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Doprovo trokčníchtronsÍormótorů do oprovny no železničníchvozech.
TrqnsÍormótorům většího výkonu, které svými rozměry zosohuji do průjezdního průřezu, musí být před přeprovou demontovóny olejové chlodiče (rodiótory)

Kontrolo množství oleje v konzervótoru vlostní spotřeby před odeslóním z oTT

Kontrolo těsnosti průchodek no prostronstvi oprovny trokčních trons

Íolmótorů

0pravna
měnírenskéhozařÍzen
Y Hranicích na M.
Sklódóni chlodiče tronsÍormótoru převozné měnírny no přeprovní vozík
u montóžní hole

Foto: Josef Hanuš
Text: lng. Vlastimil Škrabánek

vedení. Foto ing' Dezider Selecký
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$NISTER
Y BLR
RAHE
Po prvý raz oficiálrre navštívilPrahu. naš;

IrederÚInc miniSterstVtJ dlpL'avy a ČSSR. ircr

i

dohody o medzináIodnej cestnej dopra'

_

minister dopravy Bulharskej ludovel t:epubitky súdruh Vasil CANoV.
Stalo sa taI{ pr'i prÍ1eŽitosti pcdpísanla

nedzi CSSR a BLR
trínskom paláci.

-

dňa 24. júla t.r. il Ce:-

Minister Canov a jeho splievod sa počas
SVo jho kr'átkeho pobytu u náS ,JelmÍ Ži'._!
Zau]'íma]i o celúr prob1emaliku doplavy, o pi:pravu tovarli i turistov medzi oboma krajl-

naml, ako aj o výstavbu n1

žeieznic'-.

S úprimným obdÍvom i uznaním hodnoti
pIeS [avblt v r'ímci praŽského Že1ezničnél':
uzla, pr'ezr'eli si tiež metlo, naVštíVlliauICstrádu pri Prahe a niektoré dalšie dopral_ná

stavby a zaliadenia.

Dohocu o

medzi.národne

M. K.

j CestneÍ dopra'le

nedzÍ CssR a BLR podpísali rezortrtí 7ni]7istl.
oboch lcrajín, súdruh Vasil Canou (ul'auo) c

dr. Inc|.

Štefan

Sutka @ SúcLruh V. Cer.oD

a

dr' lng. Š.Šutkapri uýmene podpisaných
dokumentou.

KonCom júIa t.I. navštívili Zelezníčné
]plavovne a str'ojárne V Trnave podpredseia federálnej vlády Ing' Ján GIesoI a Ini'
:iiSter dopl'a ýy ČssR IUDr' Ing. SteIan Šutke.
VZácnych hostí splevádzali vedúci oddale
lia dopravy ÚV KSS Ing. Maxm1lián Strémy,
geneIá1ny riaditel Zelezničného pr'iemyse1rého opraválenstva Ing. Miloslav KoIář a po
pťednístlaníckÍa štátnl činitelia trnavského

!a

Y

fFoto CTKI

Y

Na snimke generáIny riaditel' ZPo Ing. M. KoIái (u pruom rade ul|cuo), poclpredseda ulílcig
CSSR Ing. |án Gregor Iuprostred] a riadttel' ZoS |, Durinili (uprauo)

okresu.

Na besede s vedúcimi pracovníkmi podniku, na ktorej sa zúčastni]i aj riaditelia do_
dáVatelských podnikov Stavoindustlie Trna\'a a Impra Praha, súdruhovia Sa Živo zaujimali o plnelie harmonogramu prác pli ple'
star'be ZoS V Trnave' ktolé sú dÓleŽltou, vládou sledovanou stavbou.

Na záVer sÍ hostia v sprievode riaditela
podniku súdrtrha ]. Duriníka a dalších vedúcich pracovltíkov prezreli výstavlru nových

obj ektov.

(rš )
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kroužku mladých železničářů

nórodním hospodóřství. Stólým růstem techniky
podmíněn toké dolšírozvoj železničnído_
provy. Mechonizoce o outomotizoce železnič_
ní doprovy klode všok i nové požodovky no vě_

je

Ne nóhodou se v posledních letech no

ných stronických

o

růz-

veřejných shromóžděních'
schůzích o oktivech setkóvóme s vóžnými při-

pomínkomi storši generoce k politickému o
morólnímu postoji znočnéčósti mlódeže k výuce o Yýchově ve školóch, ve výchovných zořízenich, ole i v zójmových kroužcícho ýe spo-

lečenských orgonizocích. Je to přirozené. Ne_
boť storší generoce próvem projevuje storost,
oby dílo sociolismu jí zopočoténebylo zmořeno, ole oby bylo dóle rozvíjeno no zósodóch
morxismu-leninismu, v duchu proletóřského ínternocionolismu o oktivního sociolistického
vlostenectví. Je to třídní instinkt storšígeneroce,
kteró postupné odchózí z výrobního o spole_
čenskéhodění, cítío vidí, že ještě ne všichni
mlodí lidé stojí no zcelo pevných zósodóch

tok, oby byli schopni kormidlo vývoje

vést

k vytčenémucíli.
Jsou ovšem lidé' kteří nomítojí, že výchovo
mlódeže je věcí školy nebo výchovných zoří_
zení. Ano, výuko o výchovo mlódeže je předevšímnezodotelnou povinností školy. Učitel
byl o zo sociolismu tím více je o bude ústřední
osobností ve výuce o výchově. Je všok nutno
zdůroznit, že nejen učitel o školo působíno
výchovu dětí o mlodých lidí. Mnoho lze vyko_
not toké v mimoškolní výchově mlódeže o procujících. l v občonskémživotě se celkovó ideo-

vó výchovo znočně zúžiloo leckteré společenskéorgonizoce

jí nevěnují stóle

pozornost, jokou si zoslouží,

tokovou

Tím více je třebo ocenit úsilí,které vyví.|ejí
některó mimoškolní zořízení pro výchovu mló_
deže no úseku ideové výchovy, S tokouým
příklodným postojem se setkóvóme v okresním domě pionýrů o mlódeže ve Žd'óÍu nod

Sózovou. Mezi několiko desítkomi zójmových
kroužků zde vyvíjÍ pozoruhodnou činnost kroužek mlodých železničóřů, který vede již něko_
lik roků soudruh Milon l(opečný.

