se de facto o navigaci pro strojvedou-
cí, která je již od začátku září ve zkušebním 
provozu u ČD Cargo. Viceprezident Jaroslav 
Vincour kolegy seznámil se současnou situací 
v této oblasti u společnosti České dráhy.

Následně prezident FSČR Jaroslav Von-
drovic podal zúčastněným informace k nově 
schválené novele Nařízení vlády číslo 
589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná 
úprava pracovní doby a doby odpočinku za-
městnanců v dopravě a k připravované změně 
zákona o dráhách číslo 266/1994 Sb.

Dále viceprezident FSČR Jaroslav Vin-
cour a kolega Šafařík informovali delegáty 
o blížícím se kolektivním vyjednávání u ČD 
a ČDC.  U obou společností zaměstnavatel prý 
předloží svůj návrh PKS odborům do konce 
měsíce října. Na uvedeném rokování jako ka-
ždoročně zazněly návrhy, náměty, požadavky 
a priority od zástupců základních organizací. 

Po uzavření tohoto důležitého bodu jedná-
ní se předsedové základních organizací sezná-
mili s obsahem dopisu skupiny severomorav-
ských strojvedoucích, členů Cechu strojvůdců 
a bohužel i jednoho člena naší profesní 
odborové organizace, který byl zaslán před-
sedovi představenstva a generálnímu řediteli 

Předsedové plzeňské oblasti jednali v Přibyslavi
ČD Ivanu Bednárikovi. Tento dopis zúčast-
něné delegáty základních organizací pobou-
řil a jednomyslně jej odsoudili. V žádném 
případě není možné souhlasit s chováním 
a postojem několika jednotlivců, které jsou 
v příkrém rozporu s odborovou činností 
a kolegialitou uplatňovanou v odborové 
organizaci FSČR. Je zcela nepřijatelné, 
aby kdokoliv usiloval o získání určitých 
konkrétních výkonů a práce na úkor ko-
legů z jiných provozních pracovišť (např. 
sousedních), a to i za cenu určitých ústupků 
a podmínek (např. snížení vlastní mzdy), 
a to jen proto, že má v úmyslu „vozit“ kon-
krétní vlaky.

Po vzrušené diskuzi k tomuto tématu se 
předsedové seznámili s novelizací předpisu  
SŽ D1 „Dopravní a návěstní předpis“. Infor-
mace z jednání pracovní komise a z připomín-
kových řízení sdělil člen prezidia Josef Bock. 

Po „dé jedničce“ byli zástupci ZO informo-
váni o rozhodnutí zaměstnavatele, aby ve vybra-
ných vlacích osobní dopravy strojvedoucí ČD 
prováděli sčítání cestujících. S tímto rozhodnu-
tím byl vysloven důrazný nesouhlas z důvodu 
výskytu a existence bezpečnostního rizika. Jed-
ná se zde především o odvádění pozornosti od 
hlavní činnosti strojvedoucího, kterou je řízení 
a obsluha hnacího kolejového vozidla. 

Po diskuzi na téma sčítání cestujících se 
hovořilo o mimořádných událostech, které se 

staly v nedávné době. Delegáti RPO odsouhla-
sili zaslání finančního příspěvku z prostředků 
Oblasti Plzeň na zřízený účet na podporu po-
zůstalých rodin po kolezích strojvedoucích, 
kteří zahynuli při srážce vlaků 4. srpna 2021 
v Milavčích na Domažlicku.

Předsedové ZO byli rovněž informováni 
prezidentem FSČR Jaroslavem Vondrovi-
cem o čerstvě uzavřené podnikové kolektivní 
smlouvě u Správy železnic a o dosažených 
výsledcích v rámci kolektivního vyjednávání 
u této organizace.

Závěrem bylo přijato usnesení a poté se 
účastníci této naší oblastní rady rozjeli do 
svých domovů.

Zaznamenal Jaromír Ott

Pokračování na str. 4

Na v této době prozatím posledním 
jednání zástupců železničních odboro-
vých centrál (OC) se zaměstnavatelem, 
konaném dne 21. října 2021, byl dojednán 
plánovaný harmonogram kolektivního vy-
jednávání pro uzavření budoucí Podniko-
vé kolektivní smlouvy akciové společnosti 
ČD Cargo.

