
Příloha č. 4 

Rozhovor s Honzou Zazvonilem 

 

 

obr.: Honza s dětmi 

Můžeš mi pro ty, kteří tě neznají říci pár slov o sobě a své rodině 
a jaká je tvoje praxe na železnici?  

Narodil jsem se v roce 1979 v Praze v železničářské rodině. Můj táta pracoval jako 

vozmistr a na konci profesního života působil na Federálním Ministerstvu dopravy na odboru 

vozového hospodářství. Já jsem vystudoval dopravní průmyslovku, obor železniční doprava 

a přeprava v Masné ulici v Praze. Po maturitě v roce 1997 jsem nastoupil k ČD jako 

výpravčí. Působil jsem v několika stanicích, naposledy a nejdéle v Praze Radotíně, kde jsem 

byl zaměstnán skoro osm let. V roce 2008 jsem začal dálkově studovat na Dopravní Fakultě 

Jana Pernera v Pardubicích obor Dopravní management, marketing a logistika a vloni jsem 

bakalářské studium ukončil státní zkouškou. V současné době pokračuji v navazujícím 

magisterském programu a rád bych jej také dokončil, i když při zaměstnání není studium 

vůbec snadné. Máme tři děti, nestarší dceři je jedenáct, synovi sedm a nejmladšímu synovi 

15 měsíců, takže volného času na koníčky moc nezbývá. Ve volném čase se věnuji judu, kam 

chodím společně s dětmi pravidelně přes dva roky. Jinak rád pracuji na zahradě a kutím, 

a o víkendech trochu turistice nebo cyklistice.  



Co tě přivedlo k práci v odborech?  

Do OSŽ jsem vstoupil krátce po nástupu na železnici v roce 1998. Na počátku byla 

hlavním důvodem vstupu snaha o prosazování požadavků zaměstnanců a argumentace vůči 

krokům zaměstnavatele, které byly mnohdy nepopulární, což přetrvává dodnes.  

Jaká byla tvoje kariéra v odborech?  

Postupem času jsem byl zvolen do ZV OSŽ v Praze Radotíně a od roku 2006 do roku 

2009 jsem v organizaci působil jako předseda. Po organizačních změnách jsme společně 

zakládali Koordinační výbor ZO v Praze při Uzlové železniční stanici Praha hl. n, který se 

časem transformoval do Výboru OSŽ při RCP Praha. V roce 2009 jsem byl zvolen do 

Podnikového výboru OSŽ při ČD a. s., kde jsem působil až do loňského roku jako řádný člen 

s mandátem až do VI. Sjezdu OSŽ. Vzhledem k událostem spojeným s prodejem části podniku 

k SŽDC tzn. „převodu živé dopravní cesty“ jsem byl na jaře 2011 navržen a zvolen jako 

tajemník PV pro provoz. V této funkci jsem působil přesně jeden rok a na výjezdním zasedání 

v Kořenově jsem byl nahrazen kolegyní Kuchařovou, a tím se jedna kapitola uzavřela. K této 

záležitosti není co dodávat. Mnoho lidí to vidí jako pozitivum a měli očividně radost a někteří 

pravý opak, ale to je život. Chtěl jsem také zmínit, že za mého působení se nám společně 

s kolegy podařilo sloučit organizace P. Radotín a P. Smíchov do jedné a v prosinci loňského 

roku se spojili odborové organizace P. Smíchov a P. Vršovice. V současné době jsou Vršovice 

nejsilnější organizací při Oblastním ředitelství Praha. Doufám, že integrace bude pokračovat 

i nadále, protože to je ten krok správným směrem k budoucnosti.  

Po ukončení mandátu ve funkci tajemníka jsem dostal nabídku, zda bych nechtěl 

působit jako inspektor BOZP v oblasti Prahy a Středních Čech. Nabídku jsem přijal, neboť 

jsem věřil, že v této funkci budu zdokonalovat své poznatky z jednání na mnoha úrovních, 

i z praktických zkušeností z provozu. Bohužel, někteří odboráři si nepřáli, abych působil 

i v této oblasti. Předseda svazu nabyl stejného dojmu, tak jsem vzal tento fakt v úvahu 

a rozhodl jsem se vrátit zpět do provozu. Jelikož jsem neodešel do funkce po mimořádné 

události nebo za podivných okolností, nemám žádný důvod stydět se vrátit zpět. Nehledě na to, 

že práci výpravčího mám rád a vážím si jí, což mnoho lidí tak nečiní.  



