
  
 
 

Rozhovor s Pavlem Krhounkem, předsedou ZO OSŽ Plzeň  

 
 

 
   V tomto čísle Zpravodaje přinášíme rozhovor s předsedou ZO OSŽ 
Plzeň, který se velmi odlišuje od většiny členů PV SŽDC, a proto je naší 
povinností, Vám čtenářům přiblížit jeho myšlenky a názory. Je velmi 
zajímavé, že ten „nový, dynamický proud“ v PV byl tvořen převážně 
z lidí, kteří si nestačili osvojit „bafuňářské móresy“ a do nedávné doby 
působili aktivně v železničním provozu nebo stále působí, což jistě 
ovlivňuje chování i přístup v jednání a rozhodování. Jedním z takových 
členů je i Pavel Krhounek.  
 
 

 
 
Jaké jsou tvé dosavadní zkušenosti v železničním provozu?  
 
   Po absolvování dopravní průmyslovky v Plzni jsem nastoupil jako výpravčí 
do žst. Stupno. Autorizoval jsem ve Vejprnicích, pak jsem sloužil v žst.Radnice 
a Třemošná u Plzně. Vojenskou základní službu jsem absolvoval u 
Železničního vojska v Bohumíně a v Praze ve Vršovicích. na seřaďovacím 
nádraží. Poslední půlrok jsem jako ZVČ poznal provoz na správkárně ve 
Vršovicích a v dílnách Bubnech. Po vojně jsem nastoupil jako výpravčí do 
Chrástu u Plzně. Dál jsem pracoval jako dozorčí provozu v Rokycanech .Jako 
dispečer DOZ na trati Plzeň –Cheb, kde jsem si vyzkoušel jak bývalou „ 
ruskou“ DOZ, podle předpisu D46, tak nové zařízení AŽD dle D2. 
Mimochodem, mohu konstatovat, že existují oblasti, v kterých 40 let staré 
zařízení předčilo zařízení nové - např. rychlost stavění, otáčení souhlasu.  
 
Bylo pro tebe obtížné přestoupit z turnusu do režimu plně uvolněného 
funkcionáře?  
 
   Na turnus jsem si zvykl a je mi stále bližší než práce na „osmičky“, třebaže 
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jsem ji jako dozorčí provozu nějaký čas dělal.  
 
Jak velkou máte v Plzni organizaci a v čem spočívá vaše odborová 
činnost?  
 
   Naše organizace má 160 aktivních členů a 195 členů - seniorů. Činnost naší 
organizace spočívá v zajištění běžného chodu tj.přenášení informací z jednání 
nadřízených orgánů a výborů, členské základně.Snažíme se přesvědčovat o 
důležitosti odborů. Čerpáme informace od zaměstnanců a řešíme jejich 
problémy vůči hospodářskému vedení. Zajišťujeme pojištění, v rámci svých 
znalostí řešíme pracovněprávní problémy. Dále se snažíme zajišťovat kulturní 
a sportovní akce, aby se naši členové osobně poznávali a vzájemně 
komunikovali a to nejen o pracovních a odborářských problémech.To je 
v současné době různých reorganizací a mnohdy nesmyslných dělení podniku 
obzvláště nutné.  
 
Jaké aktuálně řešíte na ZV problémy?  
 
   Aktuálně jsme řešili problém zbavení pokladní způsobilosti naší členky a 
členky výboru OSŽ při KCOD Plzeň. Dále pracujeme na tvorbě webových 
stránek, od kterých si slibujeme podstatné zlepšení informovanosti. Zápasíme 
s FKSP, pravidla čerpání jsou podle našeho názoru zbytečně komplikovaná a 
složitá.  
 
Změnilo se něco v PV od zasedání v Kořenově, kde došlo k výměně 
tajemníků za provoz?  
 
   Od jednání v Kořenově pracuje PV SŽDC na můj vkus poměrně pasivně. 
Aktivní složka byla odstraněna a nyní se jede patrně jako dříve. Vztahy 
 předsedy a tajemníků s vedením mi připadají až moc loajální. Určitě nejsem 
názoru, aby se před námi vedení třáslo, ale určitý respekt by před námi mít 
mělo. Na druhé straně by měl být větší tlak ze základních organizací. Je 
smutné, když se svolá, byť v dost „šibeničním“ termínu aktiv předsedů řízení 
provozu a účastní se ho necelá polovina pozvaných. Pak si to může PV 
vysvětlovat, jak to říkal svého času Klaus k volbám., že ti co se neúčastní jsou 
spokojeni.  
 
Jak bys hodnotil integraci SDC a RCP do společných organizačních 
jednotek, v čem jsou přínosy a naopak kde jsou slabé stránky?  
 
   Integrace vůbec neproběhla podle mých představ. Velmi mě mrzí, že jsem 
pro ni na jednání v Letohradě hlasoval. Má představa byla, že se zjednoduší 
komunikace mezi složkami infrastruktury a řízení provozu na úrovni oblasti, a 
většina vzájemných problémů se bude řešit na oblasti a nebude se vše tahat 
přes GŘ. To byl ovšem omyl. Sleduji, že oblast řízení provozu řeší po 
převedení k SŽDC spoustu problémů, které dříve neznala. Co mě u této 
organizace fascinuje, je hra na šetření. Když to přeženu, na láhev Jaru jsou 
schopni nechat vypsat výběrové řízení, zatímco podstatně větší sumy se 
ztrácí v nesmyslných investicích.  
 