K faktickému spuštění kolektivní-
ho vyjednávání by mělo dojít 9. lis-
topadu tohoto roku předáním návrhu 
zaměstnavatele. OC se dohodly na spo-
lečném jednání v termínu 18. listopadu 
2021, kde by měl být vytvořen jejich 
společný oponentní návrh PKS ČD Car-
go 2022/23.

První skutečné kolektivní vyjednávání 
je poté naplánováno na letošní první pro-
sincový den. Do konce roku se pak se za-
městnavatelem sejdeme ještě jednou, a sice 
17. prosince 2021. 

Předpoklad uzavření PKS ČD Cargo  
na období 2022/23 je pak v měsíci lednu 
nebo únoru roku 2022.

Vzhledem k současné složité situaci 
(COVID, energetická krize, vysoká inflace) 
se bude zcela určitě jednat o velice nároč-
ná a obtížná jednání. Jasné ale je, že v této 
době nelze připustit, aby poklesla reálná 
mzda, stejně tak je nadále nepřijatelné, aby 
tato mzda rostla pouze z důvodů zvyšující 
se přesčasové práce. 

Priority pro toto jednání si zástupci základ-
ních organizací Federace strojvůdců České 
republiky stanovili na společném jednání 
Rady předsedů ZO ČD Cargo, které se usku-
tečnilo ve dnech 18. a 19. října v Přibyslavi a 
o kterém budete mít možnost se dočíst v Zá-
jmech strojvůdce č. 21, vycházejících v polo-
vině listopadu, a samozřejmě také na našich 
webových stránkách www.fscr.cz.

David Votroubek, člen prezidia FSČR 

Kolektivní vyjednávání  
o uzavření PKS ČD Cargo 2022/23

https://www.ducr.cz/cs/potrebuji-si-vyridit/sekce-provozne-technicka/rizeni-draznich-vozidel
https://www.ducr.cz/cs/potrebuji-si-vyridit/sekce-provozne-technicka/rizeni-draznich-vozidel
http://www.fscr.cz
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Společenská rubrika
V září oslavil významné životní jubileum 

70 let náš kolega, člen tanvaldské ZO Federa-
ce strojvůdců, pan Václav Mrázek. Členové 
výboru a ostatní kolegové ze základní organi-
zace FS Tanvald mu přejí do dalších let hodně 
štěstí, pevné zdraví, pohodu a dostatek životní 
energie.

***
V měsíci září v mostecké základní organi-

zaci oslavili své kulaté 50. narozeniny hned 
dva její členové. Pětadvacátého září slavil své 
první půlstoletí ing. František Sýkora, stroj-
vedoucí ČD Cargo, a hned v následující den, 
26. září, slavil stejné jubileum strojvedoucí 
ČD Jakub Motl. Oběma oslavencům přejí 
výbor a členové ZO Federace strojvůdců Most 
všechno nejlepší a do dalších let mnoho úspě-
chů jak pracovních, tak i v soukromém životě.

***
Dne 20. října oslavil své padesáté narozeniny 

kolega strojvedoucí ČD Ervín  Zimmerhackl. 
Výbor základní organizace Federace strojvůd-
ců Plzeň spolu s kolegy a kamarády přejí Erví-
novi do dalších let vše jen to nejlepší, hlavně 
hodně zdraví a pohody.

***     
Druhého listopadu oslaví Martin Dohnal 

(ČD) své 50. narozeniny a 21. listopadu bude 
slavit Vít Gašparovič (ČD Cargo) 55. naro-
zeniny, oba ze ZO FS Hradec Králové. Osla-
vencům k jejich životním výročím srdečně 
blahopřejeme a ještě do mnoha dalších let jim 
přejeme hodně štěstí, pevné zdraví a mnoho 
životního optimismu. Výbor základní organi-
zace Federace strojvůdců a všichni králové-
hradečtí kolegové                      

***
Dne 14. listopadu oslaví svých kulatých 

60 let kolega strojvedoucí z dceřiné společ-
nosti ČD Cargo, pan Milan Ficnar ze ZO 
Federace strojvůdců Šumperk. Výbor základ-
ní organizace a všichni kamarádi Milanovi 
do dalších let přejí hlavně pevné zdraví, hod-
ně štěstí v životě i v lásce s novou manželkou 
a samozřejmě i bezpočet odvezených tun ná-
kladu bez nehod a jakýchkoliv problémů!