Můžeš nám přiblížit z tvého pohledu současnou situaci v 
podnikovém výboru u SŽDC?  

V Podnikovém výboru OSŽ při SŽDC s. o. je nastaven systém paritního zastoupení, 

protože v loňském roce nebyl již časový prostor svolat podnikovou konferenci. Důvodem pro 

nekonání byla červnová stávka, a také odložení termínu převodu k 1. 9. 2011. Jinak 

samozřejmě organizační řád OSŽ hovoří, i poměrném zastoupení, které má své 

nezpochybnitelné opodstatnění. V takovém případě se počty členů odvíjejí od skutečně 

organizovaných a zastupovaných zaměstnanců. V praxi to dnes znamená, že členů PV je 26, 

z toho 13 z řízení provozu a 13 z infrastruktury. Z těchto 26 zástupců působí ve vrcholných 

funkcích předseda p. Hradílek a tři tajemníci (p. Štěpánek, Paleček a pí. Kuchařová). Bohužel 

mezi zástupci neexistuje konzistentní dohoda a často dochází k ostré výměně názorů mezi 

s sebou. Mezi frekventovaná témata poslední doby patří výsledky posouzení Státního 

zdravotního ústavu, složení Výborů při Oblastních ředitelstvích, KOP, PKS, organizační 

změny apod. Bohužel sliby, často i ústní nejsou dodržovány a z toho pramení názorová 

rozpolcenost. Byl jsem velký příznivec uspořádání konference PV SŽDC, dokonce i té volební 

varianty. Bohužel podstatná část členů PV ji odmítá a dává to hlasitě najevo, přijatý úzus, že 

problémy jsou jen někde, a tam se přijede podívat vedení, asi neodpovídá realitě. Problémy 

jsou reálné a je zapotřebí je řešit společně a postupovat jednotně, což se ale vždy neděje, to 

nehovořím o informovanosti. V současné době jsou názorově na stejné úrovni se mnou jen 

čtyři až pět lidí z celého výboru, což jsou ti, kteří mě podpořili při volbách v Kořenově. Stále 

dokola se opakují ataky, jak provoz „válcuje“ infrastrukturu, a jak na nás doplácí 

infrastruktura celá léta. Mrzí mě, že na stanicích se dá s „traťováky“, „zabezpečováky“ 

i elektrikáři dohodnout, ale na politickém kolbišti, kterým je i PV už hůře a přitom jsme jeden 

svaz i firma. Například, dle mého názoru FKSP, je to poslední pro co by měli odboráři 

dýchat. Prioritou by měly pracovní podmínky, BOZP, dodržování ZP, PKS a funkční firma, 

kde si váží dopravních zaměstnanců.  

Jaká je tvoje představa, jak by měly odbory fungovat?  

 Úvaha jak dál je na dlouhou polemiku, ale myslím si, že každý člen by si měl být jist, 

že je dostatečně hájen a v případě potřeby se může s důvěrou obrátit na svého zástupce 

v OSŽ. Když dnes lidé nedůvěřují svým zástupcům, tak je něco v nepořádku. Příkladem je i to, 

že například členové z infrastruktury přecházejí pod organizace ve stanicích, u nás ve 



Vršovicích evidujeme už přes deset nových členů, kteří přestoupili. To by měl být ten impuls 

k tomu, aby si zaměstnanci zvolili ty, kteří jim chtějí doopravdy pomoci a ne takové, kteří to už 

dělají jen ze setrvačnosti a pro své vlastní zájmy. Dnes už nemůžou být odbory o bowlingu, 

vánoční kolekci a zájezdech. Dnes to musí být o důsledném hájení práv zaměstnanců. Pohodlí 

a oblíbenost u vedení musí jít stranou. Cestou je například vytváření velkých, ale funkčních 

celků s uvolněným předsedou, který se ale bude starat o rozkvět a na stagnaci základní 

organizace. Doba, kdy byl pouze jeden podnik je dávno pryč, a jak se neustále transformuje 