UcEtENÝ vÝcHovNÝ sYsTÉM
Kroužek mlodých železničóřůnovštěvujížóci

od čtvrtých do devótých tříd místníchzóklod_
ních devítiletých škol. Schózejí se providelně
ve čtvrtek od 15. do 18l hodiny. Zójem o tuto
činnost je všok tok velký, že schůzky se nejed_

nou prodlouží o hodinu i více. Jok by ne? Vždyť

nóplň procovní činnosti je velmi zojímovó

o

přitožliVó. stočíostotně nohlédnout do jejich
,,učebny"' Není nodsózkou, řekneme-li, že se
vyrovnó odborným procovnóm středních želez_
ničníchprůmyslových škol nebo odborných učilišť.Spotříme v ní vše, co je zopotřebí k výuce
mlodých železničóřů: mokety kolejišť' nóvěsti_
del, tobule se signolizočními zořízeními, různé
groÍy, mokety lokomotiv o železničníchvogó_
nů. Kroužek mó k dispozici rozsóhlou odbor_
nou literoturu, odborné železničóřskéčosopisy

otd. Nechybí mezi nimi oni čosopis ,,Železničóř'' (vydóvoný federólním ministerstvem do_

provy V Noklodotelství doprovy o spojů).
To všok není nejdůležitější'Hlovní je výchov_
nó činnost, jok ji soudruzi vedoucí v tomto
zójmovém kroužku reolizují. Snese oprovdu nó-

toto setkóní mnoho. Provdo, dnes už no tomto
nódroží neuvidí ty krósné, bucloté třistošede_
sótpětky. Elektrizoce železnic změnilo život o
próci i no žd'órském nódroží. Ale to je próvě to

hlovní, co vedoucí kroužku chtějí chlopcům
kózot.

u

V dolšíetopě se přikročí k teoretické výuce'
ole vždy zojímovými o pro mlódež srozumitel_
nými formomi próce. l ne.jmlodšíčlenovékrouž_
ku se již noučili, co je o znomenó ',Nóvěstí

Výstroho"' ,,Nóvěstí
stůj", ''Nóvěstí 5
- jsou
- Volno"
hrdi no to, že
otd. Chlopci
některé nózorné pomůcky, které při výuce vy_
uživojío které jim mojí usnodnit zvlódnout
všechno to, co mó železničóř umět o znót,
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jsou tytéž,joké používojíno odborných želez_

ničníchučilištíchnebo v železničníchprůmys_
l

ovkóch.

Nejde ovšem jen o teorii. Mlodí členové
se toké učírozumět železničnítech_
nice. Dělojí to oprovdu od zóklodu. V jejich
l<roužku
,,

učebně" spotříme dokonolé mokety kolejišť

se signolizočním příslušenstvím.Všechno vy_

robili vlostnímo rukomo pod vedením zkušené_
ho soudruho Kopečného,Nyní se dokonce při_
hlósili do Soutéžetechnické tvořivosti mlódeže (STTM)' Obdivovoli -isme první exponóty,
které zhotovili pro toto měření sil: moketu kolejištérozchodu 9 mm. Je těžko říci, kdo mó
no tomto kolektivním díle, které somo chvólí
své tvůrce, větší podíl. Snod se no nós nebudou hněvot, vyzdvihneme_li pouze zósluhyjednoho z nich
Učíse tře- Bohuslovo Buriono.
tím rokem elektromontérem
o mó již z tohoto

důvodu velmi blízko k železničóřsképroÍesi.
Netojí se tím, že by chtěl jednou řídit sovětskou
lokomotivu TEZ o síle 4 tisíce koní nebo její

družkú, sovětskou lokomotivu TEP ó0' kteró dosohuje rychlosti 1ó0 km/h. Do zójmového kroužku mlodých železničóřůchodí od čtvrtétřídy
ZDŠ, kdy dostol joko vónoční dórek první mo_
del elektrického vlóčku. Zo tok dlouhou dobu
se věru člověk hodně noučí.Není divu, že ve_
doucí kroužku jej pověřuje plněním nóročných
úkolů,dokonce Íunkcísvého zóstupce' Velmi

co víc, procují zde lidé, jimž toto próce

do-

slovo přirostlo k srdci. Jok ukóžeme dóle, projevují to i zójmem o činnost zójmového kroužku
mloďých železničóřů.Pro chlopce znomenojí

domosti

o

poznotky železničníchprocovníků.

nóroky

no

polytechnické vzdělóní mlódeže.

Toké tyto požodovky stóle norůstojí,jsou všestronnější, klodou o budou klóst stóle vyšší
Hlovní úlohu zde mó výchovo o vzdělóvóní. Vyzvedlo ji konečně i listopodové zosedóní ÚV
KSČ o dóle rozprocovoly stronické dokumenty, zejméno usnesení UV ,'o těsném spojení
školy se životem o dolšímrozvoji výchovy o
vzdělóvóní v ČSSR''.
Soudruzi, kteří řídíkroužek mlodých železničóřů ve Žd'óru nod Sózovou, reolizují toto

usnesení činorodou procí. Proto toké obsoh
polytechnického vzdělóvóní v kroužku zoměřují
k proktickému seznomovóní jeho členůse zóklody železničnídoprovy, k poznóvóní stovby
o činnosti zóklodních železničníchmechonis-

mů, strojů, k seznómení s celou orgonizocí so-

ciolistické železničnídoprovy. Součosně si

chlopci osvojují soustovu proktických zručností
o nóvyků, které budou v proktickém životě
potřebovot. Jsou to nóročné úkoly, o proto
toké při své činnosti důsledně respektují spo'
jení teorie s proxí, školy se životem, Nezopomínojí oni no dolšísložky komunistické výchovy, no hormonický rozvoj osobnosti mlodého
budovotele komunismu, no rozvoj jeho morólních vlostností, Íyzických i duševních sil. Nemůžemeto lépe dokózot než tím, že chlopci
si pod vedením svých instruktorů somi vyróbějí
některé vyučovocí pomůcky. Výsledky své pró'

ce čosto vystovují pro veřejnost v oknech
Stótní bonky. Děje se tok zprovidlo při oslo_
vóch stronickýctr o stótních výročí.Těchto

okcí se zúčostňujíjoko procovní tým mlódeže.
Lze říci, že i to svědčío jejich ideové vyspělosti. Cenné jsou rovněž různéexkurze do železničníchprovozů o zořízení, přímésezno_
movóní chlopců se stroji o jejich obsluhou'
Není pochyb o tom, že úspěch této próce
je dílem šikovných o uvědomělých lidí, vedoucích zójmového kroužku, dílem cílevědomé pró-

ce s mlódeží. Činnost zójmového kroužku mlodých železničóřůto dokozuje velmi přesvědči-

kroužku mlodých železničóřůby nebylo možnó' kdyby ji nepodporovoli oprovdoví přótelé
mlódeže z řod dospělých železničóřů, Je to

vě. Vždyť někteří z těch, kteří kroužek obsolvovoli, si zvolili železničóřsképovolóní zcelo
uvědoměle o zóměrně zo svůj životníobor.
Nopříklod bývolý člen kroužku Jirko Šrómek
studuje již ve třetím ročníkuželezničníprůmyslové školy v ČeskéTřebové. Činnost kroužku tedy význomně přispívó k důležitémurozhodovóní mlodých lidí
k uvědomělé volbě

mnozí členové kroužku znojí precizně všechny

Mnoho bychom mohli nopsot o tom, jok
vedoucí kroužku mlodých železničóřůvychovóvojí jeho členy k ochroně sociolistického

mu zóleží no tom, oby exponóty pro
byly po všech strónkóch dokonolé.

