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Ak si lepšie porÍite ceslovný poriodok c5D, pod čislom tÍote 4o5 no]d.i.
4,2 km dlhú Pioniersku železnicu, vedúcu zo stonice cermel'(niekolko k '.
metrov od severozópodného okíojo Koiic) do stonice PionieÍ, ktoro .:

v čo5ti pÍime5tskej o9lomerócie Košic (AIpinko). Pioniersko želern]co r:::
týmito dvomo konečnými 5tonicomi prechódŽo Cez doprovňu Vpred'

Voridlový pork lejto ulčitým sPósobom unikótnei ielezničky tvor o r::-:

ktoré p.edstovuieme tesne pÍed zohójenim prevód!ky 1. mójo ]987'

No počiotku plevódzky tvolili vozňový PoÍk dvo dvojnóprovo!É '::_.
osobné o dvo dvojnóprovové nóklodné' prevzoté z TEz Poprod oj::: :
votne pochódzojú ro rrušenej úrkoÍozchodneitÍote HÍonskó D.]5...:
smolnik' sú modoř5lej výroby, 5tÍechY moiú zhotovené z bronrl :s:::-čo5t 2 ocele. zvlóšlno konšllt]kcio kizných loiisk udlžiovo skr ňU Ýi., , ..
mei polohe.

V tomto roku iozdi Pionie.5ko železnico ibo v úsekLr cerrn..
nokolko už od ňinulého roku lu prebieho qenelólno opřovo.

lNG. PAvEL \ Á: :-:

jEl

-.ll. ]IŘÍ DIVIŠ'l)i]edsc(la UVos oSPz
'l-lll cesL.lsl(lUenski'ch železlliljálil u7avirá
:ll: starý a vstupuielne do n{'vého Želczni
pl'ilcŽil{'sl neic'l p''
'rrkihu r'rrku' lc t|'
|(jkcvat vše r poclivýIll Žclez||ičářúnl za Ud'
ll]denou pláci a popiát iim i ieiich rodinánt
:]l]lné zdIaví, úspěchy v osobnini Živo1ě a
.liici, ale také se ohlédnout Zpěl a 8tevi{:ně
.l iíci' že ne vše, co isÍne si př9dsevzali,
r:re

\

splnili.

]ilko kaŽdoločně !s! e proŽÍvali sloŽilý
i()llec ťoku 1956, Způsobený neílnlěrnou ku_

.Jlulaci nál(|ků na přepravU. Tuhá zinra
i p!vDích měsicich lctošniho rťku se stala

llejxál'oĎněiši pfavělkou našípráce na všech
stLlpních ii2ení. Picsvědčila nás nlnohde
zinlu io lom' že se
'' tUrnlálllí pÍipravéllir
neudělalo všechno pťo dobrí) nlate!'iálně
teohnickó zabezpečeni provozu i lidí' V těch

rozhoÍluiícíchokanržicich se znovu potvťdila

l]bětavosa Železničářii. Ta , kde selltala
tcchnika' nastoupili lidé a ve sl{;Ži1ých pod
lnÍnkách ohsláli.
Přesto zinla poznameDala plné i plánu a
ani d.les u piiležit!sli našeho svátkrl ne
n)ilŽenre říci, Že jslnc výpadky dohnali. Ne-

|íic ien o kvalltitrj v piepravi! osob a zboŽi.
v nakládce' tr'anzit!t, vý!o2rr a dovozu, pltlě_
ni plánu opfav vozidel, stavební či prů_
nl]

slllvé výrobě. ale Zein:éna o kvalitu

a

e[{:ktivnost.

V obdobi násttlptl k pi'estavĎě hospodái'
s\ého meclranisnru v oelé spolejllosti. a (cdy

iv dop.avě, musínlc aiít n{rvé lor ry a
piistupy, zlllěnit styl a n]elody pIáoe' ale
tllké vŽtahy nrezi sclrorr. Bez konkritnioh
i]ini|, spoléháni na několro ii éhí).bez ná_
Ioanosti a olevienosli kaŽdého z nás se nic
I)ezměni.

Piíčinydosavadnih(l vývÚie isou v zásadě
ználné a nevz ikly že dne na den, chybi
plvnuiost a rytnličllnst pro'_(lzu. v někle

lých sluŽ{$nich otlvětÚích, výkonných iedDotkách' závodech a podnicích je ned{lsta'
tEk pťacovníkii'aIe {:lrybi i technika, která
ll\ !e mUhld llallťadll' \áz:le zástlb0láni llla
ll'lialent n DáhraílIli'lli dilv' \a pl'v,lilll a
illllllenl lllávnlnl lJllu existuic znábnii nJp
jat(}st v kapacitácl'. le "šak ti'eba záloveň
lil]i. že se plně ncvyuŽivaií základní pro
sliedky Železnice, Dapi' loŽný pr'ostor, špalIltI hospodailnle s vll7y a vlastni iiz€lll pl'o_
\(lZu i dalšíčinnosti ne zcela tldp6vídaií po
t

lebám doby.

I za této situacl] je stěŽe!ním úkolenl
!i)asné' plynulé a cf{:ktivni zaiištování pie
pl'avních potieb náťodnÍho hospodáislvi a
(]l)}'vatelstva při podstatně niŽšíspoliebě
paliv, eneIgie, DiŽšich pŤovoZních a mate_
liálových nákladech, vyššíproduktivitě
ce- Ani na okamŽik l|esnríme poušIět ze

pIá_
zře_
ičníhopro_

lele kvalilu, bezpečno5t Žel€z
!lIlu a Udpllvldaiicl kulluru ccsl{lváni'

s ciIem zabe2pečit real!zaci těchto úk{llů
po pťUiednáDí na společnémjedDáni vedeni
FMI} s pi{jdscdnictverrr Úvos' piiial ÚVos
na lI' spnlcčne pleniil'nl sc!luZi * Čvos a

SVOZ Politi(:kuorganizar:ni zabczpecerri Ica_
lizace úkolůvyplývaiíoich pro {llgány a or
gallizace Ro}l lla Železnioi ze Závěrů xVII'
s;ezdu KsČ' xI. všeodbol'avého siezdu a
siezdu odborového sva2u. se souhrnný li

opalřenimi k Zaiišlěni závěrů xVII' siezdu
Ksc a na Zabezpeč{r i přepravDich potieb
náťod Ího hl!5podáis(vi v osmé pětiIet{]e,
priialy','i FNlD, isou l'l zavazll|. smérnice
pfo činncst všech odboťových a hospodái_
skýťh oIgáDfi v B. pčti|etoe.

z lěchla dl'ktlnlelllll laké vyplyvá, žc ie
potiebné lozvinorrt nl r!ohcslÍa'lné lormy
k nlobilizaci vše.h železlličářůk tvo
iivétllu usk lečI1ování politiky Kse a akliv_
ni úcasti ll.r p'lIilickél!l hospoijarskem a soll_
lečenskémŽivotě. Dále pfchlubovat sepěti
odborové činnosti s politikou Kse na kaŽ_
plá{)o

dé|ll pt'acovišti, zej|ll(ina při iÍjšenivŠeíjh
řozhoduiicíIh |r|ázek iízení Želsznič iho
pr'ltl)zu ij \s'll:h čtlltlllsll na ŽPlclnl.i' rlt7
t'',ii 1vurUi ir pÍacovlll illicialivv, pece ll ze
loz ičáie' zlepšováDí pracovDich a so0jiil
nich podntín('k, ochIilny a hezpečnosti pii
práci Da všeoh pracIvištícb, obhaiobě pťalv

a opIávněllých poŽadavkil pra(:uiÍcích i ie'
iich ideologi0ké výclrově'
lednínl ze stěŽeinich ÍlkoliI ie ziskávat
le|:hIlickÚu illleIieetl|:i k vilsl an8azova.
nosti, vylvářet pÍ6 ni pDdmínky, aby dávala
všechny sva) síly. znalll5ti a lalollt p.o in
tenZifikaci Železnični|lÍ)prnvozn, zlepšení
k vdlilativn lch Ukazalclll' urví'llll)vánl vý
sledk vědy a lechniky a tím i ke zlepšová_
ní placovních a sociálDích poal línek Že|ez
niĎáiii.
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Čosopis pro želerničúře.přótele žéletnico
ieleznični modélóie. Vydóvó lederólni mi'
nisteÍitvo dop.ovy v Noklodotelstvi dopíoYy
o spojů' Vychózi d9okrót měsičně, somo'
itotnó odbornó píiloho Želerniani te(hniko
šestlÍotdo roko. ceho výtisku z 8' 2 Kčs, ŽT _ 5,50 Kčs' ÍočnipředPlotné

z a7 -

AE Kčs, ŽT

_

33 Kč5.

Vedouci redolrtorko Morgito

Crkoňovo'

zósiuPkyně lono Kredbovó' RedokloÍko
Noděždo vonduíkovó. 6roíickó úpÍoýo
Morie Šolcovó. Redoktoř odborné přiioh'
ŽT Lubomí. Rec' Předsedo ŤedokčníÍody
inq' Miloslov Škórko' CSc. * Adreso redok<e: Hybernskó 5, !1578 Proho 1' 5idlo
ledok.e| V róvětří 4 í70 00 P'oho 7 _ Ho_
lešovice, teleíoni E0 85 ó7, E07912, selektor Í5702'

lirknou tirlořsté zóvody, n' p' Proho, zó'
3 _ pÍovoz 33, HólkoYo 2, lt325
Proho 2, teleíon 2351 305-Ía. Rozšiiuie

vod

PNs' pošto, doÍučovotel o PNS-ÚED Pro'
ho t' zóvod 0l. lindřišskó t5. t2505 Pro'
ho t. obiednóYty pro Železnični te<hnilrr
přiiirnó PNS_ÚED Proho, róvod 02, obrón'

ců miru 2, 65607 Brno. objednóvky

do

zohroniči vyřizu|e PNs, úilřední expedice
o dovoz tisku Prcho, zóvod 0l, ddhinirtÍo-

.e

YýYozu tisku, KoÍlovo t9, 1ó000 Přoho ó'

Rukopisy Píéddny tiskdřně 17' 7' í987'
Plónoýonó e'pedice ló. 9.

'9l7'

zo

půYodnost přispěvku.uěi outoř. Redokcí nevyžddonérukopisy' kresby o fotogro-

Íie se nevÍoceií' otisk dovolen pou'e 3e
souhlosen ředokce q při zqchoýáni oltorrkých próv.
o copyřight NADAS P.ohq

V lldbořovénr hnuti se n]usíme podílet na
řcš{:ni náročDých ekonomický{)h a sociálnith
úk0lil, iniciativněji vYltŽiva( pfalva souči!lnl'sti. spolut'llzhUdováDi a knntIílly i sv€rc
ných práv při řešení Iozhoduiioich otázek
činnosti výkoDných iednct€k. závodů' podniků, provoznich oddílů,VHl i drah'

orgány a olganizace RoH na všech sÍup_
nich iízenÍ|llusí hledat nové lol ry a nreto'
dy pÍáce. !Íáme-li beze zbytku splnit stanDvené úkoly. musíne tvoiivě piistupoval k ře'
šeDi všech pl'o}léfiii, otevřít šil'oký prostíll.
tvilÍčii pIacovní iniciativě lidí' jeiich zna'
Ioslenr, unlu i zkušen{'stonr a olně vyuŽÍvat
exis{lliíci zdIDje a techni'kou 2ákladnu Želez'
Di{]e. zna|lleDá la lozhlldný oblat v myš|eni,
v piistupech k úkol nt, k realizaci přiiatých
plánů a usnesení, ke kontrole iEiich pIněnÍ
i v lom' jak budeme volat k odpovědnosti
l]'' k1cří sv(i ók0ly ncplní. VyhIásit nesmiiitelný boi lornlalisnlu a lhosteinosti a vy_
lváiet náÍočÍé,ale soudťužskékIima p!o

rescnt všeÍ:llproblel|lil a mit p0rozunténl
pro práci dluhých.
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Dříve byly běiné, dnes je mužeme spotřit jii
jen no vedleišiCh trotích. Motorové vory M
240'0 v poslednl době tychle Ustupujl o isou
nohrorovóny modeÍními M í52'0' No snimku

jeden

l

dobře udlžovoných korlovoÍs*ých volll:

M 240'0055 v róie!u no troťovém úseku oldřiChov u Neídku-Pernink MiÍoslov Helmich

BSP vorové 5luiby v ielernični slonici Čó!lov
si po celý rok lrróšli květinomi své procovišlě
ijeho okoli. No snimkU tÍonIitérko ]ono on_
dróčkovó rolévó kvěliny no sChodišti k iejach

c0

fE

,,

AKTUALI.I

V róvěru červno se v

procovi;ti

I

MoÍie Homlilovó

V EKONOM ICE

Krqskově uskutečnilo providelnó čtv]tletni porqdo nóněttko minitt.o doproYy ing. Lqdi5lqvo Bloiko, csc., t nóměltl! nóčelnikůdroh p.o etonomiku.
V průběhu jednóni bylo k,itick' poulótóno ío neplněni plónotoné noklódkt
lleró

'boii, kvonepříznivě ovlivňuje výši tržeb t pÍep.ovy. Nepřitnivé ie rovněi plnění .othoduiici.h
litotivníGh ukototelů, oť ui ide o oběh vo'u nebo produltivitu pÍovozni lokomotivy. Přelročuje se plón pío.ovniků. Molgliólové nóllod' bet odpitu tótlodnich plostředlú o tlužby nemoteriólové povohy neisou čerpóny, což nelze poklódot zo přiznivý jev vzhledem
k tomu' ie k podslotnéÍÍu neie.Póni dochóti u oP.oY i ud]iovóni o spotieb' noteliólu
neplněnim opÍqÝ koleiových Yotidel Y žele'ničnichop.ovnóch, nereolizovóním oProvných
q ud.iovocích pÍoci v odvětvi troťovéhohotPodóřltvi. NoProti tomu, v důiledku překročoYóni mělnýGh spotřeb Y eleh.i.ké l'qlci o pi€kÍočeni net]okčni spotřeby. je če.póní
nóklodů no lpotřebu polir o enérgia Yrhlgdefi l reoli'ovoným píovo'nim výkonům neúměrně v'soké.
K proiednóvonému lompletnimu dolumentu pro přettoYbu hospodóřlkého mechonitmu cssR r podminkóch doprovy bylo lonrtolovóno' ie v roučosnédobě Upřesňuie

o doplňuie oblogt cent]ólniho lircní, Y oblotti plónovóni

poiuŽuie účelnottnělle-

íých ukototelů, oblqsl obiGlliýi'o(e hodnotových íó!t.oiů t€'C doplňuje o kYontiíiloci o
doPody podlé ÍůtnýCholternoliv pro řešení p.obl€molity.en o toriíů,oblost topojeni
če5kotlovenslýGh dop.ovních o.gonitoci v .ouvirlo3ti ! obchodni politilou .esoÍtu.
Dóle byly ptoiednóny něltelé otótty týtoiíci 5e vlostních nóktodú o tósodnich pÍoblémůplónu no iok 1988' kte.ý ie přcdznoÍňeíón zejméno omezovóním limitů no nově
rohoiovoné 3tovb' o lloiitou 5ituoci kolérn koňpléxníGh relonst.ulci' K.iticky b'lo poukózóno no nedoslotečnou piiprovenost stoveb. velmi oktuólní otó'tou ie přijéti oPotiení, lleřó by vyloučilo poÍušoYóní nzdoYé ]eguloce' tonlciono!óni zo překročovóni
dodocich lhůt o roměřeni tointeÍerovonosli no plněni pÍovotnich Úýkonú tokového.horolte.u, oby bgtpÍottředněji o intentivněji působilo nd rklocovóni oběhu

vozu. -P!-

V květnu uskutečnil prožský Kroužek piótel MHD okruini iiIdu motoÍového vouu M 2ó2'oo70
o přívě5ného ř' Bil kolem PÍohY. Přitožlivo't okce zvyšovolo nUlnost jii.dy po spoikó(h, vyhIozených obvYkle jen nóklodni doprově. ol(ruh zočínolikončil v Proze.LiLna Jiři ceÍmók

PozDRAv VELKÉMU Řl]NU

V

letošním roce Uzovírojí nóÍodní výbory, oí_
9onizoce Nórodní fronty o zóvody sociolistické
zóvozky no počest 70. výročíVŘsR' lv'léstský
nórodní výbor v Krnově uzovřel no letošní rok
dohodu s pobočným ldkomotivním depem Kr_

nov_ jeho procovníci sezovózoli, že pro zlep_
šenívzhledu Vnějšíchprostor zóvodu vysodí
dvocet st.omků o ótyřicet keřů no ulici Poítyzónú o zoji9tí péčio porkoviíě no tóže ulici.
Přitom odprocují 400 bri9ódnických hodin
v hodnotě 5000 koíun. V inVestjční činnosti
převezmou polronót nod výstovbou hUdebni
síně v bývotém kostele tok, že podle požodov'
ků MěstNV odprocují 200 brigódnických hodin'
obnovi toké nótěr outobusové zostóvky no uli-

ci

PoritYzónů.