železnice nestačí na to předsedové vždy dostatečně pružně reagovat. Tímto nechci snižovat 

jejich práci, ale sám jsem při zaměstnání vedl organizaci, působil ve výborech a ono před 

noční nebo po noční absolvovat rozmanitá jednání není vždy v silách předsedů. Často to je 

pár jedinců, kteří to táhnou a ostatní se jen vezou. Jde o to, jak to lze dělat efektivněji za 

vynaložení menší energie, ale přitom nepřijít o výhody a informace. Samozřejmě je nezbytnou 

podmínkou, aby vedení základní organizace mělo plnou podporu členské základny, 

nevyhýbalo se komunikaci, ani se nebálo otevřeně hovořit i o nepříjemných věcech. Osobně si 

myslím, že v mnoha oblastech republiky takoví lidé jsou a působí velmi kladně na své členy 

a mají jejich důvěru, což je nezbytná podmínka. Jedná se například o ostravskou organizaci, 

kde již udělali velký krok kupředu, ale i předsedové z Plzně, Kolína, Děčína i předsedkyně 

Vršovic mají co nabídnout a já si jich za to velmi vážím. Věřím, že takových lidí bude přibývat 

a nebude už členům lhostejné, kdo je zastupuje, jako to přežívá z minulosti. V současné době 

existují nástroje, jak ošetřit případné sloučení organizací aniž by byla jedna či druhá strana 

poškozena. Kvalitně sepsaná přístupová smlouva je jistotou i pro zaryté pesimisty. Stále 

věřím, že dle starého rčení „v jednotě je síla“ je i budoucnost OSŽ, ale zdarma a bez nás to 

nelze uskutečnit.  

Prý ti bylo nabídnuto místo přednosty v některém PO?  

Nabídka na přednostu byla neformálně učiněna, ale odmítl jsem ji, neboť nechci být 

tím, kdo převlékne kabát za pět minut, když teče do bot. Sám jsem vystupoval proti 

nastavenému systému a nyní bych se měl stát jedním z jeho elementů a to je pro mě 

nepřijatelné. I přednostové jsou lidé vzdělaní a někdy dokonce naši členové, ale organizační 

změna neměla být o jménech, ale o systémovém řešení. V Obzoru mi byla vyčítána právě ta 

úsporná opatření, ale nemyslím si, že by částečná redukce na pozicích středního 

managementu podniku uškodila ba naopak. Je to věc diskuse, finanční analýzy, ale především 

podnikové strategie, která nikde nebyla prezentována. Veškeré změny v organizaci nakonec 



odnesou ve většině případů pouze lidé v provozu, kteří jsou někdy považovány za dělníky, ale 

přitom přidaná hodnota je právě u těchto zaměstnanců působících ve službách, kam 

bezesporu doprava patří.  

Co tě vedlo k přihlášení do výběrového řízení na ředitele SŽDC?  

Výběrové řízení na pozici generálního ředitele mi bylo často vyčítáno, především 

z důvodu, že jsem o tom nikoho neinformoval a nekonzultoval to s nikým. Jelikož výběrové 

řízení bylo zveřejněné na webu MD ČR a SŽDC měl možnost se přihlásit každý, ale učinilo 

tak pouze 25 zájemců. Do posledního kola výběru se prosadilo pět kandidátů, kteří 

interpretovali své vize. Mojí motivací byla snaha o možnost změny v podniku, kde pracuje 

přes 17 000 zaměstnanců a má nezastupitelné místo v dopravním segmentu. Když to nešlo 

ovlivňovat z pozice tajemníka OSŽ zespoda, tak by to mohl realizovat účinněji generální 

ředitel shora. Každopádně jsem rád, že jsem měl možnost prezentovat své myšlenky před 

hodnotící komisí na Ministerstvu dopravy a tématy diskuse byl především rozvoj SŽDC. Chtěl 

jsem, aby se SŽDC profilovalo do moderní firmy, která má co nabídnout a zaměstnanci budou 

přínosem a ne břemenem. Kritika je na místě, ale měla by být objektivní a racionálně 

podložená, proto si nemyslím si, že bych svojí kandidaturou poškodil svaz nebo zaměstnance 

jak občas slýchávám, ale důležité je jaký člověk sleduje cíl, než jakou zvolí cestu. Nikdy jsem 

podnik neměl v úmyslu poškodit, ba naopak pozdvihnout jeho úroveň.  

Jaké jsou tvoje plány do budoucna?  

V současné době očekávám, jak dopadnou jednání o mém dalším působení. Bohužel 

mě kolegové z PV chtějí zbavit účasti v různých komisích, kde jsem pracoval i dalšího 

působení v podnikovém výboru SŽDC. Již první atak nastal minulý měsíc, ale nakonec návrh 

na mé ukončení v PV p. Hradílek a Paleček stáhl. Nyní jsem již neobdržel ani pozvánku na 

jednání výboru, takže si myslím, že politický proces neskončil a likvidace nepohodlných 

pokračuje.  