***
Třetího listopadu oslaví své šedesátiny 

rovněž náš kolega Milan Urbanec ze základ-
ní organizace FSČR Praha. K tomuto jubileu 
mu blahopřejí a ještě do mnoha dalších let 
spokojenost, pohodu a zejména zdraví pře-
jí výbor a ostatní členové jeho ZO Federace 
strojvůdců.

***
Krásné životní jubileum – 80. narozeni-

ny – oslaví 6. listopadu pan kolega Karel 
 Motyčka. Výbor a ostatní členové základní 
organizace Federace strojvůdců Letohrad mu 
blahopřejí a do dalšího spokojeného života 
přejí jen to nejlepší a zejména pevné zdraví.

***        
Pan Karel Sláma, kolega strojvedoucí ČD 

Cargo, oslaví v listopadu své šedesátiny. Pře-
jeme Ti přiměřený počet rozřazených vozů 
bez zbytečných nervů. Hlavní však je zdra-
ví a osobní pohoda. Toho si, Karlíku, užívej 
nejvíce, jak můžeš. To ti přeji jménem celé 
základní organizace FSČR Brno-Maloměřice 
a za všechny kolegy. Zdeněk Herzig

***
Svá významná životní jubilea v příštích 

dnech oslaví tito naši kolegové ze základní or-
ganizace FSČR Děčín: první padesátku 7. lis-
topadu Milan Štěpánek, šedesátiny 11. 11. 
Zdeněk Slipka a 75. narozeniny 12. listopadu 
Karel Filip. Ještě do mnoha dalších let osobní 
spokojenost a zejména hodně zdraví jim přejí 
výbor a ostatní členové děčínské ZO Federace 
strojvůdců.  

Ráno 4. října 2021 dotlouklo ve věku 
73 let po krátké zákeřné nemoci srdce 
staropackého strojvůdce na penzi 
a dlouholetého člena výboru základní 
organizace FS Trutnov, pana Ladislava 
Macha. Trutnovská ZO Federace 
strojvůdců ztrácí skvělého a obětavého 
chlapa, který se i v penzijním věku živě 
zajímal o dění na železnici a aktivně 
organizoval společenské i sportovní akce 
a tematické zájezdy pro své kolegy. Kdo 
jste ho znali, věnujte mu, prosím, tichou 
vzpomínku. Foto bylo pořízeno v žst 
Turnov 11. října 2006. Brutus 

Poslední rozloučení

Honzo, čest Tvé památce!

V minulých týdnech byly do všech základ-
ních organizací Federace strojvůdců zaslány 
objednané stolní a nástěnné kalendáře, 
které na rok 2022 vydala naše odborová orga-
nizace. Také ZO FS, jež si kalendáře neobjed-
naly, byla adresována zásilka obsahující 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) byly 

Nezapomeňte si vyzvednout objednané kalendáře  
na rok 2022 odeslány ze žst Brno hlavní nádraží služební 

drážní poštou. V zájmu jejich bezpečného 
doručení byly vybaveny průvodkami pro 
služební zásilky. Zástupci základních orga-
nizací si své zásilky mohou vyzvednout na 
obvyklých odběrových místech. Učiňte tak, 
prosím, co nejdříve! 

Prosíme, věnujte hlavně pozornost sta-
vu zásilky. V případě, že jste objednali větší 
počet kalendářů, jež byly při expedici ulože-
ny do několika balíků, zjistěte v první řadě, 
zda vám byly v pořádku doručeny všech-
ny balíky. Například v případě tří expedo-
vaných 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 poškození obalu zásilky. Správnost 
si můžete ověřit jednoduše, neboť počet vámi 
objednaných kalendářů je uveden přímo v zá-
hlaví vaší dodací adresy. Kód „s“ znamená 
stolní a „n“ nástěnné kalendáře. Celkový po-
čet kusů dodaných v balících musí odpovídat 
údajům uvedeným v záhlaví 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 do-
daného počtu objednaných kalendářů nebo jejich 
poškození lze z technických důvodů – provedení 
finální fakturace a smluvní podmínky stanovené 
mezi tiskárnou a vydavatelem – podat v termí-
nu nejpozději do 19. listopadu 2021. Na poz-
dější reklamace již bohužel nebude možno 
brát zřetel. Děkujeme za pochopení.