No ozelenění ploch v zóvodě o ve

městě

pod heslem
město", vysodí krnovšti
železničóři z',Kvetou.í
PLD květiny o okrosné keře

v prostoróch depo. U přiležilosti výroči VŘSR

uspořódojí soutěž mezi výkonnými jednotkomi
uzlu Krnov s nózvem ,,Co víšo SSSR". Dohodo
bude vyhodnocovóno dvokró't ročně'
Nž

.|a A ,
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: .kt' cke jednolky rodu SM 488.0 vlostni.'.
' s!co!nos1i dve rušňovédepó, v 5trednej
clohe RD Brno dolni nódÍoil o !o Vý.hodnej
clohe RD Leopoldov' Medzi nojlepšie udržo.cné so rodio brnelské sÚprovy, klolé RD noiodzuje no vozbU osobnýCh vlokov no lÍoli

3-.o 'Tišnov Hovllakuv BÍod o BÍno Bieclo']
Blot]!]ovo' RD Leopoldoý vloslni lielo jed'
..tky od řokU ]ýB5, kedy boli pÍevedené. RD
s.otl5lovo východ' Ptovidelne joldio no lloti

3lotislovo KÚty loblonico Tlnovo' Leopoliov Tinovo Brotislovo, Brolislovo Golonlo

Nove Zórnky sIúrovo o Komótno Nové
Žomky Golonlo Sered Trnovo' No sl]iml<€
brnensko sM 488.occó + 05 pri odchode
s EOS 2510 Brolislovo hl st. Brno.
Povol Kukuč ik

PoKRoKovÉ FoRMY PRÁcE
V

provoznim oddílu Přerov píocuje podle me'

iody

A' D.

Bosovo 3220 procovníkůve

188

Lolektivech, soíotovský systém pÍoce vyUžívó ve

spróvkórnóch IokomotiVnich dep 25 kolektiVů
BSP s 457 členy'
Td

covce' lhned zočol brzdit přímočinnou brzdou

o pok iprůběžnou vIokovou brzdou. zostovit
všok nestočil o došlo k nojetí do zodní čósti
vELKÁ NEHoDA MEzl VÝHYBNoU BRoo
N.AD TlcHoU A ŽsT PAVLoVlcE
Dne 14. květno 1987 u 0'22 h mezj výhybnou
Brod nod Tichou o železničnístonicí Povlovice
(Po Plzeň) v km 405,570 došlo k nojeti vlcku
LV ó778] no konec stojícíhoVloku EPn ó7787
s velkými nósledky.
Jednokolejný tÍoťovýúsek Brod nod Tichou

ležíno elektrizovoné tÍoti Plzeň_
-Povlovice
Cheb,
kteró je vyboveno univenólním čtyřpojmoVým outomotickým bIokem, jehož nedílIou součóstíje roťovó čóst vlokového zoDezpečovoče' Jízdo vloků no troti je řizeno
dóIkově dispečerem z ústředniho stovědlo

v Plzni.

Vlok EPn ó7787 byl veden lokomotivou
s 499.0253 o jen strojvedoucim, bez vlokové
čety' Měl 2ó vozů' 52 nóprov' zotížení81ó tun
o celkovó hmotnost !"|oku čini'lo 901 tun' Vlok
LV ó778] bylo sólo lokomotivo I ó79'1238, obsozenó strojvedoucím o pomocníkem strojvedoucího. Lokomoiivo nebylo vyboveno vlokovym 7obezpečovočemoni rodiostonici'
]oký byl průběh nehodové udólosti? Loko_
motivo T ó79']238 bylo převóženo Ž lokolnotivního depo Sokolov do lokomotivního depo
P|zeň no koIový soUstluh' no přetóčeni soll-

Po5tuptljici eleklÍiZoce trotě 1 PÍohy do Dé.
'ro o dolc do NDŘ s, vynut'lo noločnéÍe-

tLnelU Po!ty'sko a oval sténo
. Deainé, ktere v minUlých letech zojišťovoli
orocovnici Zeleznianiho stovitelstv; Brno. ( nejnorocnějširn pÍociln potřilo 5niieni nivelety
oboU r.otových koIcji ! lěchlo tUnelech. od
2] dubno tody bYIo zcelo picl!šeno vlokovó
.joprovo, svraek byl demonlovon o n veleto
' ]-stlUkC,'

:nrzeno tok, oby mohly pod troleir jezdit elek-

tllckó lokolnotivy' zelelnióni tÚnelóři společně
5 Ýýkonnymi jednolkomi C5D' AZD o pracov'
' 'iy Po U5ll nod LobeŤ lvlodIi nolocnou !y'
!kU do ]' móje ]987' No 5n]ň!u gLrlomot .kó
j:loinl podbiječko 400'1 T5s U5ti nod Lob€m
pil pÍóci no prvni koleji u lL'nelu ovči slěno
, poslednr den vyluky
.n

kolí' Jízdo v úseku Sokolov_Cheb proběhlo
bez zóvod' V úseku Cheb_Plzeň, kdy bylo
lokomotivo vedeno joko v|ok LV ó7781, došIo
hned v mezi9tonjčnim úseku Cheb-Lipovó
u Chebu k poÍUše registÍočníhorychloměíu,
kteď přestol Ukozovod i registrovot rychlost. Lo_
komotiVní četo pokročovolo dóle s porouchd-

ným rychloměrem' Rychlost 9trojvedoucí odho_
dovol podle zkušenosti. K dolšízóvodě došlo

před půlnocípři jízdě do železničnístonice
Moriónské Lózně, kdy přestol svítit hIovní
předni reflektor' Po zostovení v ŽST Moriónské
Lózně chtělo lokomotivní četo zóvodu odstro_
nit výměnoU žórovky ze ll. stonoviště. Žódnó
tom ole nebylo. Po postovení odie2dového nó-

věstidlo do polohy dovolujicí jizdu pokrcčo_
volo lokomotivo dó,le v jizdě, o to pouze s bi_
lými pozičnímisvětly' Až do výhybny Brod nod
Jichou PÍobíholo jízdo bez dolších mimořódno!tí' Př; jízdě k předvěsti Vjezdového nóvěstid_
lo ŽST Povlovice (předposlední oddílové nóvěstidlo) ukoŽovolo toto nóVěstidlo nóvěst
,,stůj"' strojvedoUcí zostovil osi 80_]00
metrů před nóvěstidlem o poslol svého pomocnÍko do s(rojovny zkontlolovot stov motorU. Poté se ihned rozjel prolti nóvě9ti ,,stůj".
Ujel osi 200 metrů, když se před ním zoblesklo
o'nočeni ''Konce vloku" no vioflexové kon_

stojícíhovlokU EPn ó7787 jehož strojvedolci
'
se próvě chysiol po minutovém stóní pokročo_
vot v jízdě podle rozhledrr do posledního cddílu před ŽsT Povlovjce.
Při nehodové udólosti nebyl sice nikdo usr]cen o zroněn, ovšok došlo k poškození loko'

motivy T ó79.1238 o tří železničníchVozu' dvo
vozy byly novrženy no zrušení'celkovó hmoinó
škodo činilo 125 ti5íc korun. Nósledkem tétc
nehodové udólosti byl me2i železničnímisio'
nicemi Plonó u lÝloriónských Lózní o Povlovice

přerušen železničníprovoz
12,02 h.

od 0.22 h

do

Při šetřeni nehodové udólosti bylo zjištěno'
že strojvedoucí Vloku Lv ó778l v úseku sokolov-Cheb o Cheb_Lipovó u chebu několikíót
překročil nel'vyššídovolenou rychlost lokomc'
tivniho vloku 80 km/h, o to ož no 94 km/hi
dóle že neměl U sebe ,,zmocnění pío výkon

slUžby no troti Plzeň_Cheb" o oni služební
průkoz' Ve vlokopisu neprovedl oni strojvedou_

ci oni jeho

pomocník zóznom

o

Poíl'/ie le-

gistročníhorychloměru, jok je uloženo člón!em
9 předpisu Č5D V 8.
Příčinou 'této nehodové udólosti je nepo'
zornost strojvédoucího vloku Lv 677E1' ktelý
nerespektovol nóvě9tní předpjsy při jizdě Prcti
nóVě9ti,,stůj'' oddílovéhonóvěstidlo outomolng. vikto. Menlzl
tického bloku'

spl,ušli]l]i hlzdil
''- I

! pahrbk{lve

kl)l{jii

značnéúsilíbylo soustředěno na

matizaci přesunu soupiavy Vozťl z

auto_
v)e2,dové

skuplny koIejí k likllVnimu svaŽnénlu pa'

hrbku a ťetulaci rychlosti jejíh] Íozřaďování.
stanovená koncepce, která vyplynula z řaciy

studijních prací. se výzkumně

a

vývojově

řešila v Ílkolech rozvoje vědy a techniky ve

výzkuDrném ústavu Železničnim Praha a v Že_
]ezničnjch opravnách a stro-ílniich eeská
I'ípa '

V lednu 1976 byla uvedena do zkušebnÍho
pr0vozu tzv. spouštěcí kolejová bIzda. na'
hIazullcÍ lunkci protisklonu sváŽného pa.
hrbku: tínr umožřruje Iozvěšování jecnotlivých odvésů.současně zajiš{uje le8u1aci
rychlosti sbÍhání odvěsů. Je umístěna před

pfvni ťozdělovacÍ výhybkou směrového ko.
lejiště.

Konstrukce této kolejové b|zdy vycřlázÍ

z klasické jednokolejnicové kolejové brzdv
1ypu IKB-DV. Pro jemnějšÍ re8ulaci ťych'

1osti byly upraveny dvoukomorové brzdné
vólce. oddělenínr vstupu tlakového vzduchu

!oIejové b-rzdy

Y

PRAHA-VRSOVICE
seřadovací nádražív Praze-vršovicích
ie Iednou z neivýznamněiších vlako_
lvuflrých slanic csD. svými sklonovými
poměry patří mezi atyptcká nádÍaží
neien u nás, ale i ve světě. Ploiekt na
ieho vybudování byl vypracován ieště
přcd prvni světovou válkou. Tehdy také
byla zaháiena stavba - iedné z nei_
většíclrstanic v celé bývaté síti rakous_
ko-uherské železnice' při které byla po_
užita v té době neimodernĚiší stavebni
technika.

Pfostolové ttspoiádání nádIflŽí ie zcela klasÍcké.Všechny kolejové $kupiny
vjez_

-

doVá, slněrová, staničnía odjezdová' jsou
Llnrístěny za sebou, v prťlběŽném velmi
ulychIt!jícim spádu 8_90lÚ, který se v od'
]ezdové skupině sniŽuje na 7-0 ul|o. V celém
tFídicíurprocesu se nepouŽívá posunovacích
lokomotiv. Plo pohyb vlakťl a odvěsů se vy
uŽívá pouze síly zemské přitaŽlivosti- Proto
jsou taková nádraŽÍ označována jako ná

draži 8ravitačníhonebo také spádového
t

ypu.

K brzdění odvěsť| v olrvodu rozpouštěcího
zhlaví a ve smérových koleIich se poUŽi
valy lučně kladené zaráŽky, Retulace rych
losti přesunu přímých vlakfl a sk!pin vozťl
byla zajiŠtována pouze utahováním a povolovánim ručníchbrzd. RovněŽ stojícÍ sou-

plilvy byly proti samovolnél1rtl pohybu

za_

jištěny utaŽením potřebného počtu Iučních
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seřad'ovacím nád raži

brzd. součet bIzdicÍch vah mLlsel dosáh'
nout alespoi] 10 0,'0 hrubé hnlotnosti vlaku.
Tato technol08ie vyŽadovala značný počet
pfacovniků'brzdařťl, posunovačůa zaráŽ_
kářů.

D l'lvejši Lechnolo8lcké postupy loVněž
předpokládají dostatečný počet vozů vyba'
vených ručníbrzdou, jejich dobrý technic_
ký stav a rovnoměané loznrístěnj v sou'

pravě.

P.ovoz spádového nádlažíbyl kdysi eko'
nonicky velmi výhodný. Náklady na provoz
posullovacích lokomotiv byly vysoké' mzdy

zaměstnanců naopak nízkéa zájemcůoprá
ci u železnice byl nadbylek. V součacné
době je Však situace zcela odlišná.

Právě cite1ný nedostatek pIacovnich sil
pIo tyto nebezpečné a fyzicky namáhavé
prolese. kleIé se zvlášť Výrazně projevLlje
v ob]asti h]avnÍho města Prahy, a postupné
ubývání vozů s ručníbrzdou i jejich zhof_
Šující
se technický stav byly základnín]i
důvody pfo zahájení p05tupné autonrati_
zace třídicího procesu n3 tomto seřadova'

cím nádlaŽí.
Prvnínr krokem, v období šedesátých lét'
I)y)a výstavba sedmičlánkovych dvoupaso_
vých kolejových blzd typu KB Dv v kaŽdém
ze tří svazků směrového kolejiště. Tyto
brzdy re8ulují rychlost jednotlivých odvěsů
na hodnolu. která umoŽni jeiich bezpečné
chytání na lučně kladené zaráŽky ve snrěťových kolejích'

pro kaŽdou komoau a sloučenímdvou Íe8u

lačníchskřÍní s3 dosáhlo desetistLlpilové
letulace. Plo bezpečný pohyb obsluhuiicích
pIacovnÍků byla brzda doplněna kapctáŽi.
spouštěcí kolejová brzda je sloŽena cel'
kenr z pěti pětičlánkových kolejovýcn blzd.
takŽe jeji celková délk3 je více než 60 nret_

lů (celkové uspořádání je na obI. č. 1].
Brzda je od této doby v tťvalémprovoztl
a vyka2uje splávnou činnost' V roce 1984
byla obnovena.

K zajištěnÍ vlaků ve vjezdových kolejÍch
a k ré8ulaci přísunové rychlosti ke spouštěcí brzdě jsou určeny zádrŽné a zaj:ršÍo'
vací kolejové brzdy.
PůvodnÍ koncepce předpokládala pouŽiti

pouze zádržné kolejové brzdy.

llrzd l|á

1

skupinJ

vlill:I:j 2

V

dubnu

schéma

paka pl.alil; :l _ píika

ll!vii; 4 - dv()ul'am(j llé páky; 5
- dl)|'i'7\'I
6
pl'ÚŽiDy; 7 - b''Z(lné k']lí!inil:|:i
ll
ll,iiska; !]
píliiŽda:ni] kolí]inilx]: It|
br7íj{_)n{!