Myslíš, že pokyn č. 4 měl nějaké opodstatnění nebo to byl jen učelový 
akt jak postrašit neposlušné zaměstnance, kteří chtěli zlepšit pracovní 
podmínky?  

Page 2 of 4

7.8.2012http://www.railian.com/Vrsovice/Zpravodaj/srpen2012_material/rozhovorkrhounek.html



 
   Pokyn č.4 byl samozřejmě zpracován na objednávku na postrašení těch, 
kteří by chtěli, nedej bože, trochu slušnější pracovní podmínky . Bohužel, 
mohu konstatovat, že zabral. Zjistil jsem, že naši zaměstnanci měli skutečně 
strach. Mnohým se nemůžeme divit. Zvláště po realizaci „dálkovin“na Moravě 
a ve Slezsku, v regionech s poměrně velkou nezaměstnaností. Je fakt, že já 
osobně jsem zvyklý přímo u panelu, nebo počítače obědvat, přesto, že u 
počítače je to tuším zakázáno. Zažil jsem dopravní situace, že jsem neměl čas 
se ani dojít vyčůrat. Nevidím ale důvod proč dnes v 21.století by měli za 
takových pracovních podmínek pracovat naši následovníci, výpravčí uzlových 
stanic a traťoví dispečeři, zvlášť v době, kdy jejich perspektiva odchodu do 
důchodu se stále vzdaluje.  
 
Jak by vaše organizace mohla eventuálně podpořit kolegy v ČD Cargu, 
kteří by měli obtíže např. s redukcí pracovních pozic vzhledem 
k hospodaření společnosti?  
 
   V rámci naší ZO můžeme kolegům z Carga pomoci v pracovněprávních 
věcech a částečně finančně. Myslím si, že podstatné bude, jak se k případné 
problematice postaví svaz. Obávám se, že pokud by šlo Cargo samo do 
stávky, byl by to jeho definitivní konec. To by si asi „ naběhli na lopatu“.  
 
Myslíš, že je účelné vynakládat velké finanční prostředky na akce typu 
fotbal v Kozlovicích, když železniční firmy mají hospodářské problémy?  
 
   Nevím z jakých zdrojů byla tato akce financována, my jsme na PV hlasovali 
o zápisném, myslím, že to bylo 20 000 Kč na družstvo. Nemám nic proti 
sportu, ale myslím, že bychom měli v dnešní době mít jiné priority, než 
mažoretky a ohňostroje. Nějaký menší ohňostroj bych uspořádal např., když 
by se nám povedlo vytvořit holding!  
 
Jak bys hodnotil své skoro roční působení ve funkci předsedy? Co tě 
potěšilo a naopak zklamalo?  
 
   Hodnotit se mohu těžko, hodnotit mě může asi jen náš ZV. Potěšilo mě, že 
se mně s velkou pomocí mé místopředsedkyně Blanky Hanáčkové podařilo 
stabilizovat situaci v naší organizaci. Dále mě potěšil velký zájem členů o námi 
pořádané sportovní a kulturní akce. Také mě potěšilo, že jsem potkal několik 
lidí z PV, kteří mají stejné názory. Zklamala mě jednání zejména PV SŽDC. 
Do té doby jsem si myslel, že mezi odboráři se jedná na rovinu, jedná se 
férově a neintrikuje se!  
 
Máš nějaké plány či výhled do příštího sjezdového roku?  
 
   Tato otázka mě zaskočila, asi se více intenzivně věnuji současnosti.V naší 
ZO bych rád zapojil do práce co nejvíce mladých. nebo řekněme mladších 
členů.Vždyť vlastně pro ně jsem se nechal do této funkce „uvrtat“. Nějaký 
dlouhodobý plán nemám. Příští rok budou konference, sjezd. Doufejme, že 
vše dobře dopadne a OSŽ po sjezdu nakročí správným směrem.  
 
Vzkázal bys rád něco pravidelným čtenářům Zpravodaje?  
 
   Předně bych chtěl poděkovat redaktorům, že jsem se mohl prezentovat ve 
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Zpravodaji. Nechtěl bych aby moje vystoupení vyznělo pesimisticky. Mám 
kolem sebe spoustu schopných spolupracovníků, kteří mají chuť bojovat za 
zlepšení situace ve svazu i v jednotlivých podnicích. Je třeba aby takových 
členů přibývalo.Kritizujeme nedostatky v jednotlivých kolektivních smlouvách, 
ale na druhé straně buďme rádi, že vůbec nějaké máme. Tam kde odbory 
nejsou a zaměstnanci jsou odkázáni na blahovůli kapitalisty –lidumila, jsou na 
tom obvykle mnohem hůř. To jistě znáte ze svého okolí. Neznamená to 
ovšem, že naše kolektivní smlouvy by se nemohly vylepšovat.  
 
Závěrem bych chtěl popřát všem čtenářům Zpravodaje hodně zdraví, štěstí a 
hlavně pevné nervy do další práce v těchto nejistých časech.  
 
Děkuji za rozhovor.  
 
 
Ptal se Bc.Jan Zazvonil  
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