Po ukončení distribuce budou z prezidia 
FSČR i tentokrát rozesílány do základních or-
ganizací faktury s vyúčtováním vámi objedna-
ných kalendářů. V případě možné reklamace 
jejich počtu, budou po dohodě (a prošetření 
tohoto problému) samozřejmě fakturovány 
jen reálně dodané kusy kalendářů.  

Tiskové centrum FSČR

Byť jsme si ještě před chvílí užívali léta 
a sluníčka, předvánoční čas je už tady. Ve VPN 
Family jsme pro vás tradičně přichystali no-
vinky a akce, které vám toto období zpříjemní 
výhodnými nabídkami a dárky zdarma. 

Data jsou zábava – 3 měsíce internetu 
za cenu 1

Stále nemáte vy nebo vaši blízcí mobilní 
data v telefonu? Právě teď je u VPN Family 
skvělá příležitost, si je za výhodných pod-
mínek pořídit. Objednejte si ve VPN Family 
– O2 datový tarif s 1,5 nebo 3 GB a získáte 
ho na 3 měsíce za cenu jednoho. V listopadu 
a prosinci tak budete surfovat zcela zdarma 
a zaplatíte až paušál za leden. A pokud si ob-
jednáte více než 3 GB dat, dostanete z pau-
šálu v listopadu a v prosinci slevu 239, resp. 
279 Kč dle typu SIM. Ve VPN Family – Vo-
dafone se akce 3 za cenu 1 vztahuje na tarif 
se 3 GB dat. Akci mohou využít všichni zá-
kazníci, kteří v říjnu neměli aktivní mobilní 
internet ve VPN Family. Díky datům můžete 
nakupovat v e-shopech vánoční dárky, surfo-
vat na internetu a sdílet vánoční atmosféru se 
svými nejbližšími.

Nový e-shop VPN Family otevírá s na-
bídkou telefonů za zvýhodněnou cenu

Naše výhodná nabídka produktů a služeb 
se rozšířila o nový obchod! Naleznete v něm 
výběr z těch nejoblíbenějších mobilních tele-
fonů za dostupné ceny. V případě objednání 
nové hlasové SIM karty ve VPN Family s ne-
omezeným hlasovým tarifem (se závazkem na 
24 měsíců) získáte slevu až 25 % z ceny tele-
fonu. Telefon si ale můžete koupit i za stan-
dardní cenu bez nutnosti závazku. Podívejte 
se na aktuální nabídku na family.cdt.cz v sekci 
E-shopy -> VPN Family.

Nalaďte se na předvánoční čas 
s VPN Family

HBO do konce roku ZDARMA pro nové 
zákazníky KUKI TV

Pořiďte si ve VPN Family chytrou interne-
tovou televizi KUKI TV s tarifem Kuki Menší 
nebo Kuki Větší a získáte balíček HBO s po-
pulární videotékou HBO GO až do konce roku 
zdarma! Nenechte si ujít stovky filmů a seriá-
lů z té nejlepší světové produkce. S naší Kuki 
TV s HBO vás doma nuda nečeká.

Detaily ke všem uvedeným akcím, ale i ak-
tuální soutěže o zajímavé ceny a další novin-
ky najdete na portále VPN Family na adrese 
https://family.cdt.cz. Registrace je bezplatná 
a jednoduchá. Můžete nám samozřejmě i za-
volat na zákaznické centrum na telefonní číslo 
972 111 333. 

Přidejte se mezi 45 tisíc spokojených zá-
kazníků VPN Family i vy!

S hlubokým zá-
rmutkem oznamuje-
me všem kolegům 
a známým, že nás 
dne třetího října 
2021 ve věku 63 let 
po dlouhé nemoci 
opustil pan kolega 
Jan Procházka, ne-
jen bývalý strojve-
doucí Lokomotivní-
ho depa Chomutov, 
ale v neposlední řadě 

taktéž bývalý předseda chomutovské základní 
organizace FS a člen ústřední revizní komi-
se Federace strojvůdců České republiky.