6

kl'Itl

7

6

5

5

I \l
l\

'.2

\_L

:377 by1 ve čtvrtévjezdové koIeji zahájen
]!'ěřovacÍ pr.ovoz jejího prototypu: kon_
i:iukce vycházÍ opět ze základního typu

.lnokolejnicoVé blzdy. obdobně jako
spouštěcí bIzdy byla použita desetistup:':ová re8ulace. Výška holní hrany blzdných
: ši byla z důvodu 2achování pIůjezdného

j

f:'riiezu pro všechny typy lokomotiv sníŽena

:]t 55 mm nad tenlenem kolejnice. Regulač_
:]Í skříněl pomocné jímky a rozvoal tlako_

!ého vzduchu by]y umistěny do kanálů
: piefablikovaných betonových dilů a brz_
ja b'la zakryta kapotáŽÍ. celá brzdová sku_

ir:na v jedné kolej1 je IovněŽ vytvořena
: pěti pětÍčlánkových zádlŽných kolejových
lr

fz d.

kolejnice u]oŽené na pákovénr nechanis lu
- brzdné skupině (piíčnýřez je na ob_
rázku). obě kra]'ní polohy, tj. 2abrzděno
nebo odbrzděno. jsou ppvně 'lxovany prll_
Žinami umístěnými na dvoulanenných pákách. Jejich přestav3ni do opačnépolohy
zajištuje dvojčinný pIacovní vá]ec. stano'
vené hodnoty přít]ačnésÍly je dosaŽeno
předpětínr pruŽiny. Brzda je vybavena elek
trickým zaiizením pIo kontrolu obou kon'

cových poloh btzdných tIámců.
Konstrukce zaj'ištovací kolejové brzdy vy
cházela ze základního teofetického výpočtu
a požadaýku, aby sestava pěti pětičlánkových brzd udrŽeIa vlak o hlnotnosti 2500
tun na spádu 9 %o po neonrezenotl dcbtl,
bgz přívodu jakékoliv engr8i?.

souplava l.ozů po vjezdu vlaku byta za_
Jlzděna zádťŽnou blzdou a potom moh1a
Údstoupit v1aková lokomotiva. soupfava
)\la drŽena aŽ do začátku jejího pÍesunu

dIŽnýc}r a zajištovacích kolejových blzd na
l'edné vjezdové ko1eji neprokáza1 ne8ativní

:rrzdných stupňů byla uvolněna a prťlběŽnou

by]y redukovány, a z dťlvadll jeho urychieúi

5unová rychlost.

vacich brzd. ZaŤízeni i s tínlo ledukova
ným počtem blzd b}]o na této klleji úspěš_
ně vyuŽÍváno. RoŽhodnutÍ o úspěšnosti ře_
šenÍk zajÍštěnÍbezpečného drŽení soupiavy
o hmotnosti 2500 tun v pěti zajišťovacich
brzdách se potvrdilo i zkouškou se sou_
pIavou o hmotnosti 1800 tun' která byla

;n .pousteci brzde' \asIavenim přislUšných

změnou přítlačnýchsil re8ulována její při

Pfo aL]tonlaljzaLi iÍzenI při5unoVé a t'oz
iadovacÍ rychlosti byl ve Výzkumném ústa_
ťu Železničnlm vyvinut e1ektronický auto'
niatizační systém PRAGA (Přísunová a Roz_
po uštěcíAu(onratjlacP cravitačníchnAora_

ŽÍ]. Rychlost soupravy se průběŽně měří

pomocí kolejnicových spÍnačů.Při dosažení
stanovené hodnoty lychlosti dojde ke zvět_

šenípřÍtlačnésíly brzdných trámců a tím
ik pÍibfzdění. zařízenÍ tedy představuje
au1omatizačni systénr pracujíci s uzavře_
nou snryčkou zpětné vazby. Regulovanou

veličinou je rozřadovací rychlost.
Piesto, Že jde o unikátní zařízení a v tr'
!além piovozu byl ponechán jeho funkční
vzorek, dlouhodobý pfovoz plokázal správ
nost ideového i konstfukčniho ř9šení.Vsou
časnédobě probíhá jeho inovace ve scělovacích a zabezpečovacÍch dÍlnách Hradea

Králové' Nasazení do pIovozu se

předpc_

kládá v příštÍnrro ce.
Z ověřovacího plovozu zádrŽných kolejo_
vých brzd vyplynulo, Že při dlouhodobém
dIženívlaku ve vjezdové koleji docháZí,
zejména v zinlních měsících' k nadměrné

spotřebě tlakového vzduchu, způsobené
únikenr přes ztuhlé manžety v .placovních
válcích. To vedlo k myšIence vyiešit za
iÍzení,které by zaiistilo dlouhodobé stání
soupIavy v zádržné brzdě bez poŽadavku
na trvalou dodávku tlekového vzduchu;
byla podpořena

i

bezpečnostnímhlediskem.

Při přerušení dodávky elektrického proudu
plo kolnpresofovnu nebo pii poruŠepo_
trubí ohlo dojít k samovolnému odbrzdě_
ní zádrŽné brzdy a tÍm i k u]'etí souplavy.
Během ve1ice klátké doby byia v Žos
Čpská Lípa vizkunlné a vývojově vyiesend
zajišťovacíkotejová brzda. V roce 1979
bvly vyIobeny a vIoŽeoy do kolejiště jel'í
dva prototypy.

zajištovací brzda je umístěna na společ_
ných pIažcích se zádfŽnou kolejovou brz

dou na p.otějŠi kolejnici, namísto původnÍ
pl''drŽnice' Brzdné trámce tvoij upravené

Vic( neŽ čtViletý o\érovdcl provo/

za

pozndlky preslo. Že ptlvoJn: zánlFry Ieieni

byly vyťobeny pouze dva plototypy zajišto_

bezpečně drŽena ve dvou vybudovaných za_
jišťovacíchbrzdách.
Na úspěšný a ufych]ený vývoj kolejoVých

bIzd nlěla plynule navázat investičnívý_
stavba 40 zádÍŽných a 40 zadfžovacích

blzd ve všech osmi kolejích vjezdové sku'
piny' Tento zárrrěr se však nepodařilo rea]izovat. V investičnívýstavbě došlo ke
značným časovýn skluzůú]. Ne8ativní vliv
na dalšÍvývoj situace nlělo i pon-.chánj
nově vyrobených ko]ejových brzd v kole'
jišti po dobu více neŽ jednoho toku mimo
čLnnost. Pli iejich zprovozJlovanl se projc
vily četnézávady, výrobcem postupně od-

7'ádIŽníl klll{|iová bť2da lv prave koIeil
a za iišl ovací koleiová hIzda

i

Ve snaze plovozně vyuŽÍval nákladně rl
budoVané zaiízení s požddovanoU 'l 'J\ n'
bezpečnosti ŽeiezničníhopIovozu a dosáh'
nout předpoktádaných úspol placovních siL
bylo rozhodnuto zajlštovat souplavy v au'
tonatizovanénl provozu současně zajjšt o\' a

cí i zádržnou koiejovou blzdou i za

c9nu

zvýšenéspotřeby t1akového vzC]uchU. Tento
způsob provozu je náplní dIuhé etapy plUvozního ověřování kolnplexu kol9jovich
bIzd, zahájené v čeIvnu 1987. DosavaClni

straňované. ověřovacÍ provoz celého kom

poznatky potvIzují spfávnost tohoto l'oZ'
hodDutí. zařízeníse pr'ovozně vyýžíýáa je

1986.

ln8. laroslav GŤim, ing. vladimír Švad|enka

p]Pxu bl'zd

nohl býl zahájen az v

roce

součástíověřovacího provozu bylo nlě_
ření skutečných brzdných sil kolejových

bŤzd ponlocÍ dynamonretrického vozu. By]o
zjištěno, že pies dodrž--nístanovených pří
tlačných sil brzdných tránlcťr na kola vozťl
existují případy, kdy při nepříznivé skladbě
vozů v bfzdách Ilehké vozy s d1ouhým roz'
v{Jrenl _ nízký poč9t brzděných náprav]
není dosaženo požadovaných hodnot bIzd'
ného účinku.

VisleJkv lllěření d zkušenosIi z

piÍnoserrr pr'o Železničníprovoz.

l-'v('ukl)' orový vál{]Íl

s oíldělcnými

korno

p.'vn'

etapy ověitovacího provozu se sta1y pod
kladem plo řadu konstrukčních úprav za_
jjštovacích brzd u výÍobce. ÚpÍavy s3 tý
kají především změny hodnot původně sta_
novených přítlačných sÍl, profilu a technologie výroby brzdných trámců a konstlukce

pracovních válcťl. současně bude rekon

struována společná kapotáŽ zádržných a za'
jišťovacíchbfzd pťo zlepšenípiístupu pIa-

covníků údrŽby k nlechanickým částelr1 a

plo zvýšení izo]ačníhostavu kolejového ob
vodu v brzdách. Pro postupnou Iealizaci
úprav byl stanoveD časový haIlnono8ram.
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Laa

Jok se prokózolo zejméno !r noÍtových motorů K ]2 V 23o DR'
bylo nLltné 5ystém íiltroce ještě dóle zlepšovot' Po konečném roz_

hodnutí uživotele o dodovotele, že se nebudou používotÍiltry ADAST'
bylo přijoto řešení systému filtroce motoÍového oleje podle zlepšovo_
cího nóvrhu ing. Vdclovo Motyse z GŘ ŽPo Nymburk' Spočívó v tom'
že se do mozocího okruhu noítového motoru zořodí boterie jemného
čističe'Byly použity popíÍoVéí;ltročníVložky českosloven5kéVýroby'
přičemžje koždó v somostoiné nódobě, o ty jsou pospojovóny po_
irubim' Boterie jemného filtru bylo v provedení GŘ ŽPo umístěno

Pod střechou kopoty

u

spoloVocího prostoru' siejné píovedení je

cKD l o cKD ll' kdy se řešjlo použitíjiných

pryžových hodic pro

spojení poměrně nóročného systému kovového potrubí' l když je ne_
sporné, že jemnó íiltroce pomóhó prodloužit žiVotnost uzlů o kom_
ponentů noÍtového motoÍU, bylo potřebné hledoi jiné, spolehliVější
pÍovedení jemné filtÍoce' Ío bylo uplotněno již u T 457'0003 ož 012,
kdy se Všechny íiltíoční
Vložky umísti no noftový mator do jedné
nódoby' odpodojí pryžové spojovocí hodice, dlouhé přívodnípotrubí
k ÍiltÍu' od5tronil se porr-.tchový hrubý štěrbinový filtr o odstřediVý filtr'
Uvedené provedení se již reolizovolo v devóté výrobní sélii r 466.2'
Kíomě nutnosii zesílení příchytky jedné tÍubky olejového okrr-rhu k mo

toru nevykozuje toto provedení zóvody; jeho přízniVéúčinkyno uzly

o

komponenty noftového motoru jsou zjišťovóny při koloudočních pro-

hlídkóch lokomotiv T 457.0 v ŽoS Zvo|en' Zkouši se proto plovedení
pro motory K 12 v 23o DR s Íiltročnímivložkomi v iedné nebo dvou
nódobóch' cilem je postupně Všechny lokomotivy T 4óó'2 dovyboVit
jemnou filiÍoci oleje' i když se nedó přesně použíiuspořódóní jednotlivých komponeniů íiltÍočníboterie podle devóté výrobní série'
V koždém přípodě se všok mu5í dbót při čišiěnífiltrů Všech prove_
dení no to, oby nedošlo k vniknutí odíiltrovoných nečisiot do motoru.
.ledno nódobo u noVého provedení jemné filtroce obsohuje sedn'

Spojenl dvou lokolnotiv T 4óó 2 Ve vicenosobnem iizeni

l'lolorovÉ Ioltomotivy

(2)

řndy I40CI.2 u [$0
Pro zvýšení životnosti uzlů o komponentů spolovocího motoíu
nesporný význom dokonoló fíltroce mozocího oleje'

mó

U noítového mo_

s 230 DR no lokomotivóch řody Í 4ó6'2 bylo použito fil_
tíoce motorového oleje' sklódojíci 5e z híubého o odstřediVého filtru'
toru K ó
T

4óó'2453 posledni slloj iady Í !66'2

279 t
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popirových filt.očních Vložek'
Úprovo mechonické čósti vrzdy bylo vynuceno u lokomotiV T 4óó'2
7výšeným Vý9kyteŤ tepelných trhlin okolků dvojkoli' P'i iesení tét)
pÍoblemotiky bylo reolizovóno několik opotření uživotel€ i dodovotele o rozhodujících sUbdodovotelů k zomezení vzniku tepelných trh'
lin okolků obruče dvojkolí. Kromě moteriólové oblosti pro výrobu
obručíse důsledně vyžoduje použíVóníodbrzd'ovoče Doko oL-2 strojvedoucím, dóle spróvné přestovení přesto\r'ovoče G-P podle druhu vloku o možnost použitíšpolÍkůsnižujícíchtepelné nomóhóní okolků'
V kÍótkém čose se proto přistoupilo k Výíobě litinových brzdových
špolíkůs odlehčenou potkou přes okolek typu 010'U místo původních
0'l0. Vzhledem k tomtr, že se tepélnétÍhliny neod5tÍonily z okolků
úplně' nobízelo se použitílitinových brzdových špolíkůtypu 04 joko
pro elektrické lokomotivy' ovšok bylo nutné upÍovit mechonické čósti
brzdy' Došlo všok ke zkomplikovóní mechonické čósti brzdy použitím
rozpor, protože špolíky typu 010 o 010'U umožňovoly nespojení proVé strony blzdy s levou' Byly totiž Vedeny nosem no okolku bez problémů.U špolíkůbez nosu se mU5í provést spojenÍ prové o levé
stÍony bÍzdy u jednoho dvojkolí, o to no koždéjeho stroně. U jedno-

ho dvojkolí jsou tedy dVě íozpoÍypodélně v ose dvojkolí o spojo-

Vocí tyče no koždéstÍoně kolmo no osu dvojkolí' Umístění vnitřních
rozpor v podvozku je zkomplikovóno polohou trokčniho motorLl o byl
předmětem poruch' Ty jsou všok v součosnédobě technicky dořešeny
o všechny stroje' u kterých bylo porucho zjištěno, dodovoteleÍn oproVeny' Toto úprovo bylo poprvé provedeno u lokornotivy 'l 4óó'2402
pro lokomotivní depo ostroVo.
Popsoné úprovy 5omozřejmě nezojistí úplně bezporuchový provoz'
Dóle se objeVují ještě některé dolšízóVody, .iež jsot] všok zopřiči'
něny již delšídobou provozu o někdv ! nedodržovóním nóvodu no
údÍžbuod Výrobce o nóVozných předpisů ČSD' Hledojí se píoto do]ší
metody o způsoby oprov uzlů o komponentů lokomotiv T 4óó'2 (ob
dobně i T 448'0) | společně dodovotel o uživotel (odvětví lokomotiv_
ního hospoddřstvi o VH.J Železniční průmys|ovéoprovórenství). Přesto
Všok jde o stroj V píovozu poměrně oblibený o ve srovnóní s ]'inými
řodomi motorových hnocích vozidel méně nóročný no údržbu' Po
zvóžení situoce nodřízené orgóny rozhodly, že v lokomotivních depech
Nymburk o Bohumín byly zohójeny oprovy |okomotiv ř. I 466'2 ý Íozsohu M5 (střední oprovo)' Oprovo noÍtového moioru s velkým roz'
sohem poškození se všok i nodóle provódí pouze v ŽO5 Zvolen'
odvětví lokomotivního hospodóřství všok již bez problémůzvlódó
oprovy těžkých nósilných poškození' ovšem je mnohdy vózóno no do
dóvky dílůod výrobce kopotóže'
KonsiÍukčnío provozní poznotky vedlv zointeresovoné procovníky
ČSD o ČKD k požodovku nóhrody zohroničních lokomotiv pro horské
trotě nošimi motorovými lokomotiVomi, Po zvóžení Všech dostupných
možností bylo rozhodnuto o výrobě řody T 4óó'3, odvozené od řody
T 4óó.2, ovšok s drobnými úpíoVomi o dosozením elektrodynomické
brzdy. Budou nosozeny hlovně no tÍoti Tonvold_Horrochov' provozo_
vot je bude lokomotivní depo Liberec' S dolšívýrobou lokomotiv řody
T 4óó'2 se nepočító'
lext ing. Joromir Kozinko
Foto ing. l. Korinko (l), ing. B. Skólo (1)
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sPoLEcNĚ P0 KoLEJÍcH
I NA VLNÁcH
Jedním z h|avních íkolůželezničářůprovozního oddílu Ústí
lrad Labem a celé severozápadní dráhy ie přeplava energe-

tickélro uhli z oblasti těžby v sHR do velkých tepelných
elektráren. Dnem i nocí pÍoto duní údolímBiliny a Labe
mezi Mostem' opatovicemi' Hněvicemi a dalšími stanicemi
soupravy vozů Falls s uhlím, které zásobuii skládky etek_
tráren. Něk[eré z těchto vlaků končísvou pouť iiž v Pro_
smykách u Lovosic, aby svůi náklad na překladišti vlak/loď
předaly uhelným ,,vanám", které dotlačíremoÍkéry proti
proudu Labe do chvaletic na skládky neivětši východo_
českéelektrárny.
Vydejme se proto dnes

i

Dly pxlti ploudu Labe, ťlrodnýDl krajenl

do hezké klaiiny Ll Pielouče. kde ve chvalelicích vvťostl iÍční
pťíst.lv. lodénicc Č5PLo d plekl,rdlilě uhli. Piepravu' enefgelic.
kého uhlí po Labi zajišťuje podnik ČsPLo, závod přeplava enef_
8etického uhli IZPEU]' jehož lenrolkéIy ve dne i v noci po celý
lok tlačÍpo Labi naloŽené i plázdné,,vany".
A kdo by nám o této pteplavě nlohl povědět více neŽ vedoucÍ
lodnÍho provozu in8. Josef RflŽička:
,,cesta jedné so!tpravy' to je femoIkéru a vany s uhlíDl, tťvá
Ploti Proudu třicel bodÍn' zpět do Lovosic je to kratŠí- naše
posádky to zvládnou za Cjevatenáct lroalin." Dodejme jen, Že do