STTM

oPRAVDovi PŘÁTELE
Tok bohotó

o

rozsóhló činnost zójmového

zejméno soudruh Ligmojer' bývolý výprovčí
csD' kteď věnuje mlodým železničóřůmmnoho ze svého volného čosu. A jestliŽe už dnes
železničnípředpisy' je to zósluho tohoto soudruho. Je vidět, že chlopce školíosobnost pro
tuto činnost fundovonó.

Plodnó je toké družbo kroužku mlodých žeIezničóřů s příslušníky železničnístonice Ve
Žd'óře nod Sózovou. Kromě dobných rod je tu
všestronnó pomoc moteriólovó, bo i Íinonční.
Všok se jim zo to členovékroužku nóležitě

odmění. Slíbili jim, že pro ně zhotoví věrnou
ročnéměřítko. Chlopci se nejprve důklodně moketu storého žd'órského nódroží' které již
dosloužilo o brzy bude likvidovóno. No pomót_
seznomují s celým děním no nódroží' Pro tyto
zóměry mojí ve Žd'óře výborné předpoklody.
ku postoví pro své dobré potrony velké kluboVždyťtoto horócké město mó jedno z nejmo_
vé kolejiště. je to nesporně krósný projev úcty
dernějších nódroží no troti Brno_Hovlíčkův o vděčnosti, oprovdové lósky k železničnípróBrod, jímždenně pro.jíždějídesítky vloků. A
ci. Vždyť lecktený z těch železničóřů,kteří dnes

184

RADoSTNÉ VÝSLEDKY
Je třebo zvóžit ještě dolšísouvislosti. Jsme
svědky zdokonolovóní techniky v celém nošem

pomóhojí chlopcům v kroužku, procovol no
storém žd'órském nódroží dlouhó léto, stróvil
tom no kolejích' v depu o no lokomotivóch
velkou čóst svého životo.

životníhopovolóní.

-

vlostnictví, úctě k železničóřsképróci o pochopení jejího mimořódného význomu pro nóš
stót, To všechno jsou význomné výchovné ospekty. Vždyťcelý nóš život, koždodenní počínóní, koždéopotření musí být prodchnuto vy-

sokou ideovou uvědomělostí, musí doslovo
splynout s koždodenním úsilímstrony o dolší

výstovbu sociolismu' A nejen členovéstrony,
ole i ostotní procující no všech výspóch nošeho
nórodního hospodóřství si musí uvědomit, že
v soustovně rozvíjených společenskovýchovných
procesech se prohlubuje komunistickó moról-

ko, formují sociolistické spoleěenské

vztohy,

upevňuje vědecký světový nózor. Próvě tyto formy mojí především plotnost ve vztohu k výchově mlodých lidí, Jok jsme ukózoli, Žd'órští

přispívojí k plnění tohoto úkolu význomným
přínosem.

M

LADI DOPRAV ACr NA BESEDE

, :_cch 23' ož 25, mójo 1975 uskutočnilo so
.:'::^-:ie éeskoslovenskej mlódeže s predsto,:: -i sirony o štótu. Proho v týchto dňoch
-:>: c cez 8O0 zostupcov mIodej generócie,
:

Sociolistického zvcizu mlódeže,

r-ro1lep-

.:-=_:.,ecucich o členov mIodežrríckych kolek: l:, crigód socioIistickej próce, popredných
-:,:::-3V o zIepšovotel'ov, vzorných funl<cio-'=, -- ce|ého Česl<oslovensko, Zišli so, oby
:::.:::; svoje hlósenie o splnených socio!: :, :_ zóvozkoch, prijotých no počesť 30.
'.-:-: :s,cbodenio nošej vlosti slóvnou So=:;':- :rmódou.
=--:_=- ich pobytu bol noozoj pestrý o zo_
-::-: _ všetkých účostníkovstretnutio nezo:-:_-:: né spomlenky. V prvý deň pobytu
::':: s: ao Prožsl<om hrode s nojvyššímipred.::. :: Ti strony o štótu. Účostníci stretnutio
: _ , :tr :nedzi sebou generólneho tojomníko
'{SC súdruho Gustóvo Husóko, predsedu

:: ' CSSR súdruho Lubomíro StrougoIo, členov
l ::, predsedov o členov vlódy ČSR o SSR
: : =_.V o kondidótov Predsedníctvo ÚV KsČ.

'.: znok vd'oky, zo všetkých účostníl<ovstret--:: cdovzdolo vysokoškolóčko z Prešovo Evo
j::š:vc aeneró|nemu tojomníkovi UV KsČ
3's::vovi Husókovi kyticu z 30 červených kve-

::, : vedúci mlódežníckeho kolektívu no boni
'.:s:k v Klodne Zdeněk Šlemendo Čestnéhló-

senie o výsledkoch iniciotívy mlodeže no poóesť 30 výročio oslobodenio Československo

Sovietskou ormódou.
V úvodnej čosti stretnutio pozdroviI všetkých
účostníkovstretnutio generólny tojomník UV
KSČ Gustóv Husók, l<torý ocenil doterojšiu činnosť Sociolistického zvózu mlódeže. Predsedo
UV sZM ]indřich Poledník so V mene všetkých
mlodých pod'okovol zo podporu o pomoc, ktoró je zo strony ÚV KSČ o osobne zo strony

generólneho tojomníko Gustóvo Husóko ve-

noVonó Sociolistickému zVózu mlódeže.
Druhó čosťpro9romu pokročovoIo v priestronstvóch zóhrod Prožskéhohrodu r-reíormól_
rrymi besedomi, kde Účostníci moli možrrosť
pohovoriť si s nojvyššímipredstovitel'mi strony
o štótu o dosiohnutých výsledkoch v mlódež-

níckej orgonizócii o nojmó o svojej prdci no
procoviskóch, oko oj o úlohóch mlódeže v d'olšom období.

V sobotu, 24. májo so účostnícistretnutic

rozdelili do menšíchskupín o zťrčostnili so besied no jednotlivých ministerstvóch' Tokóto besedo so uskutočnilo oj no Federólnom ministerstve doprovy, kde skupinu mlódežníkov prijol v zostúpeníministro doprovy ČSSR nómestnÍk ministro lng. Jón Filinský. Vo svom príhovore oboznónril účostníkovbesedy s výsledkomi próce v rezorte doprovy zo uplynulé obdo-

bie o s ú|ohomi no d'olšie obdobie' Pcd'okorc
rnlcdýnr l'ud'om zo príklodnépIrrerlie ú|oil nc
procoviskóch o poukózol no nedostotky, ktc'é
so ešte vyskytujú. SÚčosne požiodol o po:rc:
všetkých mlodých pri zobezpečovoni úloh v ooslednom roku 5. póťrcčnice o pri nóstupe co
plnenio úloh ó. póťročnéhoplónu.
Po úvodnom vystúpení nosIedovoIo množst''':
otózo|< zo strony rllodých doprovókov, no k::_
ré odpovedoIi rrómestní|< ministro Ing. Jón Filinský o riodite|'odboru kódrového o perscnó|neho FMD súdruh Korel Vojc' Besedy sc
zúčostnilimIodí doprovóci z celej ČSSR, Meczi
nimi bol nopr' Miroslov Slosiorik, rušňovoiiČ
z rušňového depo Čierno nod Tisou, Stonislovo Čopkovó z ČSD Krolupy nod Vltovou, Jii'
Černý zo ŽoS Českó Třebovó, Jiří Jojtner, výprovco Zo žst' Zd'ór nod Sózovou, Bohumír Pczour z ČSA Proho, študent ]oroslov Tomek zo
SPŠD z Prohy, Hor-ro Trejtnórovó z ČSD Chc_
ceri o d'olší.
Stretnutio so zúčostnilpredsedo Doprovne;

komisie UV SZM pri FMD Juroj Sulek, precsedo komisie mlódeže pri UV oZPŠRudolf Pe_
cór o procovník oddelenio zóvodných o trcňovských orgonizócií ÚV sZM lvon Schober.