Honza pocházel ze železničářské rodiny, 
neboť už jeho otec byl rovněž strojvedoucím. 
Vyučil se mechanikem motorových lokomotiv 
a od roku 1981 začal vykonávat profesi stroj-
vedoucího, nejprve u tehdejších ČSD a poté 
Českých drah. Bylo tomu tak převážně na 
motorových vozech, a to až do doby, kdy mu 

zákeřná nemoc bohužel nedovolila tuto práci 
dále vykonávat a kdy ze zdravotních důvodů 
musel odejít do důchodu. Až po zlepšení zdra-
votního stavu začal pracovat jako správce ve-
řejné zeleně v obci Březno u Chomutova, kde 
bydlel a zejména vykonával funkci starosty 
dobrovolných hasičů tamtéž.

Poslední rozloučení s naším zesnulým ko-
legou tak proběhlo 9. října v hasičárně obce 
Březno za účasti starosty obce Březno a zejmé-
na kolegů z dobrovolného hasičského sboru. 
Ti také Honzovi uspořádali tzv. spanilou jízdu 
s průjezdem obcí. Poctu mu tak vzdali dobro-
volní hasiči z více než deseti okolních obcí.

Rozloučení v Březně u Chomutova se zú-
častnil předseda ZO Federace strojvůdců Cho-
mutov Jaromír Hošťálek a za prezidium FSČR 
Pavel Semecký, který za naši profesní odboro-
vou organizaci položil na pietní místo kytici.

Honzo, čest Tvé památce!
Kolegové a kamarádi ze ZO FS Chomutov, 
členové prezidia a ústřední revizní komise 

Federace strojvůdců České republiky

S pohnutím 
a lítostí ozna-
mujeme všem 
kolegům a fan-
dům železnice, 
že nás navždy 
opustil náš ko-
lega a kama-
rád, emeritní 
s t ro jvedouc í 
a strojmis-
tr, pan Pavel 
Hanzal. Ze-
mřel dne 5. říj-
na 2021. 

Náš kole-
ga Pavel Hanzal se narodil 18. října 1942 
v Hulíně. Po ukončení střední jedenáctileté 
školy v Přerově nastoupil jako strojvůdcov-
ský elév do strojové stanice Polička. Zde 
si přičichl k parním lokomotivám, které ho 
nakonec provázely po celý život. Po mnoha 
životních peripetiích zakotvil se svou man-
želkou, paní Magdou v Přerově, zde vychoval 
i dceru a syna. Jako strojvedoucí nastoupil do 
tehdejšího Lokomotivního depa Přerov. Zde 
zanechal nesmazatelnou stopu na „skašovské 
dispečerce,“ Sergeji T 679.1256, jedné z mála 
lokomotiv bez vlakového zabezpečovače. Po-
slední roky aktivní kariéry sloužil jako oblíbe-
ný strojmistr v depu Přerov.

Fiti, jak se mu také přezdívalo, se celý ži-
vot zajímal o historické lokomotivy i dráhy. 
I díky vynikající znalosti němčiny vždycky 
našel spřízněné duše, ať už na Mariazeller-
bahn, v historickém depu Strasshof, Národ-
ním technickém muzeu nebo kdekoliv jinde 
v České republice. 

Značnou měrou se zasloužil o zprovoznění 
parní lokomotivy 475.1142. Nejprve do vy-
stavovatelného stavu pro výstavu v roce 1991 
a následně i o její znovuuvedení do provozu. 
Nelitoval svého volného času na to, aby tato 
zelená krasavice vyjela včas a bez závad. Ale 
nejen touto mašinkou Pavel žil. 

Jeho jméno znají ve všech skupinách pro-
vozující historická vozidla, a to nejen u nás, 
ale i v zahraničí. Po roce 2003 se věnoval své-
mu koníčku v Olomouci, kde se podílel nejen 
na údržbě a provozu historických vozidel, ale 
fungoval i jako dobrovolný průvodce celým 
areálem. Obdivuhodné byly jeho encyklo-
pedické znalosti lokomotiv nejen těch s ko-
mínkem, ale i těch novějších, „moderních“. 
Nikdy jsme Pavla neslyšeli zpívat, ale smysl 
pro rytmus, zvlášť ten parní, měl neobyčejně 
vyvinutý.