\ prlsIa!išll llaí]llvl]h llIlnolkclll !{' Ch!alílll(:ll]h
,,U nás osádky vŽdy čtrnáct dní jezdí a potom mají čtrnác: c._':
volno." Že je to lákavé? Ano, jistě, dokonce ani platv nť.:_':
Diiak nralé. Ale co to vlastně obnášÍ, plavit se po [.abi s uh.l:::
sluŽba ve dne v noci, iezdí se i v noci podle ladiolokátoIu !.
spoustě zdylBadel se llrusi se sourpravou perfektně manévfJ'..:
v létě i v zinrě stále venku na vodě. osádky n)usí dokona]e z:,:
řeku, vŽdyi plavebni dráha se neustáIe měnÍ, ve vodě jsoL] ]ů::.;
překážky, k tol)ru občas nějaká závada, kterou je třeba cJ ._.:rychleji odstranit. A stáIe oblovská odpovědnost za plavidlo' \:.
sluŽbá to určitě není lehká, pťoto ti' kteří tady hledají j.:r]::
ťonlantiku nebo penize, brzy odcházejí. Je to vlastně stejné ]:.:]

na Železnici _ uznává se tu jen poctivá paáce.
závod přepfavy enel'8etického uhlí j'e závislý na pieprarě r:_:
z sHR do piekladiště Prosmyky' To nemá žádnou mezisklái:i:
a tak sem lltusí vlaky přijíždět pravidelně. většinou se to Že:::'
ničářůn] daií. coŽ lidé od plavby dokáŽí ocenit_ Při kaŽdénl pa.
Iušeni plavby. při velké či nalé vodě, silném větru nebo ::]::.
vlaky s uhlím pro chva]etice změnÍ svůj cÍl a jedou dále do HrĚ
vic. kde uhlÍ skonči na skládce elektráťny MělnÍk' Delšíodslé!
ky vodní cesty se sanrozlejmě projednávaií předem a přizpťl:abuje 5e ]'im iak vlaková doprava, tak i těžba uhlí v sHR.
Přeplava uhlí po kolejích i po vodě nejlépe ukazuje, jak dů
ležitá je spolupťáce ťťlzných.esoItů.VŽdyť cíl havířťl, Železničáiů

i lodníkůje

stejný

zásobit naše elekt.árny tolik potřebnÝn

uhlílD. Ze se lo daři, -ie zásluhou kaŽdodenní práce podniků sER'

sevelozápadní dráhy a zPEU ČsPLo chvaletice. Miroslrv M!lec
(ll)rirvir llar:.ll

lr t{:n'ollicln v

lo{lanr:! (lsfl,tJ ZPIILI {lhiirl,'rr' !

jedné vany se nakládá podle ponoru asi jeden tisÍc tun uhlí
l1 cm ponoru je a:ii 7 tun uhlí). Ve chvaleticí.h uhlí vykládajÍ

dva vykladače firnly Koch z NsR. Jsoll největšív Evropě a iednu
vilnu dokáŽÍ vvprazdnil .lsi za hodinu."
,,Denně se tady vyloŽí asi patnáct vart a uhli odtud snrěřuje
pásovou dopravou přímo na skládku elektÍárny," doplňuje infol
lllace da]ší pIacovnÍk ZPEU Jaroslav Kalousek. Vede nás nahoru
na řídicístanoviště, odkud vykladače obsluhují zanrěstnanci elek_
1láIny. Ti také zajišťujíjejich ÍldrŽbu a opravy. Je to lnodeťnÍ a

výkonné zařízení, ale na dně ,,van" zůstává po vyloŽenÍ asi
50 tun uhli. ProtoŽe se dnes po vodě vozÍ také písek, hnojiva
a obchodní uhlí' je třeba vany čistit. Není to záležitost nijak
levná, čištěnítr'vá dlouho, a ploto je třeba vŽdy zýážit' co poveze
zpátky a zda se čištěnívyplatÍ'

In8. Josef Růžičkanás přístavninl Ielr)orkélenr TR 514 veze
do loděnice a do přistavu. Na vodě kotví tlačnéremoIkéťy,dalšÍ
jsou venku na břehu, kde je pťacovnici loděnice opravují'
,,Děláme tady všechny opťavy remofkérťl i van kt'omě oprav
8enerálních," vysvětluje in8' Rtižička'RemoIkély, výrobek .Českých loděnic na MělnÍku, jsou poháněny dvěll1a motory, které
opravují v ŽoS sun]perk. osll)desátitunové plavidlo vypadá zdán_
1ivě nemotoIně, ale důmy5lný systém ov]ádání umoŽiluje jeho
pohyby a nlenévly i s naloŽencu
'.vanou" takřka na Drístě.
ProhliŽínre si renrorkér zevnitř, řídicí kabina, kaiuty, stloiovna'
Tři- nebo čtyŤč]ennáposádka zde má docela slušné pohodlí.
A jaký je tulnus? K tomu říkal ins. RťlŽička:
Ž 87 ŽEtEzNleÁŘ
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Ston;c.r Konrenice nod Lipou ko-

lenr íoku 1907' Lokomotivo 0'l'

osobni vu, BCi

.

l4

dolši vůz BCi/u je přestoVěn

no

Ci/u.

od ÍckU 1932 je do

Jindř'

Hrodce přidělen stÍoj U 48'oo1'
Podle rozkozu Rsd Proho-jih č.
121669c V-32 ze dne l'1. 1. 1933

je podniknuto několik

zkušebních

jízd no troti do NoVé Bystřice zo
úče]emVyzkcušeni stÍcje o nejvyššíhopočtu normó lněrozchod ných vozŮ no podvolnících,jéž
lze doprovit jedním VlokeÍn' Pro
zojištěnídosiotečnébrzdicí vóh}

jsou přestoVěny

IindřlchohtnďecltÉ utltor0lIhndIty
Púvodní vozový i lokomotivní pork

hrodeckých lokólek pochózí z rokouských o českých tovóren' Je
typickou ukózkoU vozového sor_
iimentu dodóVoného V tehdejší
době všem úzkorozchodným dróhóm s Veřejnou doprovou o roz_
chodu 7ó0 mm no územíbývolé'
ho Předlitovsko' Jde o osvědče_

nou řodu několiko typů dVounó

provových osobních, služebnich o

klodních vozů' Vyróběných
v různých modiÍikocích v ietech
nó

]889 ož 1930.

obě dróhy byly

koncipovóny

joko úzkorozchodné s

přepÍoVou
vozů no
podvoInícich' Úzkorozchodnó vo-

normólněrozchodných

zidlo se spřohují prostřednictvím
středního nórozníku s otvorem
pro spojku ve tvoÍu osmičky o
dvou postronních šroubovek no
vohodle, které se po zoVěšení
Uto

hUií. Nolmólněrozchodné vozy

no podvolnících se 5přohuji ie'
jich V]ostnim tóhlovým o noróže-

cím zořízením; no krojní nóprovu
této souprovy se od počótku připevňovolo spřohovocí hlovo' do
nížse čepem Upevnilo spřohovocí tyč (tzv' kuple)' jeiíždruhé oko
se spojilo s nórozníkem soused'
ního úzkorozchodného Vozidlo'
Koždó jindřlchohrodeckó úzkorouchodko se rozbiholo do oooč_
ného směru od nórodnostní hro_
nice' kterou jindřichohrodecko

bývolo. Dróho bystřickó píochó'

zelo Územím převóžně s němec-

kým osídlenímo sornozřejmě se
orientovolo k Vidni' kde sídljlo
toké jeji předsednictvo. Noproti
tomu komenickó lokó lko vedlo'
ož no molý kousek u Rodouně,

oblostí výlučně českou o

bylo
vždy orientovóno směrem ku Pro_
ze. Důsledkem je irozdí|ný půVod lokomotiv o Vozů:

Locolbohn Neuhous-Neubi-

!trilz

Lokomotivko Krouss o spol, v Lin-

ci dodolo r.

1897

3 stroje řody U

,e^

I
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Vogónko ve ŠtýÍskémHíodci dodolo r, '1897

3
3
2
4

osobní Vozy ll' o lll' třídy
osobní Vozy Ill. třidy

slrržebni 5 odd. pro poštu
nóklodni Vozy kÍytés určením pro nóvěstníko

4 nóklodni vozy

7 nóklodních

kryté

vysokostěnných

12 nóklodních vozů nizkostěn_
ných s op|enem

Pro údržbutroti jsou dodóny

4 koleioVé voziky, 1 drezíno (díl_
ny V cmuntu) o Pro stÍoje řody
U lři sněhové pluhy. Nódroží

V Jindř. Hlodci je

zbudovóno
zpočótku 1'oko provizorní pouze
s krótkou bočnípřek|ódocí rompou, dvěmo kusými o dvěmo do'
přoVními kolejemi ; deÍinitiVni po-

dobu dostolo ož v nósledujícím
Íoce, kdy ]'e toké vystověno podVolovó jómo o dodóno 14 podvolníkůpro přeprovu vozů jednotného rozchodu.

Mistní dróho Jindři.hův Hrodec

_obíotony

Pívníčesko-morovskó tovórno no
stroje v Proze dodolo r' 190ó
2 stroie řody U (třetí stroj ož
o 2 roky později)
Vogónko F' RinghofÍero no Smi
chově dodolo Í. 190ó
4 osobní vozy ll' o lll. třídy

4 osobní Vozy lll. třídy
3 služebnívozy s oddílem pro
poštu

5 nóklodních vozů ftrytých
s určenímpro nóVěstníko
5 nóklodních Vozů krytých

4 nóklodní vozy

vysokostěnné
1ó vozů oplenových
1ó podvolníků

obě dróhy

provozovoly

býv.

rokouské stótní dróhy (K'k'st.B).
Uvedený zóklodní vozový pork
cbou droh během let ještě Vzrostl
o tyto dodóvky:
1907
]Ho ó oplenových vo-

-

zů o 10 podvolniků

2

Vysokostěnné

vczy no ncuzové brzdové' ložené

t

iubiluiiei

(2}

1908-]Ho8podvolníků
1908_NN8podvolníků
1909 _ NN 'I0 podvolníků
1910
- NN 8 oplenových vo-

komením (tzv' přítěžnévozy, slongově komenné brzdy)'

JHB 20 podvolníků

osobní vozy' které jsou v provoztJ
doloženy ož v lednu 1934 (před'
iím rekonstrukce v Českých Velenicích)' Byly téžvyboveny komny,
což ukoŽuje no určenípro motorové vloky. Z úzkorozchodnédró-

cco 1925

zŮ

_

Po Íoce 1918 se

pÍovozovote_

lem obou soukromých droh stó_
vojí Československéstótni dróhy'

Zókonem ze ó' července 1925 jsou

:bě dróhy se zpěÍnou plotností

od 1' ledno 1925 Žestótněny' Přeznočeníno inventórní systém ČsD

v letech: u lokomotiV
u ýozŮ 1927 ož 1929.

proběhlo
1926,

V období píVnírepubliky zočoIy první přesuny vozů' Během let
1921 až 1923 obě dróhy zopůj_
čily 2 kryté nóklodní o 1 osobní
vůz no úzkorozchodné dróhy no
tehdejši PodkoÍpotské Rusi' od
roku'l927 probíhojírekonstrukce
skříní osobních vozů, od vólky

zchótrolých' Většino vozových

skříníje z osmjokenní celodřevěné koncepce přeměněno no

čtyřokenni' pobité plechém. Dů-

vodem mohlo být izořozeni

lo_

komotiv řody U 47'0, které utóhlv delšívloky, o osmiokenní Vozy
více trpěly podélnými rózy.
V néVoznosti no dodóvku dvou

kolejových outobusů M 1]'0 ze
Zóvodů Totro KopřjVnice je od
24. 6' 1929 změněn jízdni řód o
zoveden smišený provoz kolejovým outobusem o porním strojem' Jeden kolejový outobus je
v provozu (remizovón V Komenici
nod Lipou), druhý zóložní (remizovón v Nové Bystřici)' Motorové
vloky moji jen 3. třídu, ke kolejovému outobusu je podle potřeby přivěšen vůz řody Ci/u nebo
DF/u' 'leden vůz řody BCi/u je

V roce 1933 byl z Berehovo
vrócen zopůjčenýosobní vůz o
5 ním přišly i2 molé tříokenní

hy Ondróšov-Dvorce no

Moro_

Vě, kteró nepřežilo rušení ztrótoVých troti V době hospodóřské

o no nížUtichl klopot molého vlóčku 15' zóří 1933, přidělilo ministerstvo železnic v říjnu
1935 1 osobní, 1 kombinovoný

krize

služební o poštovní, 2 Vozy kryté

o 2 podvolníky'

Počótkem roku 193ó zočoly Íekonstrukce osvětlení u osobnÍch
o služebníchvozů; olejové je měněno no elektrické' Zóroveň jsou

oplechoVóny střechy Vozových
skříní o u čósti osobních vozů
obnoveno ikostro střechy o nod
okno dosozeny dvojice kruhových

Větróčků' Dynomo, regulótol o
boterie byly dcsozeny jen no vozy služební'osobní vozy jsou Vy_
strojeny jen elektrickým vedeníÍÍ'
Po mnichovských udólostech je
bystřickó dróho v odstoupeném
pohroničí předóno říšským dró-

V provozu ČSD zůstol úsek
do km 4,241, kdé troť bylo pře_
hóm.

tnuto novou stótní hronicí.spolU

se skoji U 37.004 o U 48.001 je
během listopodu o prosince 1938
předón tento vozový pork:

1 kolejový oUtobus (M 11.00ó)
5 osobnich vozů
3 služební o poštovnívozy

proto přestověn no Ci/u, od květ-

9 kÍytých nóklodních Vozů
27 vYsokostěnnÝch o opleno-

lejového outobusU, jsou zoVedeny
dolšímotorové vloky; v turnusu
jsou již dVo kolejoVé outobusy o

54 podvoIníků
] sněhový pluh

no i932, po dodóní třeiího ko-

vých vozů

č' U

214

zotimco tUínusovó hnocí vozid_

o bYlo předóno jen počtem (obě

okomotiVy byly zóložní) ' Vozový
o podvolníky skutečně pochózeLy z dodóvek pÍo bystřickou
tÍoť o bylo V něm zohrnuto iVo_

pork

zidlo z dróhv ondróšov_Dvorce
no Morově.
Po převzetí dróhy DRB byly
zÍ!šenymotorové Vloky o u síni_
:ených zoVedeno jen 3. třído'
Po celou vólku udržovoly loko_
motivy o Vozy jezdicí no bystřické

t.oti dílny V Gmijndu společně

s

z úzkorozchodné sitě
Ge'
A-GmUnd-Gross
tok se podle pctřeby

vozidly

Litschou

rungs.

přesunovoly Vozy mezi obémo
dróhorni o vozy rokouského pů_
Yodu se dostoly no bystřickou

tloť' bystřické do

Gm úndu'

Dróho ]indřichův HrodecobÍotoň zústolo V pÍcvozU tzv'

Česko-morovských dÍoh' MotoÍo
'''ý provoz byl zochovón bez ome_

zení o od ledno 1940 byly do
provozu nosoleny dvo nové mo'
torové Vozy řody M 21'0' Roku
]941 dodolo Vogónko V Kolině
20 podvoIníků'

V květnu 1945 převŽoly iroť
indřichův Hrodec_NoVó Bvstři_
ce opět ČSD o s ní tento;ozo_

.]