Skr-rpinu mlodých doprovókov viedoI lng. Jo-

sef Kruželo, CSc., člen 5ekretoriótu UV sZM'
ktorý v mene všetkých účostníkovpod'okovcl
zóstupcom vedenio FMD zo milé o srdečná
prijotie o úspešnýpriebeh besedy.

ANNA PoHoRELcovÁ

|' Filinský, nám. min doprauy, K. Vaic, riacL. 0 9 FMD, R. Pecár, preds. KM pli L]Í''
oZPŽ, a I' Schober, pracoultik ÚV sZM o Po}tl'ad na účastnÍkoDbeseda Za predsedníckam stolom Ipruý zl'aua) ued sku-pÍna mladÚch
:ioprauá'kou lttg. |. Kružela, Csc., čIen Sekretariátu UV SZMt Eoto Josef Hanuš l
Eesedu s mladÚmi doprauákmí uiedli !zl'aDa] lng.

Gviřeni

lI Útusli

deleuuCIg Bln

Dobrú pí'ipraDenost iet]l1olek sastému Co na železt1ici ie předDokladem ťtspěšnéčinnos|i a zaiišťouáníplouozu De ztiženÚch
oodmínkách. Koncem měsíce kuětna proto proběhlo praktické cui'
čenírozuinutÍ soDPž na Dlečce dolu Neiedlú D KalnennýCh Zehlo'
uicích, kcle byly procuičeng a probrd'ny jak otázlcy technické a CDičebni úrouně zúčastněnych iednotek a pracounÍků,tak i úroueň
řizení a organizace práce těahtc iectnotek.
Cuičeni se zúčastntla i oficidlnÍ delegace Bulharské lidoDé reptLbliky u čele s generčLlem KisoDem, která' sledouala předeuším
praktické ukázka čÍnnosti iednotliuých iednotek s použitím techtLiky a simuloDánÍm udlečných podminek. Ie potěŠitelné, že praCol)nÍci zaí'azení u iednotkách Co se zhostili uelmi dobíe suých
úkolů,zuládli obsluhu ueškeré technika a prukticka tak prokázali
ugsokou oc]bornou. píiprauenost. Naše socialistickd železnice tak
tuoří peuný čIánek D sasténu Co naš't Ulasti a ie s to plntt náročnéúkolt1 na úsek Co kladené. Na snimku delegace BLR při
M]ROSLAV MAL]JC
i rohlÍclce zai.ízenína mÍslě CÚičení.
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NoslTELÉ ŘÁDU PRÁcr:
B

la Žei Duda

Když vystoupíte z vloku v Hronicích no Morově, opře se do vós vítr o požene vós třebo
no opočnou stronu, než se chcete vydot. Čeclrró vlosy o honí pokrývky z hlovy ve všech
ročníchobdobích. Tody jste v Morovs|<é bróně,
oievřené dokořón, o protože ji nikdo nechce
zovírot, stóle tody for.rkó vítr. Tuhle moudrost
mi prozrodil jeden z domorodců, toké on při_
Inul k tomuto mírně zvlněnému kroji vroubenému Hostýnskými o oderskými vrchy.
V roce 1945 při osidlovóní pohroničípřišel
soudruh Bložej Dudo do Krnovo o tody zočíná
1eho pouť: Českó Třebovó, ostrovo, Přerov,
oIomouc, Hronice o konečnó, Drohotuše. Vesničko k zomilovóní se, stočí,spotříte-li ji jen
z oken vloku. ,,Jinom bych nešel," říkó soudruh
Dudo,,,zvlóště ne do město, zvykl jsem si o
rnóm to tody moc ród." Dnes procuje soudruh
Dudo joko mistr v oprovně ménírenskéhozo_
řizení v Hronicích, což je z Drohotuší ,,skok".
oprovují zde tronsformótory trokčníhovedení
100 kV, zhóšecí komory o různó zořízenÍ pro
nopójecí stonice.
,'Próce, kterou jsem vykonol do rokr.r 1948,

No otózku, co mó ród kromě své próce,

soudruh Dudo hovoří opět o próci, poIitické'
''Ród politicky procuji, od rnlódí. Jsem v komisi
MNV o členem pléno stronického výboru při

provozním oddíle Přerov." A zóliby? ', Ród
fotogrofuji o pok móm dvo vnuky...'' Nokonec se soudruh Dudo rozhovořil ještě o čer'
stvých dojmech z Prožskéhohrodu, kde byl
spolu s desítkomi nejlepších procovníkůz celé
republiky odměněn vysokým stótním Vyznome'
nóním.,,Je to nezopomenuteIný zóžitek, mnozí
z nós byli při slovnostním oktu dojoti. Byli jsme

v těsné blízkosti nejvyššíchpředstovitelů noší
stÍony o vlódy, mohli jsme s nimi hovořit

o svých problémech, porodit se,

jo|<o rovný

s rovnýln. Do poměti všech se jístě vrylo slov_
nostní předstovení Lobutího jezero ve Smetonově divodle. V hlovní roli vystupovolo nórodní umě|kyně Morto Drottnerovó, kteró bylo do-

poledne s nómi vyznomenóno no Prožském
hrodě. Sklidilo zo svůj vynikojící výkon obrov_

ský potlesk. Toké ono no toto předstovení jistě

nezopomene. Byl

to velký den pro nós

všechny, zóžitek no celý život."

pro

Vrocím se poli, odkud foukó ostrý vítr, stóle,

ted'už vím proč. Přesto je tu hezky,

zvlóště

žijí-litody dobří |idé. Jednoho tokového jsem
-žk-

pozno lo.