Nápadů na zlepšování je mnoho a šlo by je i realizovat, kdyby to ovšem byla snaha 

všech. Koncepce nových uniforem, změny v nárokovosti pro výpravčí na ústředních 

stavědlech, nastavení motivačního programu a kariérního růstu pro zaměstnance atd. Chtěl 

bych podotknout, že nehodlám opustit myšlenky o funkčním svazu a jeho uspořádání. Budu 

i v budoucnu prosazovat spolupráci, komunikaci a sjednocování do větších celků, neboť 



i multifunkční organizace s několika segmenty má co nabídnut a není třeba zakládat nové 

svazy. Tento model je až tím posledním řešením, které je k dispozici. Když se neuskuteční 

podniková konference, tak bude možnost projevit snahu o změny při volbách do ZV i PV 

v příštím sjezdovém roce. Společnými silami se dokáže udělat více práce, než štěpením do 

autonomních jednotek. Stále věřím, že lidé postupně otevřou oči a změny nastanou ku 

prospěchu většiny, jen tak má OSŽ naději. Bohužel PV SŽDC postupně ztrácí důvěru mnoha 

členů OSŽ napříč republikou a to je velmi vážný stav, který by měl řešit prioritně.  

Jak bys obhajoval organizační změnu k 1. 4. 2012, na kterou 
doplácí i provozní zaměstnanci?  

Organizační změna byla projednávána už v loňském roce na návrh zaměstnavatele. 

Jen bych rád citoval usnesení PV, které je každý měsíc kontrolováno na zasedání výboru.  

„Body, které mají delší sledovanost:  

26.3.1 Organizační změna  

Usnesení: 26.3.1.3 PV OSŽ SŽDC, s. o. jasně deklaruje nutnost systémových změn 

v organizační struktuře podniku a snížení provozních nákladů společnosti. Zároveň striktně 

odmítají jakékoliv zásahy do změny systemizace u provozních zaměstnanců, která by měla za 

následek snižování počtu provozních zaměstnanců v řízení provozu i v infrastruktuře. 

Z předloženého variantního řešení se členové PV OSŽ z řízení provozu přiklonili k návrhu, 

který spočívá v integraci SDC a RCP do sedmi OJ. Návrh provést organizační změny 

v čtvrtletní periodě členové PV OSŽ podporují. Za cíl je považováno zajištění synergických 

efektů mezi údržbou a řízením provozu, které budou navíc generovat provozní úspory. dále 

sledovat“  

Jak vidíš založení profesních odborů pracovníků řízení provozu 
v současnosti?  

Tato otázka je velice citlivá a má mnoho svých odpůrců i příznivců. Cítím, že jsou tlaky 

na vznik takové organizace, která by sdružovala pouze dispečery a výpravčí, ale myslím si, že 

to není v současné době řešení. Byla by to pouze další odborová centrála, která nemůže 

vzniknout jen z určité zášti vůči některým představitelům svazu nebo jako akt pomsty. V dnešní 

době zaměstnanci nadávají na různých fórech, na schůzích a v práci. Jasný cíl co vlastně chtít 

je ale obtížné najít. Každý člen má jiný názor, ale všichni by chtěli lepší zacházení, vyšší mzdu 



i nějakou budoucnost u podniku. Tohle jsou ty nosné prvky, za kterými jít, a které začít 

prosazovat, já osobně bych to ještě jednou pod OSŽ zkusil. Nezáleží na tom, kolikrát člověk 

upadne, ale kolikrát se mu podaří postavit na nohy a toho je třeba se držet. Není přeci účelné, 

abychom nyní „hodili přes palubu“ kolegy z ČD nebo Carga, kteří nemohou za to, že 

železniční podniky se štěpí a transformují. Když bylo třeba, pomohly ZV lidem od jízdy, 

posunu, nebo pokladním. Jestliže dnes potřebují pomoc se svými potížemi výpravčí a signalisti 

a je třeba vyvinout tlak směrem nahoru, tak nevidím jediný důvod, proč by je nepodpořili 

ti ostatní. Změna je nepřetržitý proces, který nelze zastavit, a proto si myslím, že věčně nebude 

trvat nic a lepší časy přijdou. Stačí pouze, když se upřednostní zájmy potřebných před 

vlastními a to je heslo, kterého se stále držím.  

Děkuji ti za rozhovor.  
sestavil Dvořák Pavel 
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