Vý

o lokomotivní pork

I

2 stroje (99.80i o 99.781ó,
ó osobních vozů (3 ubyly'

4

2 sluiebni o poštovníVozy

(]

přibyly)

8 'rbyl)
kÍytých nóklodnich vozů (]
ubyl)

34 Vysokostěnných o opleno_
Vých Vo2ů (1] ubylo' 18 při_
bylo)

ó0 podvolniků (7 ubylo, 13 přibylo)

Po skončení vólky je troť Tře_

mešnó-Osobloho

po

přechodu

fÍonty v dezolótním stoVu' K zo_

jištění provozu vypomohl ]indř'
Hrodec strojern 99'78] ó, motoro_

vým Vozem lý 11'008 o osobním
vozem Ci/u 355 (prosinec 194ó)'
Zočótkem únoro 1948 dodolo
Totro Kopřivnice dolšídvo moto'
.oVé vozy M 21.0 o v červnu se
rozloučil s Hrodcem posÍední
',věžóček'' M 1]'oo7. PoVólečnými

ořesuny- mezi úzko.ozchodnými

tÍotěmi ČsD zí5kol Híodec dvo
oodvozkové o5obní Vozy, kteÍé

crišly provděpodobné z

Frýdlon_

tu kolem roku 1948.
K nově dodoným lokotroktolům
;ody T 47'0 jsou během let 1955

cž 195ó

Vytvořeny

tři

souproVy

osobních vozů; čóst z nich je

Vy_

sirojeno tlokovou brzdou, čó5t
jen potrubím; pro vytópění bylo
dosozeno komno. V téžedobě
roVrhuje výprovčíPrůšokryté vo_
u7 Z/u vybovit tlokovou brzdou,
_3 jednom čele téžtóhlovým o
_olóžecím Ústrojím pro spřožení
s normólněrozchodnými vozy no

podVolech

o přitížit bolostem'

Dilny ČeskéVeíenice odmítly tLjto Úprovu provést, dvo vozy re_
konstruovolo vozové depo Tóbor'
V listopodu 1955 proběhlo rkušebni jízdo se soupÍovou noÍmól-

něÍozchodných Vozů no podVo'
lech bÍŽděnou vozy Z1u s úspěchem o bez nedostotků.
Dolšídodóvlo nových podvolů
ie žódóno od Í' 1953. Roku 1955
ji bezvýsledně uplotňuje minister'
stvo doprovy u ministerstvo těž_
kého stío]'írenstvi. JeIikož výrobni
podniky |ý1T5 nechtěii podvoly vyróbět' je požodoV€k upIotňoVón
v NDR. VEB Woggonbou Goiho
je ochotno Vyrobit podvoloVé Vozy, používonév NDR' V červenci
ož listopodu 195ó zopůjčilMons_

Íeldkombinot k vyzkoušení dvo
čtyřnópíoVoVé podVoloVé Vo:y'
v sronu pÍoběhly zkušební jírdy o
v zóří porovnóvocí jízdv se sou'
orovou brzděnou vo7y zlu' zko!šky dopodly ve Drospěch sysiému
Průšovo' V průběhu roku 1957

Uprovily dílny Plzeň zbylých 7 krytých nóklodních Vozů ňo bÍzdicí
Vo7y shodným způsobem'
Do té doby spodojí i změnv

tříd osobních Vozů' V Íoce 1954
bylo zrušeno 1' třído původního
třítřídového systému' o dvo roky
později jsou zbýVojíci třídy Dře_

od roku 1957
se zovódí nový číslovociplón
Č5D o krótce noto se rušíl. tři_
do u vozů pío osobní vloky. Jo_
znočeny no 1. o 2'

ko příklod slouží nopř' vůz BCi/u
244, kteíý se po revizi ve dnech
9.4' ož 4' 5. 195ó VrótiI joko

ABlu 244, po dolši revizi 5' ož

15. 10. 1957 joko Bi/u 244. Toto
sniženítřidy způsobilo, že V no_

vém číslovocímp|ónu

zůstolo
oznočeníABi/u ó92 neobsozeno.

Noproti tomu vůz j;ž se somot_

nou druhou třídou dostol ještě ve
storém čislovocímplónu dolší

oznočeníBi/u 344 o konečně
v novém číslovocímplónu od r'
1959

čísloBi/u 748'

V íoce 1958 bylo zrušeno čóst
oolenových Vozů' dvoikolí z nich

Ve st.lnic i\lov. BystlCť v Íocl
)913 Vlo! v se\i.ve U /a7 !! l
í]!: Ó44. 9a] 24l'2 ci 3ll8. Z
|](lÚ:

7 . ní; kortci tlc';llocrttl

(|! V t

a0! 5.ó

llrz

bylo ooužito no brzdicí vozy Z/u'

o rok oozděii V červnu ie stroi
U 47'002 oředón do Prešovo no
stovbu pionýrské dróhy o v čer'
venci 3 osobní o 4 oolenové vo_
7v předóny no pionýrskou díóhu
do Plzně' Éro oionýrských dloh

V let'
se odrozllo iV l' Híodci
ní sezóně 195ó iezdily no- Novou
Bystřici Dionýrské vloky' které do'
ly oodnět k opětnému zovedení

o<obní doprovy o rok r:ozděii,
Během červno ož listooodu 1959
íe konečně obnoven oork podvol_
níků 120 kusů dodolo voqónl-íoo' Obnově vozové"
ko Českó
ho oorku (hlovně osobních vorů)
oředchózel orůzkum Vúzkumného

ústovU koleiovÝch Vozidel v listooodu ]9ó1 zo í'čelemziištěníoíÓ_
vo'ních noměrů no úrkorozchod-

ních tíotíchČSD o dodóní

no"

VÝch osobních Vozů' zočótkem

roku 19ó3 bvlo do Hrodce do_
dóno']0 služebních brzdicích vo-

zů řody Dul oři jei;ch konstrukci
se vvšlo ze série nóklodních Vozů.
vvróběných v té době nro lndo-

čínu'No ioře 19óó pok dodolo
Totro smíchov 10 podvozkových
osobnich Vozů řody Bolm/ú.
V souvislosti s novými dodóv'

komi pokročovolo rušenípůvod-

ního vozového oorku' V čeíVenci
19óó to bylo Větš;no nóklodních

o služebníchVozů o

storších

podvolníků, V roce 19ó8 dvounó_
pÍoVové osobní Vozy. Vozové skří'
ně by|y většinou prodóny okresnílr1u stovebnímu podnikr.L v Českém Krumlově nebo předóny tro_
ťovédistonci Veseli n' L. o roz_
místěny joko útUlky podél trotí
v obvodu pÍovozníhooddílu Čes_
ké Budějovice. V této době zo-

čo|ý orvní snohy o zochovóní čós'

ti oůvcdnÍchVozidel' V zóří 19óó
odešlo do Nórodního technické_
ho muzeo v Proze lokomotivo U
47'001 o v 5rpnu 1971 isou zóslu'
hou Skuoinv rro <tudium o do,
lUmentoci děiin železnic doro'
vónv NTM 4 nóklodní vozy'

Zrušení úzkorozchodné dróhy
Ružomberok-Korytnico se V 'lin_
dřichoVě Hrodci oroievilo ořísu_

nem dolšich vozů Bolm/ú' což
zoůsobilo vyřození nosIedníc\
v r'lovozll noso,ených storých
vozů řodv Bo/u. od
^o|oviny se'
dmdesótÝch let se orÓiev(lie o|)ět
nedortotek oodvolníků'Z oso'
bložskédróhv ie d|ouhodohě zo_
oůičeno10 kusů' Podvolníkv "^_
"é konstrukce VWinulo Voqónk.

Poorod o no nřelomll lét 1985/
198ó dodolo 20 kusů' Dodóvko

dolších 'l50 kusů se očekóvó'
PosIední léto isou choÍokteřis_
tickó bUdovóním hirtorjcké sou'

orovv. Přes mnoho těžkostí se oo'
doř;lo outorovi v leIech 1982 ož
]98ó s oochooením o pomocí ve_

doucích orocovníkův J. Hrodci

o oodle možnostííe'
2 osobní' 1 služební vůz

shromóždit
novovot

z Fnýdlontu o 2 kryté nóklodní
vozy' V listopodu minulého roku
se vrótilo do 't' Hrodce po dvo'
ceti letech opět oorní lokomoti_

Vo
- U 47'001. Budoucnost hís_
torických vozideI není ještě Ujos_
něno, ole snod se při součosném

nóhledu no technické pomótky
Podoří čosem jejich zprovoznění'
Atroktivnost hrodeckých lokólek

projíždějícíchpůvobnou rekreoční

oblostí to přímo předurčuje.

Ko.el Just
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í závěil pnmoci lrvskového

toŤu. Noř6nov zastávka v únoru 1976

mo.

zaci pťovozu byly objednánv inové loko_
nrotivy. Dodala je opět ]okonrotivka z Flo-

Šloo motorové lokonlotivy s
Pěluosmd esúlilelú lidsdorfu.
raulickým přenosem, které dostaly u čSD
hyd-

ozubnicovó traÍ z Tanvaldu do Koienova
v J|zerskýcb holách je známým pojmem
snad pro kaŽdého příznivce železnice. Byla
vybudována po rozsáhlých iednáních jako
součást někdeJšírakousko-pÍuské spojnice
nrezi Ťanvaldem a Hirschbertenl. JeiÍ stavbu

si vynutil Íozvíjeiícise průmysl.

\'j(jZd do tulll:lu pod Koienov(lnr. kd{| začiná
tl2llbnic{r. Ř ij{)D 1g76

Výstavba tÍ8tě byla zahájen8 v roce 1899;
tehdy se obJevili prvnÍ dělnÍci na vyměře-

ném úseku mezi Tanvaldem a Desnou' Práce

Postupovaly lychle a za vdlké podpoly prů'
myslníků, předevšlm ma|itelů skláren v DolnÍm Polubném, bratří Riedelů, protoŽe o v}'budovóní spojnice usilov]ala i skupina Halťachova, která budovala trat od lilemnice

k Rokytnici nad lizerou. V roce

1901 bvla

zahájena výstavba pŤenrostění tunelil ad.

zahajovací vlak, který vedla jedna ze tří
ozubnicových lokomotiv, dodaných,lokomo'

tlvkou ve Flolidsdoťfu, vyjel na trat

30.

června 1902.
Dnem l. července l902 byl zahájen pravidelný provoz na no!málněrozchodné ozubni_

cové tnati' která byla

v

Čechách jedinou.
Tři ozubrricové lokomotivy musely postačit
aŽ do roku 1946 tempu provozu na pruském
úseku trati, kteIý byl ve třicátých letech
elekt.izován a zajlštován výkonnýnli lokomotivemi DR. V obdobÍ d.uhé světové války
byla i naše ozubnicová dráha pod správou
DR. osvobození ceskoslovenska pi'neslo ná.

vfat zubačky opět

|,okllnrílliva :l26'004 v koienovském dcpu

k čsD a rok

1946 zna_

menal konec bývalého pÍuského úseku.
V roce 1958 se lpřistoupilo k celkové Íe_
konstrukci ozubnicové dráhy. Pro moderni-

T 426,0. Už v loce 1961 se ob|evily na tÍati spolu s parniml ozubnlcovýnri
označeni

lokomotivani a postupně le nahradi]y.
Po ukončenírekoDstrukce celé trati
v roce 1962 byl zahájen osobní i nákladní
pÍoýoz až do Kořenova. o rok později, po
výměně ÍlzemÍ s PLR, začaly iezdit osobnl
vlaky aŽ do zastávky Harrachov. Provoz
ozubnicových lokomotiv v osobní doipravě
však byl neekononrický. a tak byly v Íoce
1964 provedeny úspěšnéPlovozni zkoušky
Inotol'ovým vozem řady M 240.0' uprave'
ným pro adhezni provoz. Dva takovéto voz-v
pak začaly v roce 1965 zajištovat osobnÍ

s

dopravu. V té době byla ozubnicová trať
jedinou plně motorizovanou tratí v okolí.
V ťoce 1984 se přistoupilo k ptovoznínl
zkouškóm s našílokomotivou T 466.2' o dvě
léta Později p8k byta upravená T 466.2369
nasazena do nákladní dopfavy na ozubnicové trati a do budoucna by ji rněly Při|et
na pomoc motorové lokonlolivy z ČKD nové
řEdy 743 {dosavadnÍ T 466.3]'

ozubnicová trat

v

Jizerskýcb borách má

za sebou tedy 85 let provozu, parní trakce

téměř 60 let, motorové ozubnicové ;lokomo_
tivy 25 let služby a teď nastupuje nový způsob dopravy. To znamená, že so s tratí Tan'

v6ld-Kořenov do budoucDa počítá' i kdyŽ

v

převáŽné miře bude ozubnicový pfovoz
zťušen. Minulost tllatl, vklÍněné do překrás-

né přírody, jako by k nt patřila od

nepa-

měti' byla velmi pestrá. Bude taková i její
budoucnost?
Text MiroslaÝ soukup
Foto MilosleÝ Malec

culíovoÍ PelÍo Jil.mniclého v Trnově je iedním pollednich Podniků u nór, který dosud pou.
' cukrovoinické komponě, to zňomenó ihlu_
iivó v providelné 5luibě porni lokomotiYu. Po dobu
bq Y po3lednitn čtY.l|eii loždého rolu, je no zóvodíim koleiišti vidět o slyšet če.norelenou lo.
lottrotivu 5 čirlem 32l/a' Je to Yý'obni čislo cKD iedné z pornich |okomotiv t'pu cs-Aoo' vyrobenýGh v Íoce t952. Jok vidítéz obrótku, Ító culrovol ve svém porku i dvě motorové lokomo.
tiry| T 33a.09o {TsM alóoollóil972l o v ó0 l8l08 (LEw 161o8/t9E3l. Ale popÍovdě řečéno

Porni lolomotiYu použivojí nejvic o néjroděii. v proYozu ié stóle ngispoléhlivěiši o neiméné
nóločnó. Jeií pouiiti ušetři zo setónu 15000 litÍůmotorové noíty pÍi spotřebě pouhý.h l25 tun
hnědého uh|i. Že ge o svou porni hvětdu stoÍoii 5e steinou péčiiqlo o lotomotivy nověiší,
potnót€ už nq p]Ýni Pohled. Před dvěmo letY uzqvřeli opÍovu kotlé tostřenou p.ohlídkou s do.
tém 12' 9. l9E5 o loždéléto nótledu|e pečlivó .očl!íÍévite. Letos .htěii T]novští důklodně te.
novovqt i nótě. lokomotiY'. Jen oPotiovóni nóhrodních dilů iim děE 5lořosti, ploto móte-li u vós
vyřozenou o nepouiivonou uP.ůÍnyslovlu'' typové řody ČKD (nejlépe C5 400l, dejte do Trnovy
rédět. A iešiě něGo ie no rdeiši rlečGe toiimové' Nojdéte tu íundovonou vý9tdvku íotog]oíiío
dolumentů historie róvodové koleiové doprovy' l níi v minulo9li Potiilo toké úrkororchodnó
' Žel, útkoro'.hodnó votidlo
řcpnó dróžlo.
beze zb'tku, no tu ,,velkouí minulost upo.
'nite|o
mínó pomnik nd iélérnični3tonici: lolomotivo
o&K 29tl z lolu l9o8. Nokonec murime pío.
ldo to tím všim storí, kdo, přeslože potií k mlodší genergci procovniků cukrovoru, mó
'Íodit,
ltajný Yttoh k hodnolóm minulosti iolo k tém .oučo3nýtn, o snod próvě PÍoto ii ho procovníci
vlečty vóii iolo stutečnéoltority: ie lo spróvce P]ovoru vlečk! Bohuilor KÍó]ovič. -br_