Soudruh Blažei Duda (třetí zleua) se suým kolektiÚem. IFoto ]osef Hanuš]

je mou největšípolitickou školou. Jo|<o člen
strony jsem pociťovol velkou zodpovědnost,
,'musel" jsem být Vzoreml protože joko komurnisio jsem byl stóle pod zcrným úhlem. Dnes
mohu bez nodsózky říci; stroně děkuji zo to,
že jsem tokový, joký jsem." V roce 1954 se
dostolo soudruhu Bložeji Dudovi první pocty,
odznoku ministerstvo doprovy
- Nejlepšíprocovník doprovy; byl tehdy devotenóctým v republice. V témžeroce pok získol stótní vyzno-

menóní Zo vynikojící próci. Letos sIovil sou_
druh Dudo dvě soukromó kulotó jubiIeo,50.
norozeniny o 30 let próce no železnici' Jeho
zósluhy byly oceněny Řódem próce, který mu
propůjčiiprezident republiky k 1. květnu 1975.
Když soudruh Dudo hovoří o své próci, hovoří o svém kolektivu. Je vedoucím sedmičlen_

ného kolektivu brigódy sociolistické próce,
kteró soutěžío stříbrný odznok. Móm ród
mlodé lidi, některým bych mohl dělot tótu,"
říkó',,vím, že mi věří, protože dobře znojí
moje pevné stonovisko o vědí, že z něj neuhnu. lsem ród, když jim mohu pomoci při
,,

řešenínějokého problérnu. Jen se mi zdó, že

dnešní mlodí lidé neznojí ten prový pocit
z dobře vykononé próce. Vím, my jsme byli
ještě pod vlivem povólečných hesel o ogito_
ce... Republice více próce..', povólečného
budovóní, elónu o nodšení. Nechci říci, že
dnešnímlódež nemó chuť do próce nebo smysl
pro zodpovědnost, ole z próce by mělo poci_
ťovot většírodost. Nemóm v úmys|u kózot, ole
ještě mnohému se můžeod rrós, kteří jsme
prošli tou tvrdší školou životo, noučit.''
,,Letošnírok 1975 je pro nós Ro|<em vzorné
próce. Zóvozky zoměřujeme no .její zkvolitnění,
vyššíefektivnost. Koždý člen brigódy odprocovol jednu směnu bez nóroku no finončníodměnu." Soudruh Dudo hovoří o próci svého
kolektivu o přitom on sóm je pro něj Vzorem|
příklodem, nejen z hledisko pevného politic_
kého stonovisko, ole především joko iniciotivní
procovník o skromný člověk.
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Komunisti podniku MTH rokovali

'Iridsiaty máj 1975 stal sa StIetnutím kUmunistov podniku MTH MaTtin-Vlťltki/ v Tat-

17 podnikov

a závodov nepatl'iacÍch do

zortu FMD. Tieto

je

Ie-

potIebné prekonávat

ranskej Štrbe s cielom prehodnotÍt Stav
V plnenÍ externej a internej kooperácie pri
štrku za hlavami
VýIobe Strojnej čÍstÍčky
podvalov sČH 150 a prijat opatlenÍa na rie-

zvýšeným úsilÍmriadiacich pracovníkov.
Výs]edok rokovania je zakotvený v závelečnom dokumente, ktorý lozpracováva nie-

VýIoba týchto vysoko výkonných stroiov

opatlenÍa na vytvor'enie podmienok ple pl-

šenie s tým spojených problémov.

]en konkrétne úlohy jednotlivých závodov
a pracovníkov na vyrovnanÍe sklzov, ale aj

svetovými parametrami, vyvinutých vlastnýmÍ pracovníkmÍ podnikv' je z celospole-

nenie úI,oh na tomto úseku v roku 1976.
Správu doplnili riaditeiia jednotlivýclr zá-

So

čenského hlacliska velmi žiadúca.Pracovným
nasadením jedného takéhoto mechanizmu

dochádza k ročnej úspore 37 pracovníkov
u namáhavých prác na údržbetr'atÍ CSD za
rÓznych povetelnosttlých podmienok.
Vzhladom na to, že čast internej a hlavne
externej kopelácÍe má lž značný sklz oproti
Stanoveným harnoncgr'amom výroby, rozhodli Sa kcmunisti záv'odov Vlútky, Košice,

Tlnava a podnlku na tomto stretnutÍ po-

vodov.

Medzi dÓleŽité časti záverečnéhodokumentu patrí zabezpečenie a zriaderrie strediska výroby ozubených ko]ies na závode
MTH Martin_Vlútky' čímbudú v podstatnej
časti vyriešenéproblémy extelnej kooperácie, zostavenie kompletizačných bri8ád KSR
v zásobovacej ob]astí a dalš1e.
V záverečn'om zhodnotení aktÍvu tajom-

ník oV KsS S' Gelgišák zvýrazni1

súhlas

dlobnejšie oboznámit s ana]ýZou súčasného komultistov So zvo]ením generálneho tajomstavu a pIijat opatrenia na zlepšenie ko_
níka ÚV KSČ súdruha Gustáva Husáka do
operačných vztahov.
funkcie prezidenta CSSR. Vyslovil presvedčenie, že na aktíVe boIa nájdená Spo]očná
Rokovania sa zúčastnili tajomník oV KSS
V Mal'tine s. Jozef Gersišák a liaditel od_ cesta k zabezpečeniu náročných úIoh podbol'u traťového hospodárstva FMD in8. J. sÍ- niku. Plnenie prijatého dokumentu sa však
musí stat prvoradou úlohou kaŽdého zo z(lmůnek, ktor'Í výrazne podpot'í1i priebeh tohoto aktívu. Aktív sa konal V atmosfére: ,,Za
častnených. Poukázal na to, Že ]en obetavou
a plne zodpovednou prácou všetkých je
splnenie náločných tltloh posledného roku
piatej pátročnice". Plnel']ie Iozhodujúceho moŽné zabezpečit dÓsledné splnenie záverov
je
Výkonu podrriku
150
novembrového pléna ÚV KSČ a Vytvorit
- výroby SČH
priaznivé podmienky pre úspešný nástup do
staŽetré hlavne problémamÍ
zabezpečovania
extelných kooperaĎných dodávok Zo Stlany
šiestej paťročniCe.
osvALD SIPTÁK

UMNí zLEPšovATELIA
JÁN FELBERT

''leniaťne e]ektt'ického prúdtt, dÓmyseltré
> _ejlská pre ich clialkové ovládanie a mno_

_! ]ié zariadenia' ktolé obhospodarrujíl pťa_
-.'.-1Íci Elektroúseku ČSD v Košiciach uŽ pfi
.-_ z:lador'aní moderne 1'ybavujú a sústavtre
_.-_ : jo\onalujú na podklade najnovších po_
: =:::;_.- '.'edv a techniky. Vynucujú Si to ná
. ._'; r.adené tla Železnlčnúdopravu, ktoL'á
=._:_:::záciou preš1a do dr'tthej, podstatlre

:::i:::_aienej fázy svojho vývoja' Trolejové
_::_e. usmerňovacie ventily, mohutné
=
::.:_s:_oimátofy a mnoho ďa]ších prístrojov

_,

= :a::adenÍ je potrebtlé sústavne udrŽiavat
l- -ltzclrvbnom stave, aby poruchy nenarušo-

:lvnulý chod vlakov.
_:. si'stematická modernizácia

l =':