Pavel Hanzal měl rád lidi a lidi měli zase 
rádi jeho. Potkat se s Pavlem znamenalo 
vždycky probrat všechny možné „novinky“ 
z nostalgického provozu i ze současné doby. 

Jo, a to jsem Ti zapomněl říct …

Dne 11. října 2021 uběhlo již 10 let 
od úmrtí našeho kolegy, člena základní 
organizace FS Nymburk, pana Vlastimila 
Hlavsy. 

Vzpomínají manželka s rodinou 
a kolegové z nymburské ZO Federace 

strojvůdců.

Vzpomínka

V roce 1950 mělo budějovické lokomotivní depo ČSD ve stavu mimo jiné i motorový vůz 
M274.002. Na obrázku, jehož autorem je kolega Jaroslav Dlhý, je v čele osobního vlaku 
z Českých Budějovic do Českých Velenic u Nové Vsi u Č. Budějovic

Setkání s ním se neodbylo během pěti minut, 
ale byly to podstatně delší časy, kdy vzpomí-
nal na všechno a na všechny, se kterými se 
kdykoliv setkal. To množství historek, které 
jsme s Pavlem zažili, by zaplnily několik vy-
dání tohoto časopisu. 

Bohužel nebylo nám dáno, aby nám je 
Pavel všechny odvyprávěl. Spolu s ním ode-
šla historická postava, kterou měli rádi snad 
ve všech parních spolcích. Dne 9. října 2021 
zaznělo nad historickou Olomoucí „parní 
requiem“ za Pavla. Bohužel ve věku nedoži-
tých 79 let jeho „železňácké“ srdce dotlouk-
lo. Odešel velký fanda železnice, milovník 
a znalec lokomotiv. Pavlíku, měj, prosím, na 
té nebeské dráze nesrazitelný kožich, „mašinu 
na štrychu“ a na návěstidlech vždy jen „sí“. 

-JŠ-
P.S.: Jo, a to jsem Ti zapomněl, Pavle, říct. 

Měli jsme Tě všichni rádi a budeš nám tu 
chybět.

Pavel Hanzal

Jan Procházka

chvilce vystřídání se vzkazem od dispeče-
ra, že máme odjet osobákem do Hradce a jít 
spát na nocležnu. Vysvětlil jsem střídajícímu 
strojvůdci problém a on řekl, že si s tím nějak 
poradí. Zřejmě to byl optimista a nevěděl, do 
čeho jde. Ale asi si s tím poradil, protože když 
jsme pak jeli po vyspání zpátky přes Dobřeni-
ce, už tam nestál. 

V depu potom na mne čekal pěkný dis-
pečerský příkaz v knize průšvihů, abych si 
zdůvodnil zpoždění vlaků osobní přepravy 
a vypsaná čísla vlaků, které jsem zpozdil. 
Byla toho snad celá stránka, takže jsem určitě 
zpozdil vlaky v celé síti. No, měli to prostě na 
koho hodit. To je vše.. Zdeněk Sedlák

emeritní strojvedoucí PP Ústí nad Labem 

Penzista vzpomíná...
Dokončení ze str. 3

V polovině listopadu letošního roku vyjde 
nová kniha o železnici Železniční nehody, 
řízení a zabezpečení autorské trojice Josef 
Schrötter, Petr Lapáček a Bohuslav Fultner. 

Kniha mapuje železniční nehody u nás 
i ve světě a popisuje vývoj systémů řízení 
a zabezpečení železnice od roku 1825 až 
do současnosti. Jednotlivé kapitoly zahrnují 
vždy dvacetileté období a jsou opět dopro-
vázeny nádhernými ilustracemi malíře Bohu-
slava Fultnera. 

Při popisu jednotlivých železničních ne-
hod autoři rozebírají všechny faktory a okol-
nosti, které k nehodě vedly, a poukazují rov-
něž na to, že řada chyb se bohužel neustále 
opakuje. 

Kniha vychází v nakladatelství  CPress 
a bude k dostání u dobrých knihkupců 
a v eshop@albatrosmedia.cz nebo na www.
albatrosmedia.cz

Nová kniha o železnici

https://family.cdt.cz