2a2 l
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R0lll0l ltlill{ lct lí [tR
Zo dobu od Vzniku první železnice v ejne v. r878 do roku 1949
byIo vybudovóno 22000 kilometíU žeezn]c';c. ircii' o]e v dusledkU
poškození zo vó|ky bylo provoz!5chco.ó so:'. poloVino z nich' od
vzniku eínské lidoVé republiky v rcce ]9 i9 b, c pcstoVeno přes 100
nových železničníchtrotí, tokže jejic^ :: .c.c dé ko nyní dosóhlo

z toho bylo 8]00 km iÍci :'.'<c einých o přes 2300 km
elektrizovoných' Dnes moji Viec"'' .'.. _: e' ve kó město i oUtoncmní oblosti G výjirnkcu T]beis<. c_i.-._.i ob]osti) příméželezniční spojení s hloVním městeÍ. Pe : _ce- rich]ikoVými Vloky osobní
doprovy' součosný stov pck-: :. . .ccel o kvolitu železničních
tíotí není příznivý' Krome:._J '. :_ 'eiaino umísténo v pobřežní
- no jihozópodé o se'.'.::..a. _?]sc! téméřžódnó.
ob osti'
3] 00o km'

z historie

výstovby železnic

zc:. s:.: ._covot že]eznice ve třech provin: s a._'.. V červnu ]950 se zočolo stovět
iroť s oznočením Čc'e-;. - .: ccheng-tu do Čung'ťin)' Výstovbo
_:
.-.'.'''ovolo přes 40 |et' ole zo tuto dobu
iéto troti se Ve siore c
'rebyl položen on ]e.:- .'::E: éi kolejnice' Po zoloženíČLR bylo
Úspěšně dokonče-c .::-:_ .'cU let' Postupně bylo vybudovóno celó
icdo troti' kteró '':..: : <3s:řU sítě ve třech provinciich'
Sevelozópoc_ .. ::: aLR' kterou tvoří pÍovincie Čchin9_choj' Kon_
su' Šen_si, 5 -:_-:-..: _'-:!Ískó outonomní oblost o Nin_sionskó ou_
ionomní cbiC!: _:'.:'.:ii Chuej, zoujimó 33 0/o územi CLR. Před
osvobozen - ::: :': .cuze iedno železničnítroť. Je to území,kde
se Íozklóa. :._:: a:bi s nekonečnými dunomi písku' Po zrodu ČLR
bYlo ť :::: :: ':_ ''oudovóno lÍol' z Pin_ťi do lchien-sLej o sou:-:_ lUe, do lon_Čou v pÍovincii Kon-su, kteró bylo
cos-e :':'
UVede'. .. .-.'.zu V roce 1952. od přístovu Lien'jún no pobřeži
VýcIc..: -i.._c moie přes provincje Ťiong_su, An'chuej' Che'non
c s._: ::.. Lon'čou vede Lungchojskó železn;ce, kteÍó se V budc_:_' :::_. so!čóstímohutné tronsčinské mogistÍó|y' směřující od
!;.-::- -: uópod' Z Lon_čou sněrem no zópod bylo postoveno trot
K-- 3:' -q, kteró Vede ož do 5i-ningu, h!ovního město provincje
c._ -.:-3j' Železniční iroť Čchin9'Cong, kteró mó Vést ze 5i-ningu
:-:-:_ no zópod ož do Tibetu' bylo již zpÍovozněno ož do Golmudu
-: -.3Ií pohoří Kchun-lun v provincii Čchin9'cho.j' Z Lon čou smě':- -3 severozópod bylo vybudovórro troť Kon-sin' kteró vede ož
:: '.]-Jrnči, hloVního město sinť-jonskéujgurské outonomni oblosti'
Z -:_ áou směrem no seveí Vzniklo troť Poo_kon, kteró je nopojeno
-::-:i Ťin9-poo' VnějšívzhIed severozópodní oblosti, iejímž5tře.:..1 je město Lon'čou, se' pokLld jde o doproVní síť,pronjkoVě
V
c

podesótých letech

íchI Kuej_čou' .]Ún_nc_

:_:_]

'

Toto oblost hroje důležitou roli v zóměÍech no zohójení vý-

::: ' oy Velké severojižnímogistÍóly'

Mezi trotěmi budovonými v jiných oblostech ČLR je důležitdtrot
Ť]ong_si do Fu_čou' hlovního město orovincie FLl-ťien no jihoVýchodním pobřeží ČLR, překÍočujícihorský mosiv Wu-ji-šon, dóle troť
z Loj_čou do Fu_čou' troť z WU-chu do Kuej 5i, železničnímogistÍólo
Ang'čou, proiínojicí od severu k jihu nóhorní ploninu son'si o Vedcucí do Guong-5i' žeIeŽničnítroť Ťing-Tchun9, kteró spojuje Pej'ťing s městem Tchung'lioo V outonomní oblosti Vnitřní Mongolsko,
dó|e trol z Ti-ninqu do Er'lienu, protíno]ícíÍozsóhlé step; Vnitřního

z

leden z nových tÍoťových useku v sinl-jon5ke uj9uř5ké oblosli
Wu'chonu

o

Non_ťingu. Přes Žlutou řeku (Chuong'che) ved

osvobozenínr jen dvo žeIezničnímosty, nyni jich je třinóct'

Přeprovo uhlí předevšim

V

posledních pěti letech bylo

v soulodu s potřebomi

y piei

modernizoce

vybudovóno celkem dvo tisíce kilometrů nových železničníchtíoti'
1300 &ilometÍůelektÍizovoných o ]500 km dvoukole]nÝch' To spolu
s dolšírn využitíminVestic sehÍólo určitou poziiiVní Íoli V nopjoté 5]
tuoci zejméno V nóklodní doproVě' HloVní Význom noVých opotřeni
v železničnídoprově spočívóVe zvétšeni přepÍovy uhli, zvýšenípropu5tnosti železničníchtrotí podél pobřeží (spojují důležiténómořní
přistoVy) o V posílení inVestiční VýstoVby železničníhoprůmyslu. V součosnédobě je již V provozu dvoukolejnó elektrizovanó okružníže ezničnítÍoťz Pej'ťingu do eching-huongu, kteró bylo Vybudovóno před
dvěmo lety pro přepÍoVu !rhlí z provjncie Šon-si. Nově se buduje
troť 5pojujícíuhelnou pónev provincie son_tung s přístovem s_ťiou
5(.ro,

tíoťze sin ťiongu V pÍovincii Che'non do Ke'ce V

provincii

Šon_tun9' No této tloti je iVelký lŤlost přes Žlutou řeku, který mó
celkovou délku 1o'28 kilomeilu o je Vťlbec nejdeJšíÍnmostem v ČLR.
No severu Činy se urychleně budují dolšídvoukolejné o elektrizo

Voné trotě'

Součosně s budovóním nových tÍotíse přikÍočilo i k technické re_
konstrukci storších' Jejich cílem je předeVším zdvoukolejněni o elek_
tÍizoce' Délko dvoukolejných trotl V zemi se mó zVýšii no 9']00 kÍn.
Elektrizovoné trotě před osVobozením vůbec neexistovoly, ke konci
roku']983 Všok již bylo dokončeno Výstovbo přes 2300 km elektrizovo_
ných trotí' Ve stejné době bylo nově postoveno o nově rozšířeno přes
40 tlzlových želerničníchstonic' V polovině z niih bylo zoveceno mc_
.honizoce o V po|ovině outomotizocé posunu. Řodo železničníchstonic
pro osobní i nóklodní doprovu bylo Íekon9tÍuovóno'
V nejbližšibudoucn05ti se počító s dolšíurvchlenou VýstoVbou o
rekonsirUkcemi železničníchtrotí V sot]lodu s potřebomi nóÍodniho
hospodóřství ČLR,
Text JUDr. Vóclov Šelbický, foto ČTK

Mongolsko.

NóÍočnéstovby
Mezi nově postovenými železnicemi je mnoho iokových, jejichž stovbo
bylo mimořódně obtížnó' Některé prochózejí horskými mosívy' hlu'
bokými údolími,překročuji mohutné vodní toky, lidupróŽdné poušiě

(nopř' Toklo Mokon

v

zópodní Číně)'oblosti urogónů, božiny,

pósmo věčnéholedu o pó5mo zeměiřeseni. Počet stoveb je Velký,
5tupeň jejich technické obtížnostije vysoký. Trot Čcheng kchun, překÍočujícípohoři Velký o Molý Liong-šon, prochózí tímto pohořím ponroci 427 tune]ů, Vede pře5 Veletoky, joko je Jong-ó-ťiong' Ťin-šoť]ong, Jo lung'ťion9, po 99] mostech o celkové délce 1100 km. Délko
Ínostů o tunelů tvoří 40 0/6 celkové délky této železničnítroti' Železn]čnítroť Čchin9-con9 je v úseku z Cho-er-goj do Golmudu vedeno
po nóhorní ploaině dosohujici nodrroisl é Výiky 2700 oŽ 3//0 rretrů'
txistuje dVootlicetikiloŤetlovo tloť polo/enó no jezeie Ccho er-c':cn
dóle troť vedor'rcí z Nun_ťiongu směrem no oblost Velkého chingonnejského horského hřbetu' kde je pós extÍémně nízkých teplot
- tedy
nižšíteploto zde dosohuje pře5 _50'c' V toÍnto přípodě se
železnice siovělo no nikdY nerozmrzoiící půdě'
V minulosti musely být no dvou hlovních tÍoiích Pej ťing_Konton
o Pej ťing-Šong-chojVloky přepÍovovóny trojektem přes řeku Jon9é-ťiong' protože zde neexistovol jediný mcst' Nyní již překlenulo tuto
ieku sedm rlohutných mosiů. Po dvou z nich Vedou železničnío sil
n čníiÍotě' Světově jsou proslulé velké mosty přes ]ong'é-ťiong ve
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gresových jednání byly naplněny jak pra

covnim, tak i zábavným prosfamem. Kromě
schůzía zasedáni lůzných komisí probíhola
řada kt'átkých přednášek s diapozitivy, které přednesli zástupci zúčastněnýchzemi. Ze
zábavných programů nejvíce zaujal Večef
polského ío]klólu, v jehoŽ p.ůběhu před
vedla své umění řada po]ských náfodopis_
ných soubolťl' Aby kon8resoví hosté poznali
lakc pamalk] a h'asy poládajÍcÍ země, nechybě]y ani zá]ezdy a vý]ety. Kfomě p.o-

hlídky Katovic poiacatelé připravili

ještě

zájezd zv1áštnÍm v]akem do Krakova a do
bývalého lritlerovs}iého koncentračníhotá_

bora v osvětimi' 4c' konsres lv1ezinárodnÍ Že_
lezničníesperantské federaae se uskutečni

|.stir! iril'rzIii)ll
lt l]lr]Jkv' lallajil

rlr't)rav! !l|

Si]ťrb'rÍ:r'

V t}()1Uvi!llI lUil}šlllhll f(Jk!l
:/krisr:hiri Dr'!)!i):1 pr!nr rllrl!rr(,vť l,!kr!n!(lliv!
nl] !ji}l!lly pl'lil'l! na svi!(i Il)(ir ]llk('ríl!liva
il] l)l!7l'lls(lbcira sl]lilr!ť v1,]'a|)ljnc:llu iypu
,!l'l 2l o v'ikorr. gtlil !(W i'o ukoDir{rri
/k!tijÍ:i]nlll(i l,.lllrll7ll d{)\ialll: l(ltjhnl!;kl]ll di'
i.'llini]l)iitl'l srll)jl|'l]llský Z0vl,rl ! ll.illnsku'
|'lt]l}' !}|{jjri plt]!t't:h pt)i tiil:lltll slr(liil VÝ
j'l'íjli l.'l(l)]r'(ltiv llll plr}lll:i pl)hllll jsl'u 7l|()ljl
j':11llll7lllii)l)l,' Uplllýn! pict)hodlj)ti tržikjadl)l
!ii iilir\r) !'n lrrlr, rl!uh pali!,r b) sr: v SSSit
',\' rr\ I ;rr :l . r,! rIi !r', ,,.rir.. r,r. . ,,
llJ!!{: l'Y s(: podsldlně snlŽil {lhsah Šk.td
livi()il iíltllk v l)v?Ílllšl'
tjTX
ŤUNBL PoD VELKÝM BEITBM
V roce 1986 bylo rozhodnuto o novém ieše
nÍ Železničnídopravy napříč pfůlivem Velký
Be]t, oddělujícím ostrovy sjaelland a Fyn.
Velký Bclt dělí Železniční 5Ít Dánských Že
leznic na dvě části' vázané zatím tIajekto
vou námořnÍ dopl'avou. V roce 1987 bude

zahájena výstavba Železničníhotunelu od
námořního přístavu Korsor na ostt'ově Sja'
elland až na neve]ký ostr'ov V průlivu' odtud
povede do námořního přístavu Nybor8 na
ostrově Fyn železničnímost' Dokončenívý_
stavby tohoto kombinovaného spojení tune"
lem a mostem se plánuje pro rok 1992. Auto_
mobi]y se trajektovými loděmi budou pře-

plavovat aŽ do roku 1996, kdy bude do_
stavěn automobi]ový most a tunel.

ESPERANTO V MODREM
39. kon8Iesu Mezinárodní ŽelezničníespeIantské federace {IFEF]' ktelý se letos ko'
nal v KatovicÍch v PLR, se zúčastnilo422

dele8átů a hostů z 19 zemi. Siavnostně jej
v bLldově centra kultuIy zahájil předseda
lFEF ]oachim clessneÍ l N5R. Vp s\é iečl
zdÍ]r,!7nil. že leloinl kon8lP. ploh'há V roI e
stého výročízavedení mezinálocniho jazyka
espelanto právě v zemi' ktelá je jeho k0]éb

kou. Jak uvedl, cílem esperantistů je do
fozuměnÍ mezi přÍslušníkyrůzných národů
pomocí spoiečnéhomezináIodního jazyha'
Rea1izace těchlo cliů lp Však moŽná lcn /J
předpokladu ce1osvětového míru, a pfo!o

žeIezničáři-espeťantistéplně

podporuji

všechny plomÍrovépodněty a úsilío za'
chování míru ve svěiě' Všechnv dn! kon
lll
\l)us1a('tll lfí:jnstrassí]
! \sil
kllIl,] zpiislu!nill)
!rIlejl)l}sli svÍj
.iiIr'li\' ! ||t r)!il' u lr!ival('hr lr)kr)nr{rtivn'hr)
li':pa 1 rl)l|{: 1!]72. jblllnriiŽdiI(l víj svý|jh
Zl]j{l;.D ii:

ll)l'(!(li:h lli]l((]li!'i vý7l'aInl'],l]h (lj\pl)níilú' Pa{
ťl L tlix' i pl'(lvllZtlsl)ht)pI)J-. nl)dÍjl pál,'ii

l')Íilllill'ti!! ili1r I'lal7. illhI)Ž piudl{)hl' pl)
.]l:]!jIi! r |(lí'1, 1Í;5:i
nlni(:llU!a str!)il|''la
]l'slIill All1.l''.! !lilli(lil: ' Itil)blikí}vlll'.,oIanlp
1!lllkll'' ptl{lJdlliho i)ísla 2ll bý!illyí]ll l]alo
k!(jl' /.l:ill5kÝrjh d.i'l' ]1al)hytil l'bit!kliv
! l)ll' jl7Íli)'' lla
ryslílvč lllkllnli,ti!
'iv{!

pr]stí leto V PefplgnanL V Jl:n Franci''
Iindřich TomÍšek

Rozvol KoNTE'NERovÉ DoPRAVY
studie věnovaná světovým kontejnelovýÍn
přÍstavům a kontejne!ové námoŤní přepIavě
vypracovaná ve ve]ké Británii došla k zá
věru, Že se do loku 2000 kontejnerová pÍe
pIava zvětšídVojnásobně' PouŽijeme'li vy_
jádření pomocí TEU. což je základní jed

notka pao kapacitní údaje nazvaná Twenty
toot Equivalent Uoit, pak se v Ioce 1985
ve svěiě přeplavi]o 55.75 mil' TEU. Do Io_
ku 1990 se předpokládá nárůst na 76 miL.
TEIJ a do roku 2000 cca na 114.6 mil. TEU.
V EvIopě se předpok]ádá jak v kontinen'

tální, tak v zámořské přepravě nárůst
z dnešních 17 mj]. TELr nJ 32.2 mil' TEU, to
je o 89 1.)' N*el!ětšÍ nárt]si bude zazname_
nán na Dáinóm VÝchodě, bude to z 25.8B'iii'
TEÚ Y roce 1955 na 25.8 nri]. TEU v roce
20Ó0- \:ýrazně

se rozvine námořní

kontej_

z dnešnich 1'5 mil. TEU na
2,94 nll . 1EU' ZejmÉn] ide o dálkové pře_
pravy na linkách křižu]ícíchoceány; v této
nerová floti]a

souvislosti vzroste podil kontejnerových lo'
dÍ typu Panama'plus pro 6000 TEU. Podíl
nosičůkonlelnerů' ktere po1mou|o vícF než
na 30 0/o '
žooo reu. vziosIe z dneŠnlch 18
kon'
je
asi
třinácl
ve
svěiě
době
V současné
relneroVvch termioálú s ročni překládkou
nřesahuirci 1 lnil' IEU. Do Ťoku 2000 lejich
ločet vzrosre lla 27. Počírá 5e s tim. žená'

mořn'pi'istavy Hon8kon8. Ka ohsiu n8. Kóbe'
llew Yárk. RoLlerddnl a singapul budou foč'
ně Drekladal více neŽ 3 mil' TEU. někleré
z nich clokonce přes 4 mil. TEU. Do konce

alvacátého století budou kontejneIovými
!ieklad iili vybaveny všechny významnější
;ámoiní pij5t3vy' odsud léŽ vyplývá důle_
Žitost vazby námořních kontejnelových telŤninálťl na síťželezničnídopravy.