_.ša:-

rrecháva

dost pTiestolu pr'e um a zručnost zlepš.ratelov rl elektroúseku. Na všetko nemÓŽtl
:a:nataÍ konštruktéri nových zariadení, pro:L_ranti tro1ejového VedenÍa a dodáVate1ia
_:!-ch zariadení. Ich použÍvanie V praxi, pria:]_: '.' dopravnom procese, ukazuje, čo treba
-_:]-:onalit, prispÓsobit k claným pomeťom,
::_; ešte lepšle slúŽilo Svojmu poslaniu. Zlepš:','atelské hnutie má preto ,,zelenú" aj v koš_ckom e1ektroúseku. Z piatich elektroúse.:o;. ktoré patria k Východnej dráhe, sťt naj_rrciatívnejšízlepšovatelÍa v košickom'
\_elmi úspešnýmzlepšovatelom je Zoltán
?eško' majster pojazdnej meniarne elektrÍc.'ého prúdu. Z piatÍch navrhnutých vylepšení
_._
:oku 1974 iba jedno nebolo prijaté. Meclzi
:5o najvýznamnejšie ZN patrí úplava tech]]olosickej časti meniarne pri výmene ortu:o!'ých usmerňovacích ventilov za kremiko';é. Zmenou zapojenia niektorých obvodov
dosiaho] značnúúsporu elektťickej ener'gie
_ matefiáIu, ktoťý je potrebtrý pli Výmenc

ventilov. Touto zmetrou konštťukčnýchčastí
usmerřtovacích venti]ov usporilÍ V e1ektro_
útseku 16 871 korún'
Dobre sa tieŽ osvedčuje pouŽívarrÍe spojky'
ktoťou pripájajú súpravy železničnýchvoztiov k špecíálnemu zariadenirr určenémuna

ich predhťievanie, na spojenie pojazdnej meniarne So stabilnou' PÓvodný SpóSob tohoto
plÍpájanla bol pr'áclry a nie úplne bezpečný.
Aj na vhodné preskúšalrie oplaveného spírrača na 3000 V, bez toho, aby lro zasunu]i na
mieSto a Spoj1li pferušenéobvody, plišiel
umný zlepšovatel Zo]tán Peško. Podstatne sa
tým skráti čas opravy spínača,pletoŽe t]ačítkovýsystém spojí prerušené obvody a bez
o}rtlaŽí Viciieť, či spÍrračsprárlne Írrnguje.
Výztlamné sú zlepšerria, ktoré lravrhol Ing.

Marián Hajduček. Má na Stafosti trolejové

rledeníe a meniarne elektrického prúdu, pre_
to aj jeho návrhy riešÍasplávnu činnost

týchto zariadení. Jelro pričinenímje zabránené prepalovarriu tlolejoVého \redenia a
poškodzovanÍtr zberačorr elektrických ucelených

s i

prav V opravovni rttšr1ovéhodepa Ko

šíce.Po oprave mali súpravy opustit depo,
no, na ,,r'ozbehnutÍe"mali rušr1ovodičiÍba pol
metra tfolejového vedenla pod napátím, po-

tom bolo neutrálne pole, cez ktoré museli

súpravy preisť so stiahnutými zberačmi a až
za trím nasledovalo normá]ne troiejové vedenie. Polmetrová vzdialenosť však nestači]a
na zapnutie motorov, rozbehnutie a na odpojenie zberačorl od tIo]eia. Tťo1ej Sa prepá1il a poškodené bo]i zvyčajne a1 ,,Iyže" zberačov' PÓvodne trr opr'avoYali elektrické r'ušne a pťe tie bolo dosť miesta na r'ozbehnutie'
pretoŽe sú ovela kratšÍe, ako ucelené súpravy. V depe si pomáhalÍ tak, že z oplavovne
ich vyviezol dieselový lušeň. To však bolo
drahé fiešen'e a kecl sa stalo, Že rušeň nemali k dispozíCii, skúšalÍsúpravu rozbehnút

NáčelnÍkSeuerozápadtú dráhy ittg. Ladislau Blažek cl předseda r]ráŽnÍlto uýbot'u )SPZ
|aroslau Pokorný přiiali U kuětnu t. r. noué nositele státltíclt ugznamenání z oblasti
SSZD, uděIettých u příIežitosti 30. uýroči osuobozeni naši ulastÍ Souětslcou armádou.
Nóčelníkdráhy ušem ugznatnenaným poděkoual za ieiich pracoulti úsÍIict politickou
činnost a poblahopřril k uysokému oceněni ieiich práce. Na soudružskébesedě, která
ttásledouala, houořili ušictni pŤítomni o sué práci i problémech' V záuěru diskuse uiis'
tilÍ náčelnika Í.ng' Ladislaua I3laŽka, Že uedení dráhy múžes ieiich pom-oci uždy počítat'
Na snÍmku zleua: I:Irdina socialistické práce Fťantišek |oza, nositel Řádu práce |osef
Koura, nositel Řádu Vítězttéhoúnora Pauel Danko a nosÍí'elstdtního llgznamendní Za
uqnÍkajici práci IiřÍ |Írotka.
Text a foto MarÍe HamtÍ]ová

na tom kúsku tr'oleja. To Sa však takn'el
t'tikdy nepodarilo. Ing' Hajduček v!'Iieši]
pr'oblém jednoducho, ale účÍnne.Pre]oŽením

1zoIátolov predlŽi1 tú čast troIejového'.'edenia' ktorá 51úŽÍna fozbehnutie uceiene,

súpravy. Teraz súprava hladko pfejde cez
neutfálne po1e so stiahnutými zberačmi. To-

to z1epšenÍesa dobre osvedčuje a odriei-i.
čo ho uplatňujú sa atri laz neplepálÍ]o vede-

nie a nebolÍ poškodené zberače tra súp:avách' Straty, ktoré tým vznikali, za ťok čin]iaž 86 000 kor'ún. Ter'az už o túto čiastku n1e
je ochudobňované naše národné hospodálstvo.

Ďa]ším z1epšenímvyrieši1 Irrg. Hajdučei''
spÓsob oSVetlenia návestného znaku -stjalrnut zberač", umÍestneného vŽdy pťed Sp_nacími stanicami, aj Vtedy, ked je poruc_-]a
v elektrovodnej sieti, na kto]]ú je tetrto znah
pripo

jený. Ak nesvieti, nemusí r'ušňovodiČ

odpojovat zber'ače e]ektrického prúdu od tlolejovébo Vedenia, tro, r'ozhodne musí tak u:.-

bíť,kecl je návestný znak rozsvieteni'. ina::
prepá1i tlo1ejoVé Vedenie a poškodíruŠeňUp1atnerrím z1epšenia' ktoré vyťieši1IlgHajduček. sa automaticky plepne osvetigl'i_=
znaku tta akumulátory, keď nastane po:':cha V Sieti, na ktorú je plipojený. Rea]izác1a
jeho nátlt'hu prÍspela k piynu1osti Želez:"-E'
nej dopravy.
Mnohé zIepšenia navllrol aj eiektromo::tér silnoprúdovej časti zaliadenia košickéh!

elektroúseku Alexius |áger. Zameriara s=
hlavne na bezpečnost plí prácí a tra úspolelektrickej enelsie. Jeb'o otočný osvetlo;ac'
Stožiar sa Velmi dobre osvedčuje na rudný_c:

rampách pt'ekládkove j Stanice cÍerna n1i
Tisou. V zime, prl rozstrelovaní zamrznute

l'ttdy sa často poškodzovali osvetlovacie telesá. Nič nepomáhalo' ani husté Siete a naviac ubera]i svetlo. PootočenímStoŽiaIa ie
problém vyt'iešený. A j premiestnením rozrládzačov elektrÍckého prúdu s transformátolmi tak, aby neboli na pracoviskách, zabrá]lil súdl'uh Jáger úrazom a účelnejšímroz-

mÍestnenímoSvetlo\'acíCh telies
li úspote elektfiny.

prispe_

Dobr'e pomáha zlepŠoVate]'om v E]ektrc-

úseku CSD Košice závodná pobočka SVTSIcj člerr, Irrg. Lacislav Šofrarrko,ktoťý má

V závode na Starostí rozvoj zlepšovatelskébo

hnutia zúčastňujesa itrštr'uktáŽí' ktoré po-

]'iacajú ol'sanizácie SVTS a oboznamuje pfacovníkov, ktorí mienia vyIepšovat prácu.
s organizačnými a pr'áVnymi novotami
v zlepšovatelskom a trovátoi'skom hrrutí. CIetlovia závodnej lobočky pomáhajú pri riešetlí problémov a lealizovaní zlepšovacíChtrá-

vrhov. Váčšiustarostlivost by však mal rrenovat rozvoju zlepšovatelstva v ElektroúSeku Košice ZV RoH, aby aj po odborárske;
línii boii umní, šikovní pracovnÍci povzbudzovaní k zdokonalovanÍu pracovných postupov a zariadení, s ktorýmí narábajú. A viac
by mali byt propagované úspechy, ktoré doSiahlÍ zlepšovateiia a novátoli. Ich fotografie S popisom vy]epšenÍ, ktoré realizovali l
s vyčíslenÍmhodnÓt, ktoré prinÍesli nášmu
národnému hospodárstvu, by malÍ zdobii
chodby, zasadacie mÍestnoSti a pracoviská
tfeba ich propagovat na nástenných tabuliach, aby sa všetCi pt'acovníci oboznámili
s úspešnou čirrrrostott zIepšovatel'ov a roz._
šíli1iich t'ady.
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FRANT|ŠEK HLlNKA

úplne zttičené.Skody na teito trati boli
nesmierne a bola to trať, ktorá po rekonštrukcii bola oclouzdaná do preuddzka ako
posledná. To je pohlad na zni'čený uiadukt

pri

Paulouciach, ktorý

1BB m.

mal

cellcouú dižku

Na trati Polhora_Tisouec bol zničený uiadukt, ktorÚ mal 5 otuofou, každý po 25m

suetlosti. Piliere boli zničenédo základou.
Plitom lliDeleta tťate ie 27 m nad terénom.
eo dreua, ale ai oCuahy bolo treba na D!/budouanie tohoto prouizÓria!
DoIe: Handlouské uhlie bolo pre žiuclt Slo'
uenska Diac ako diležité.Preto ustupuiúci
Iašisti Handlouú dÓklaclne ,,izoloDali". Patlilo do toho i zničenie tohoto Diaduktu'

ktorÚ bol dlhý
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m a ieho uýška nad

terénom asi 20m. l tu pomohlo dreuo,zktorélto uybudouali štari mohutné piliere. S prčtCami sa bolo treba ponáhlať, Na uhlie čakala Í Bratislaua, kde elektráreň pracoDala
S poslednÚmi lezeruami. To by bolo zname'
nalo ple BratislaDu, že bg nebola mala
s,etlo a ani Dodu. Pruý ulak s uhlím do'
šiel do Bratislauy z Handlouei 5. júna 1945'
lced' už zósoby uhlia boli D elektldrni len
na niekoťko hodín.
Súdruh dr. Gustáu Husd'k, Uteda ako poDereník dopraug a uerejných prác, na plehliadke ,,dedičstDa" a obnououtlcích prác

u roku

1946.

vpfauo: Prekážkou pre obnouenie preuádzky
na trati zilina_Vrútky tteboli len zntčené
mostg, ale ai tažlco poškodenétunely. Toto

ie tunel u Strečne.

Skutočnépracouné hldinstDo d.okázali železničiari pri rekonštrukcii trate Margecrlny-Čeruend Skala. Bolo tu poilcodených 9

Snímku shora: Trať Prešotl-Strážske bola

datlá do preuá.dzky Ie[L U roku 7943. o ieden
a pol roka z nei ,,kultúrtrégrÍ"urobiti do
sloua zrúcaniny. olcrem ueťkéhomnožstua
obiektou bolo tu 10 uel'kých mostoD a Dia
dulttou, ktoré boli ťažkopoškodené,alebo
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a zničenflch, či poškodených d'alšich 21 obiektoD a uÍaduktou. Trať ušak bola
daná' do preDádzlca o tri mesiace skir, alco
sa to preduídalo. Títo a ďaIší pracout'tÍci
opráunene obdržali uyznamenanie ,,Za hrtunelou

dinstuo u práci". snímka je
uania u lladoDei laskyni.

z

uyznameníL-

,$tn

PO D TE S NAMI DO PLAV c A!
}ledzi najmladšie železničnétrate u nás patrí nesporne i trať
Podolínec_PIaveč na severovýchodnom Slovensl<u. Do prevádzky bola uvedená v roku 1968 a bola to velká udalosť v živote

Obrdzok

1

obrázok

3

lng. MILAN GAJDOS

obyvatelov tohto kraia. Nová trať významne ovplyvnila výstavbu a rozvoi oblasti, ktorá v minulom spoločenskom zriadenÍ
bola takmer bielym mieston na mape.

-_:aÍ Podolínec-or]ov-_Plaveč zaujme kaŽdého _ techtlika i ná_.':'-.ého cestujúceho' Motorové, červetlo-biele osobné vlaky sú har':---: .:i:Ým kolltrastom zelenej dolitry t'ieky Poprad, pozdlŽ lrtorej
.: :_a: \'inie. Stavbári tu však museli plekotrat nemálo prÍl'odných
:-::::ŽJk. Azda najváčšÍestalosti narobÍl úsek v ružbašSkom zá'-::. \_tesnej blízkosti t'uŽbašského tunela dal sa do pohybu svah'
;::'. bridlíc, pr'estúperré ílmi, ktoré po daŽdoch vytvárajú klzké
:':::-''. a]e aj nepriaztrÍvá poloha tunela na úpátÍkopca zapr'ičinili,

:= :ačali kizat šíkmouloŽené vr'stvy horniny. Hťozila katastl'ófa'
:_

: Železničnístavbári si vede)i lady. Navl'hli smelé a Da

vte-

:='š:u dobu zriedkavé riešerrie: kotvenie líca zosúvajúceisa Stráne
:-_=: tratou. AŽ 16 metr'ov dlhé lanové kotvy, predpáté pomocou
='_::í'ch hydIauIických zdVíhacích, r'esp. trapínacÍch zaIiadelrí a
::ivtené v zdravej hornine, zastavili bezpečtle zosur''
]'nes uŽ je tu cestovanie úplr-re bezpečné a tfat Vyhovuje nároč-