NovÁ ŤRAŤ v BRAZILII
Blazílie se rozhodla vybudovat novou Želez_
ničnítIať' ktefá v détce 1300 kln spojí od
]chlé obilnářské oblasti země s přístavy na
Atnazonce

a se

současnou Železničnísítí

v průmyslové]ihovýchodní oblssli'

l

Povede

Ánapolisu' leŽicÍho 150 km iihozápadně od
Brasilie ve státě Goiás, sevelním směrem dc
lntDetatrizu vU s|álě Máranhao. St3vba by
měia byl ukončcna na začálku g0. let. s cl
lem dosáhnout maximá1ního využÍtínové
konlunikace pi'ipŤavuje vláda osídIovací pro_
jekIy pro iil'oký pás podél Že'ezn.ce. šp

Pro kl,nkrr]lněiši piedstavu o lokomlltivniol
parkLl DR sj zÍo kaPil tl lu iom(j d()stupné Iida

]t] 0 ieho tlÍ)Ženi a konci lt,kll ] 9Í]Íj
kcl lilstával0 v praviÍll)l|)énlprov(lZtl s1á]{'
j|]!ta 83 úzkollj7r)h()dDý(|h a :]B2 nl]l.málně
I'rIZL:l'')dt]ých par'níl]h ]okom()li!. Palk tl.-l']
\;|:lt [lL,tol'ový0h lok{Jnl()tj! s tjllIkllLfkinr
p ",,"s,"1 \)kUnu lprr) ,,"jrnr"! ,r d,,r . \
\ r ,riir(l'rc z SsSl{. .' ri, ,r,l r ',1 l
. .or '' .r'
ril{J ]ls4 slloiů. shllrl.(lu lllrju \ i]1c.ll

(]\nJllll. kylll pll'llÍ'{l|'ll !tL '':| pJl. '; lt
)l]kt}tníJliv' P()sun obs1aIa!ill ' ] -l6_q nl{ltUlU

lÍl:Il loklluUti!.7plavid]žl

t*
I {_ I
: ltd lr:,,

l:a 1'.ri !.]šIch {la

ij(|lI bvl} r'yuŽiván\' In()lt]i l!;' i r7! ! pllčtu
l;i kus. Ilrktrir]k.i trirkr. .nil. rast upcDi
! Iiti3 {rlr:ktri(]kv(:h li)k,,;. ri !:i h 530 (_lck

tlitkv(:ll niotUIl)vJ'{]h f /li ]l 'nfr1inske měsl
.kr r](:hllldraht
lr! \ B:.n
a r] etek
ti í]kvclI Íl(|tl)|.o!ích !. :1t i mistnÍ{-.h dťdh'
'/trjlnlavé js('u i t]dtrit t"]pUae1'rěišÍ{jh Io
- rnrlivnioh irdeth z:i:m redla iada lllti
: :lllldn.' ! nakL]' !: !aiiantá0h v celkl,
i'm p'jČlU 1]j1 \i:] ' \j.]lj 1ralovými lokl)
. íivilllli ]t Í]. 1 l;'
].Llmotiv iadv t32 slJ'
r,.i\kr, !.,r tr .: i.r 6di kusii. s rm'.k
|].ibji7tl]l p .:. -.: :!du rÍjpl.ezÍ]nlllvanllu
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BUDoUcNosT ŽELEzNlc RsR

Roz]oŽenj zelezničnÍsitě RUmuncké sol .d
listické republiky zhluba odpovídá poŽada!'
kťlm náIodního hospodářství země. Pr.oto se
v příštíchletech nepočítá s výstavbou no_
vých hlavních tratí, naopak sí]y Železniční
ho stavitelstvÍ RSR budou soustředěny na
výsiavbu přímých spojek mezi městy a ob-

na zdvojkolejI]ovánÍ někteťých
tlatí. Z ce]kové délky
11 500 krn ŽelezničnísÍtě je zlrruba jedna

]astmi státu a

jednokolejných

třetina e]ektlizována' coŽ znamená' Že eIek_
trická trakce se podí]í na celkovém objemu

přepr.avy 58 pIocenty' Elektrizaci dalšícb
úsekůby se tento podÍl měl do roku 1990

zvýšit na

70 0/í.

': .]a:;l7
'1{ill}vii I(lkll lÚtiv řady '17 invťntár'lihll
B'.ilskýc1l Žel()7ni(: v č{:]t) lvt:hliku
ll,'dl
v l6'|tll h / nli:\|ir ||lrt'flIl|Jj!'

ii l]ll1il(.'lť'lllI
lla i)l)lázku DllhlíŽ
sta
: l) I)a]whinnic, sÍi{)iuilI nit'l:1|]znični
iih dlt t\;Ithlt
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'ls''d

d{l ťdj''b'trghll'
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Devi1 ziipadoevlopskýí|h Želez ic k nilllŽ
nilcŽi CL|r I]B Í)sB t,S NS tjl]R SBl] tjIr.
;l]s. sNcB N!lBS it sNcl]' rrzaviíjltl v Iol;lI
].r:1 lnczjnál,odlrl dl}hl}dU D provo7u 1úŽko

!r'rh v()zir. l lrxlna 1380 vsrllupila v ptar
Jllrst dalsi dllh{lda. na7vaná T[ans l]ull)
'.JI]l'1 {TIiN) Poo]' ]{)iím (:ilem ic spl)l(!čný
.'l'!ll7 lllzkUv}í.ll !l'lll ll,| llalll:l' l'Ljllli'lll'
dýl)u sllllsodnil)h Žrj]€zni(]. t/č€lně (|alših()
i \ v{ljlr a zd(lk{,nal{lvání těchto sluŽeb. Z.
i]rl]uje tdké koÍ]l,alil]aí]i vyuŽíváni ]ňŽkl)výl)h
l r.Ll v zahIaniajni j vnilrostátni rl{)pl,ava)
\,io!diDaci invostii:ni a obchodni politiky.
\ sl)učasne dobč tÝ{lii v')zidlt'vý pa'.k zahl
rlilJ d1, la]to dohlJt|y 24!l lilŽkový0h vl)Zll
p.]lr lil7uých typů' Jsou t{] shola dl'ti.j lil'
. ,!| v(]:jy t},pu AB 3:t s klimali7.Íl a j':dl:_
ll'rlli {|íldi1v sl) tiÍjnli lilŽky l:j3 nrisl)' }íI]
. dvall.i{)1i oÍi(lily po titch l žk,ilrh (ili;
'IL\l]' T 2 s klimatiZa{]i a osÍ]niiljli oddil]
'', dri]lna lilŽky l3Íj mist|. T 2 s s k1inali
zJ1]l a sUdn|llál]ti oddily se dvčIna liliLI
jJ nlst] a konel)nč U $ iedenáíjti 0dÍ1il!'
\ rí!dnlm. dvěIna nr-'bo třcmi lilŽky ln(|ivíc{'
J r misl ). KI{)lDč u!ed{-'nóho paťktl lúŽko
. ' ' l !.l/'' jsoll plUnajat}' |''s|é lll'hl|Ý" \lll}
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Proč?
KriIickúch piÍspěDkůna Ién1a nedostaIků
D kulluie cestoDánÍ po železnici blla D pa
s]edni dabě publikouána Ú našenl tisku celd
řaLla' Z Dlastn'ich zkušenosti ÚínÉ,že pfaÚ-

tjirě zabÍazuiÍ současný nefadostný

staD.

}lnozi cestuiícÍ, kleřÍ diíDe dáDali pieclnos!
l,|aku lneboÍiln se napsat, Že iiz(la Lllakem
kd!/s! zl1alnenala zeiména pro clěti laclostl1!j cesIoDatelskÚ záŽitek), apouštěÍi nehos
tlnné Železniční kraie, aby pÍesedlali na
|idska únosněišízpůsaba dopfalu. AÚŠak

i elcologickÚch důÚadů b!
Žódoucí pfaDÚ opak - méně .iu|, aulo'
busú a uice cestuiícich přepruaenach pláDě
:pieznicí.
1 ekononliclclJch

bll

Vgtka Deřeinasti i požadaDka nápraD!
stl1é)'uií pochopÍtelně pÍedeDŠímdo řad Že'
Iezn|čáiů.IenŽe přes Deškefou snahu se
sliboDané zlepšeníclas|aDuie těŽkopádně.
]Inal1o (lůDodů pomalého postupu lze nalézt

D obLasti inuestiční'ofganizační, nelze pře
hléLlnaut ani ne(|balost a lEachotu někte'
]llch pracoDnÍkú.ADšak ie možnépřipsat
:elou Dinu na kanta Železnice? Pohled na
aliičenésedačk!, demoloDan(l zriÍzení čeká.

,Pn' :nečišlěndnci.luplšlě 1 i!ne uljieDg
. dláŽni apokalapsa oteDÍfaiÍ problém
. (Iluhé stÍanu. Iak fiohau ŽelezničnÍ of
qanizace

hLaDu" těm cestuií'
"napraDoDat''
il'l' iei]ehž
akliDtln ;P opnkoÚLlnp praieDuil'
t',]P,1enlim zpúsolJel11'' odpUDěa ie iosna _
těŽko. Železnice má sDé piedpis!], zákazlJ
a piikaz!, ienže co isau platná Úšechna
spráDnat nařÍzení lDáiÍ D tDái palÍě despe
rcilú' Klprú si l,p |IL!].L] 7uhrLlie nu
''Blusel"? Bohužel takorlcll cestuiícÍcl1
s ]?2enšÍn?i či Dětšimi sklona k Daltlalisnlu
}pnÍ máLo a Železnice dlaze plaÍÍ za ieiich
čÍnuneien ztr(Itou nemalúch Iinančních
pros!i;edků, ate i čás!Ísué spoleóenské

'

p'e

st

iže.

Anan!miÍa cestuiícÍho daDu posktJluie

ideáIní pťostiedík neihoršÍl PloieÚůnl pa
dobného druhl!' skutečnast, že iich spiše
přibÚÚú než ubýuó' pj|idáuá zaměslnancůnt
Železnice Dfásk!, ktefé piectpisoDó kosme'
Íika s1ma a sobě neÚlhladi' Pťoblém Dan(Ialisnlu, nedastatku úct! ke společnlm hocl
notám značně pi1esahuie hranÍce železnióní

iíše.Iedn(i se o DaluiicÍ celospalečenska
ieu, kter! ie nezbltné Fešit na adpouída
iícíúroDni. DolnnÍÚám se, že práÚě tenlo
a\pekl fplP d1skuso a kullurP apslaL)áíl! iP
D kfitikách podhDdnocaÚán. Jistě 1aké pro
1a' Že |uáie Diníkůtl s nimÍ i ieiich pÍo
hřešk! mizÍ D bezeimennÚch ploudech ces
tuiicích, kdeŽta železnice zde zůstáÚd iako

3X
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iedi]lá k()nkréÍ]1ÍoclpoDědnci insliÍuce' A tak
xffidalaÚé tLáIe Úcelku nerušeně tlernaluii
a železnice D loli sisaÍa neustáIe obno,uie
a abnaÚuie' Pokud se má současnu sta|)
zlepŠit, ie bezpodmínečně nutné zkoumat
ílo hloubk!] příčina takouého,,nelidského''
cIÚDóní oanclalů a podniknout obtíŽné,Ieč
potŤebné kfaka k nápla,ě.
IednÍ|n z přispěukú k ŠilokédiskusÍ na
Ío!o té|na' kIerÚ nikoIÍ ]1állodou námětarě
čefpá z Železničniho pfostředi, se mó stát

]loD! celoDečefni lil l scenálisllj Radka
lollna a reŽiséfa Karla smaczka s lako ickam ndzÚem ,,Prač?" rÍlÍnoDÍi teÍeDizni di'
I)áci Dědí, Že d,oÍice loln smyczek se De
soé spÚlcčnP l
tDorLě DěnutP
'amasla!ne
přecleDším problémům
l\1ladÚch lidí D ne
snaú ng,'h /!Do!nlch situaalah' PjlpamÓhmP
si ]'llpřÍlclatl Iilnu Housata' Ien tak tlochu
si písknout, snéženk!a machři či nedáI)
nÚ teleDizní seriál |Iřetí patfo. všechna tato

lila l)!ujlala ] in1ořádng ohIas pfáuě pra
o1euřenast' s iakou se l)gÍadi;uiÍ k ožeha
Dljm otázkám současnosti. Ani noDÚ společnÚ proiekt obou .ťutorůneDlbočuie z ob'
lasÍi jeiich dosaDadni tuofbu. HlaDními ak'

..Aie to se piece netlJká ien latbalaÚúch

f

anouškl:l."

.',4r sl 1o Dyie.ši D klubech,
nezataltujte.'

nú da

toho

,,Neděleite a Ic)ho Dědu. Tohle se děje
D iineic]l spoltpch' HklDně z taha neob
ÚÍňuite klub. i'rl],/: sP ro ]'lclDÍc nesÍalo na

i

zápase. I e .b!!Íeč]iúl a naÍukouat."

z laho Íl]1erl děIá senzacÍ, pfotoŽe
'TÍsk
ll nds l]'- |lal ' ť'I kn:Ji lancoDačce

i1ch

se někcla DoŽefe a popeťe nebc) něca lozbiÍe.

prosí l Úás'

tllt i! kluci

Jabě' pr':o:Ó
'anLt ŽiDot."
tálne celei
4elDic

,,A o uandalstL)i lsl9

,,sI!šeI' A co iaka?"
si o ton1 m!slí|e?"
',Co
,,No ie to blbý, na,.."
,,Nic Dic?"

l'

nakonec ubliŽili

'. l ' s

4Ima po

:ri)Óle nesllJšel?''

,,Má1n snatL skočil mezi parLu L)oŽraleich
chull!dIIů, kcl!Ž ÚaÚáděi? Aba ňi Úod'lazili

leduit1!? NebuďÍe dnešni."

,'MělÍ b!/sIe Didět, iak Ú!DáCIě] Íekruti,
Íér!Iillnu ',Proč?" isou mlacli spaltanštÍ kLl,tž teuou na DoI4u' Neba k|lu: .e urocoÍ
Dlaikonc,ši, ieÍichž šÍlenó iÍzcla lachlÍkem Inazac I.
Plaha-Banská tslstlica na zápas spalta
isou Janouškooé z iinÚch klubů
''Copak
u |oce 7985 skončila aŽ u soudního přeli
Chcete, ab! se fuólo před pťázdnejfua
iil1i?
čenÍa oliásla Dei:einÚÚl n\íněnÍm' TDúlcůnI trÍbunanla? Chcete připraDÍl lidi o radost
Úšak neide pouze o zachlcenÍ události
jetlinÚ paDlJlaŽenÍ?"
s příchu!Í haf|a|u. scénái, JÍLmu fuá bÚI a často
Ankata ŽiDě dokumentuie znčlmau skuteč'
pabuseln a Iilln-diskusi natl příčinami, ktelé
nU\l - l-o čloDěk, lo iin,J pohlplt no Děc.
Dadou pL1flu nlla(Iíků a děučat k asociáÍni
mu iednání. Autoi1i sleduií akeln kanleť! 1t,',lk mattuooan1j ncízor. slca,ilisla a rež1séf pie(IklúdaiÍ {]iDókoL]i t!/ta p()staje k za
sDlch šest ',hlt|inů" D neilúzněÍšíchoka
n1Žicícll zjDola. BruÍáIní scéna z ulaku stiÍ- n\lJšleni. Cílem ieiich nelradiční metotl! se
lt(i s!út ca nražná neÍobiektiI)něišíhledání
CtaÍi zdběl! z Íoclinného pfasti,edí, zaněsÍ
adpoDědi na palčiÚou otázku _ Pfoč? Bez
n.ini či soudnÍ síně. ve lofnÉdialogu De
sclrcn1al ičnosl i, bez ziednodušenÍ celého
denéila n1ezi kanlefou a diDákem isau před'
s'aDq a turzeni ntlarlljch lidi paroD4(iDonq pťobIémudo několika Iofmulek. odpaÚěd'
s fealilau, která ie

usDěclčuie ze IžÍa pala-

n(t

lulo nalélúDou otázku musÍ hleclat kaž

ani postaie L)e).einosti dlj diÚák sám za sebe'
k ieiicll činu a názola Litlí zúčastněngch
i'ilnr' iehaž osu tuo|í známÚ přÍběh se
}7a soudnÍm pielÍčení,iak a tom suědói
Špalnlmkoncem, ÚlzÚDá k oteuiené dis
napi. abfaz nazDanÚ Ankela:
kllsi na oŽehaDé téma. Dokud nebude e
.Vite a Lom, že pied Íldnem DlaÍkonaši schopni obnažit psacholog|cké i společen'
ské kařena Dantlalismu, dokud se odpoDédi
spartlJ ztleci oDalÍ os Dagónú r!]chliku
na atázku ,Ploč?" neslaiou uÚchodiskem
Pf aha_ Banská BlJ strica? "
]i reše]lísloŽitého ieuu, dotu(l se budeme
ncien D českasloDenskékinematogrcIÍi, ale
''Jo. Ip ncuDěřiÍelnÚ, Že se u nás nlahlL)
pfauL!. Nechlběií

něcC)

takoDlho stát."

,,IO.

udělati tan1 škadu za čtDft n1!lÍónu'

^
Mě neiuÍce
zaiímó, kda to zaplalÍ' DauÍó

,

že zase ma ýšichni."
,,Vtm to. Mclo se s ntma zatahtt, s ,Jrozlan14. A co clěIali ieiich lotliče? Podle mě
bij nlělÍ claslal exenplálni tÍes|'"

.,Néco isen1 slašel, ale ió se o Jotbal ne-

zaiÍntln1."

u českosloÚenské železničniý'íI0 1nosIi se!kcil)al s takaOÚmi DÚieD!, iako
je ab] az č. i1 ze scénciie Iilmui
''lsn|e D opfaDórensk!c]1 tlilnách' kam
p|ed-DDšinl

',P)'ed lÚclnel11? Ne, to leDím."

blJl!| adstal)pn! znióené Dagón! l!]chlikll
Pralw-B6nskd B!stfica. ProchózÍne ied'
notliDé zdeDastoDané DagÓna. Kupé s Da'
tfhanlmi sedadl!, rozbiÍÚmi policemi na za

Dazadla, DalaženÚmÍ akna' rczkopanlmi zá'
j1iDkami, ulDanlJfii dDei|mÍ' Papíl!, IóhDe,
oč na padlaze ' . ."
M. R.

PosTŘEHY

V příloze MudE]J\'á Že_eznice časopisu Že'
]ezničář č. 22 i!so b'f] Uveřejněn popis lokonrotiv T !;J'Ú a T 679.0 včetně výklesu.
V Clooé' : '' 'enIo ma1eriól vyšel' jsem se
sál]l za''.''.] Připravou stavby nrodelu lok.
T 67-0'- . .iáněl proto potřebné podklady'
z n1]-''- -'::. kteÍéjsem nlěl k dispozici'
ne':.! j .:llečně patrné' iakýnr způsobenr
ia '::::.i lokomotiv provedeno zakryti
s:::-. :' '''gnlilátofů' a to aŽ do okamŽiku'
: : podařilo příslušnou paatii stře
k:
.:' ._ . r)'foto8lafovat. Na této foto8ra'

ÚntuHi Úuut kontlo

rii ie vidět, že skutečnéplovedení se 1iši
od publikovaného výklesll _ zakrytí není
pÍovedeno sítíjako u většiny lokontotiv
ČKD, ale soustavou paprskovitých Žeber.
Foio8Iafie střechy lokomotivy T 678.0014
byl8 pořízena 7. 10. 1986 v Popladu.
PIo stavbu svého modelu ve velikosti TT

jsem vyuŽil továIního pojezdu lokomotivy
NoHAB (popř. lok. řady 130 DR, resP. T
679.2 ČsD] s tínl, Že většívzdálenost otoč_
ných čepůu těchto )okonotiv [cca o 5 mnl
pfoti přepočtu této nlíÍyu T 679.0] není
ještě na pohled patIná; tento nedostatek

je záfoveli kon]penzovár? tínr, Že odpadá
náročné zkracovánÍ pohonu podvozků
Ing. Ivo Mahel
s kardany.
p

n0Y0r il i

sillJItcl{0sl

nepomětnici'' se někdy pozostovují
ník' očkoliv tom byly providelně dílensly oše_
:: ::.1livou rozpoÍnosti údojU Ž pIovozní třovóny o jejich stío'ivedoucí tU měli nóstupní
-::: Ťnulých dob VůčiněkteÍým úředním služebnu (kromé odbočky Protivec_Bochov).
::! ::jín' Jde nopříklod o někteíé zdónlivé Ale lokomotivy byly kmenově Vedeny ve výtop' 'i:'...oiosti výskytu konkréiních hnocich voně Korlovy Vory, kde vlostně vůbec nebyly.
: :: Uvedu píoto několik příklodů.
Tepíve od roku 1921 byly kmenově převedeny

:.:.éme histoíií.V íoce 169ó bylo
'::_.cnuto přidělit nové místní dróze

do nové výtopny Rokovník (ve skutečnosti tom

:':: o 324.2, ' Ale skutečný piíděl počinoje
-.,em 1897 dopodl toktor lhned 97.94, 95,
':: o 13ó' Potom postupně 97'145, 59'109,

zestótnění lokólek (]925) byly do výtop_
ny Rokovník převedeny čtyři stroje řody 422'0'
Jezdjly tu všok jen tři (č. ]1,']ó o 7ó), čtvrtý
(59)' oč v Rokovníku vedený, byl po celý rok
,'půjčen" ve výtoPně NUs|e (dnes Proho_Vršovice) pro vlečkový provoz' Teprve po íoce jez.

úředně
Rokov-.-Bečov s odbočkou Protivec_Bochov lo,:-...ivy 97,94 o 95, 59.81 ož 85 (ČsD řody

'-:'10' 97.194 o 97.225' Piilom je znómo' že
:.-ednoci séznom eeskomorovské tovórny no
]:_oje uvódí objednóní lokomotivy 97.194 (ny'
_.jaí 3l0.093) pro docelo jinou t.oť' Ale no'
:.iklod oÍiciólní seunomy lolomotiv o

tendrů

Jž uvódějí příděl spróvně podle skutečno5ti.
že lokomotivy 59.81 o 82
5e skutečně dostoly do Rokovniko, ole pro
Zojímové všok je,

storé jen přejely).

'e Po

dil

,,domo ".

RŮzné krótkodobé změny

v

pobytu hnocích

vozidel bylo možno sledovot ipo roce 194ó,
oť šlo oPět o ''půjčovóni" (nopř. českobudějovickó 423.0l09 v Rokovniku osi tři měsíce)'
nebo o krótkodobé pobyty v Íómci nóstupů

z Rokovníko roku- 1930, kdežto dr!hó, 324'208'
v Rokovniku dojezdilo ÍokU 1947 o shodou
okolností 5vé poslední kilometíy dosloUžilo

i motorových vozů' Nopř.
při nóstupu lý ]3].11ó o'l7 do Rokovnilo
přišly součosnédo Zdic M ]31,11E ož 20' Ale
už zo půl roku přišly do Zdic jiné stroje o lvl
l31'118 o 20 přešly do Rokovníko, kdežto M

ořidělené pro trotě Rokovnik_Bečov o Rokovnik-Mlodotice V přislušnosti výtopně Rokov-

kdy lokomotivy 434'036' 0243 o 0359 měly i no
kruhových evidenčních tobulich stólé oznočení
Rokovník", ole v Rokovniku vůbec

slUžbu no stótni dróze pÍo dólkové uhelné vlo'
ky' První z nich
uŽ joko 324'207 _ odešlo

píóvě no trotj Rokovník_Bečov.
Jiného druhu je opět příklod z íokovnických
Iokólek. V dislokočnich seznomech před rolem 192l bychom morně hledoli lokomotivy

nových řod lokomotiv

131.119 do Chomutovo. Noopok z Chomutovo
do Rokovníko přešel M l31.123.
Ještě se zmínim o připodu z dvocótých let,

lika případecb pozoroval určitou nepřes'
nost; Íád bych se o nÍ znrÍnil.

Vedeni snahou vynrodelovat věrně ople'
chování střechy naznačujíjednotliví nrode-

Přeplátováni by tedy bylo lépe naznačit spíše rýhou než vystouplým švem:
Např. vozy DF, Fk
Někleré nákladní vozy (LI
s! !

I

Dřive přijel rychlík z Prohy v čele s ''mikódem" o jeho čóst mělo pokÍočovotdo stúÍo
vo',,Mikódo" odpojili o ke zkíócenému vlokL]
Připojovoli jinou lokomotivu. Ve svitu lomP se
mi Žód' tendíovélokomotivy jevilo nóstovbou
uhlóku nějok podezřele znómó. Ano, bylo tc
354.124 o no budce byl nóPis Pl2en''noše"
skó dróho _ Výtopno Rokovník'
. A nebylo to |eďné setkóní ,,se znómýňi" no
lrnem koncr srte

l)u,

Tokže kdo se nóhodně sveze kdekoliV Vozidlem,'půjčeným",můžese domnívot' že tom

potří. A kdo si nejdřive přečte dokument
o kmenové příslušnosti, můžese píóVem div]t'
kde se tom vzolo' A přece ie to tok. Nejde
tedy o ÍoŽpornost foktů, jde o pouho! ÍozdÍl_
nost me2i ,'domovem''

o

momenlólním ''plo-

''Výtopno

sTAVÍre uoDELY vozir?
Při několika zdařl|ých výstavách jsnre nrěli
jnoŽnost zaznaÍnenat účastnrodelů vozů
Vyrobených našimi modeláři. Na rode1ech
staršich osobnÍch vozů ČsD jsen] v něko_

nejezdily' Byly disIokovóny v Berouné pro,iloky Beroun_Dušniky (Rudnó u Prohy)'
A tok bYch mohl jmenovot dolšípřikloc,
kdy vozidlo sloužilo docelo jinde' než bychoje opróvněně hledoli. Ale Uvedu nokonec jedno z mých největších překvopení'
V roce 195ó při nóvrotu ze Slovensko jsme
čekoli v Bíotislově hl' 5t' no rych|ík do Píohy

Vlodimií zu'ko

láři téŽ švy oplechování střechy _ aŽ selu
je to správné. chyby se však dopouštěji'

kdyŽ přeplátování plechů střechy (podé1né

nad horní hranou

bočnic ]

vyznačujítéŽ

jako šev. VŽdyť ve skutečnosti by voda Za
takovýln švelrr zťlstáýa]a stát a to by jistě
neplospivalo tlni těsnosti, ani tlVanliVosti
střechy.
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t '.'.e 1952 zoloženéDoprovní muzeum v Dróžd'onech mó rozsóhlé
!:'.Í ieleznični techniky o do budoucno zojišténédolší exponóty'
:::-c sloužicíprovidelnému provozu. l když v polóci lohonneum
. :.l'ltÍU Dróžd'on se nóvštěvnici obdivují řodě cenných obiektů r:::ré nejstorši

|okomotivy v NDR, stroji Muldenthol z ro-

(_ j3ól, pře<e 'ochovoné
jen nelze opomenout dolší sbírku vozidel, z velké
::!:j plovozus.hopných, která zůstóvó no kolejích. Muzeum dnes
::_oYuje| ó5 lokomotiv, r toho 39 normólněro'ahodných pornich
:: nich 20 provozuschopných}' čtyři pořní úzkorozchodné (provozní
.e 99590l DR)' t0 elekkickýGh lokomotiv, z loho šest provoŽnich,
cole tři elekhické motorové voŽy' tři motolové lokomotivy o šest
ŤotoÍových vozů se spolovocími motory. Příklodný je soubol renovo_
roných železničníchvozidel tožených
vozů o 26
- 28 normólních
úzkéhorozchodu. snimky předltovuií olespoň
čóst z provozlschopných vozidel o čóstečně zochy.uji otmosféÍumimořódných jizd o výstov, kde se s mu'ejnimi vozidly nejčostěii setkóvóme

No oslovy v Nossen se v kvělnu t985 sjelo z několiko směrů hned
osm provo'uschopných porních lokomotiv o toké obě muleiní souprovy osobnich vozů. Při bližšim pohledu lze no snimku identiÍikovot
3Úoie 741230, ot 137 (to jedinó do sbirek muzeo ovšem nepotří),
jé pok 38 ll82
03001,583047,35 lll3' 8ó00l o 38 205, mimo
'óběÍ

35 LET DoPRAVNíHo MUZEA

stokilomeh'ovou rychlostí ie řiti mimořódný rychlík z Glouchou do
Dlóžd'on ke stoni.i st. Egidién, vedený stroji 62015 o 0300l. Podnětem k jeho vyprovení bylo v červnu 1980 oslovo Dne železničóřů
NDR
Text

o Íoto Miroslov

PelÍ

Nejstorší provozuschopnou polni lokomotivu DR zotim předstovu;e
,,molletko'' původniho číslol1 železnice NoÍdhou5en-Weřnigérode
z loku 1897, které potři i novější oznočení99590l' Pro muzejni účely
ji ceponuji no kolejích horckých metrových úzkorozchodek, zde je
ngpříklod ve výtopně v Geřnrode no dróze v údolíř.ky selky

v

DRÁŽĎANECH

Dokonole udržovonó nóklodni lokomotivo 50 849, stejně tok joko
většino ostotních provozni<h lokomotiv re sbírek mureo, oprovenó
železničnimi dílnomi v Meiningenu, je sPoléčněsé souprovou rych'
líkových vozů z konce třicótých let koždoročně hlovním oktérem řody
mimořódných jizd' pouiivoii ji i Íilmoři
součosnou neiry€hleiší přovozuschopnou po.ní lokomotivu no světě

dosóh|o ne|vyššírychlost 182,4 km/h - předstovuje skoj 02020l
-(dříve
18201}, kteíý vznikl v ro.e l9ól rekonstrutci tendrovky 61 002

z roku í939. ve sbírkóch DoProvního muzeo bude ténto stroi, snim'

kem předstovený no výstově ke t00. výročíotevřeni úzkorozchodky
dokumeňtovot ieden z vrcholů v histolii

v Rodebéulu v roce t984,

konstrukce porních lokomotiv

478

iďi
..

ó}
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Železničóři o iejich rodinni při5lušníci tÍóví svou dovolenou ino pobřeži
Černéhoo Joderského moře. od roku l983 v íómci svozové odborové
rekreoce v Juqoslóvii v přimořském lelovisku u Šibenikuve Vodici, kde
se včetně letošniho roku vystřidolo už 4855 nošich železničóřů.Do loň'
ského Íoku ji proživoli no lstriiském polooslrově v Robocu (435ó osob}'
Leto5 toto zořizeni vystřidol Pog no ostrově Pog, kde se rekteuje 1l70
osob' Loni bylo poprvé uspořódóno ipionýrskó Íekřeoce u Molorské, již
se zúčostnilo téměř 500 děti. No snímcich předstovuieme letovi5lo ve
MARIE HAMTITOVA

at

Českoslovenšti železničóři no iedné z plóži Jodronu
Punto

-

Účostnici odboíovéřelreoce pod vodopódy řeky KrkY,
5polečného outokorového výletu

v

i::': '::-

:

Jedno z dependenci holelu Punto-Arousono, kde bYl -:: ::::_
"'9:_ :l'ubytovóni v dvoulůžkový.h pokojich 5e
'obudovoným
Hotel Punto, kde se rekíeonti skovuii