_í'rt technickým požiadavkám. Strářr trad tratou' pokrytá nasív-

mÍ ŽelezobetÓnovýmÍ tIačnými pátkami kotieV je pťedmetom
-]diVu nielen cestujúcich, ale i technikov a odbor'níkov. Je to

:i

:-:edkavý pohlad a nevšedné riešenÍe.
Tr'at PodoIÍnec-Plaveč je súčastou,ťesp. jedným úsekom Že':zničtréhotahu Popl'ad-Tatry-Muszyr-ra PKP a jej význam v rám_
__ RVHP neustále vzrastá. Pohrarričná pťechodová Železničt]á sta]:ca Plaveč je najvýznamnejším miestom na tejto trati' Je bodom,
''- ktorom sa stretáVajú tlate z Muszyny PKP, z Podolínca a z Preš-lva. Toho času je jediným železličnýmprechodom s osoblrou preJiavou medzi Slovenskom a PIIR.
Náčelníkželeznične-1 stanice Plaveč súdt'uh Ján Bukovský a ná:ncstníčkatláčelníkaIn8. MáIia Kefnová sú lrrdí na svoju stat]icu
a najmá na pr'ácu celého kolektívu. Aj ked ide o vysutluté praooLisko, vzdialetré od tzv. kultúr'nych centier, venujúl maximum častt
ct'gatrizácÍi dopt'avy a prepfaVy. Cez Pjaveč pt'ejde za 24 lr'odit'l
sto i viac vlakov; je úrlratou ple tlanzitné vlaky z PI}R a MIIR
i dalšíchklajín. Tu sa uskutočt1ujútechnické i cojné plehlÍadky.
I kcď počas výstavby sa zdalo, že stanica je zbytočne pr'edimetlzovatrá, dtles často letr s maximálnynr clovtiporn a úsilímzvliidajÍt
pfeviidZk.JVú čirrlrosť. R<lčný pr'íriLstok t|allzitnej zúIaže v železrričllcj stallici Plaveč je obrovský a rrakládka má tiež vzostupl'lý tl'end.
V preprave plevládajú hromadné Sttbstralty: plcfabr.ikáty, štlky,
drevo apod.

Nar'astajú im však aj problétny' 'Ieoreticky najbIiŽšÍestaniCe
j 11akládky a vyk1ádkv, vyba'retré mechaniznami sú
v Prešove a v Poprade. Avšak pledsa len sú daleko. Na ulahčenie
llakládky a vykládky velmi by im pomolrol portálový Žeťiav o noslrosti 10 Mp. Vede]]ie stanÍce má prepočítatré,Že žeriav by bol plrre
vyuŽitý; slúŽil by i ple potreby pobočrréhorušňovóho depa a vozt1ového depa. Posuttt"tté, nesplávrre naloŽené rráklady na vozňoch
sú trapr'íklad starou bo]estou pIechodovýclr staníc. I ked vinrrÍk
pováčšineneostane atrolrymný, závady tleba odstránit čo najrých_
lejšie a najúsporrrejšie. I pri týchto prípadoch by Sa Žeriav plne
osvcdči] a Že|ezničlá StanÍca by podstatrre skr.áti]a dobu pobytrr
vozt1ov, zadrŽatrých pre nesprávtre na1cŽetrÍe rrákladu.
(Dokončenie na stl. 796)
sťtstf edene

obrázok 1: Ndčelníkželezničttei stanice Plaueč súdruh lútt Bu'
kouský pri ,,operatíuneÍ polacle" s pracoutúkmi stantee. Ztaua súdruhouia BukouskÚ, Harčarik, Dufala, Krauec a Pida. IFoto Ing.
Flantjšek l(ampe) ffi obrázok 2: situačnÚ nd'črtok železničného
uzla CsD Plaueč @ obrázok 3: Na trali Podolínec_orlou mÓžete
uidieť zriedkaué tec|tttické riešenie. Zosúuaiúcisa sualt pledziTezu
ruŽbašskéItolutrcIa sLaubcÍri bezpcčrte zastauili kltuením lica hor.
tlitty. Na sn.ilnke |IačnéŽelezobetónoué 1ltitky až 76 nl dlhýclt
kotieu' [!-oto Ing. Mi]an Gajdoš)

tE9

lns. VI-ASTIMIL MARES

(ó)

Podle prvního jízdního řódu Česko_Sloven_
ských stótních droh, plotného od ledno 1939
jen několik měsícůdo úplného obsození celé_
ho územíNěmci, lokomotivy řody 387'0 přerovské výtopny vozily v jedné turnusové skupině
čtyři póry rychlíků do Prohy o jeden pór do
Břeclovi (viz obr'). 5est lokomotiv bylo přidě_
leno těmto strojvůdcům : 387.01ó Kořínek
J. Pospíšil, 387.014 Šotónek
Ši- Čóp, 387.033
vel
Mouder, 387.030 Possendorfer
Polóček'- 387.017 Klopko
spíšilFr.

-

l_'ludeček.

-

Naše iediná oplá'šťouaná IokomotiDa

Černoch,387.015
Po-

386.001. IFoto Kap-

Iický

Kromě výše uvedeného tuÍnusu byio dolších
šest ,,mikód" zořozeno do doprovy rychlíků o

osobních vloků no trotích Přerov-Břeclov,
Přerov-Bohumín o Přerov-Púchov přes Vo_
!ošské Meziříčí'No lokomotivóch sloužil jiŽ
pouze jeden topič. obsození šesti lokomotiv

O'TA

Pimov

0llí

Turnusovó potřebo,,mikód" bylo tedy 12 o
celkem jích v té době v Přerově bylo k dispozici 17' První ,,Úřední jízdnířód Protektorótu
Cechy o Morovo" byl vydón 15' květno 1939
s plotností do 7. 10. 1939' Poněvodž rychlíky,

1939.

od

28. srpno byl

zoveden moximólníjízd-

ní řód no'] 7 dní (v souvis|osti s obsozovóním
Polsko o připojením Gdoňsko). ac 14. září
přestoly jezdit rychlíky 1 o 2, z tUrnusu no Pro_
hu odpodly dvě lokomotivy (387.01ó o 030) o

v poÍodí 7l4 - 3l8 - 516
byl zoveden čtyřdenníturnus plotný
pok ož
do 28. únoro roku 1941 s lokomotivomi o po_
pro zbývojící vloky

sódkomi: 387.014 Šotór-rek __ Jiřičko, Zopletol;
eóp
J' Červinko, Tolo (později dostoli loko- 387.043);
motivu
387.015 F. Pospíšil
Smožilo,

Stupko; Hudeček

Černý,Leher;

387.017

- Konečný; Mouder
eernoch
Stei- Mosořík,
ner, lndrók;
387'039 Šivel Voněk, Bort|- ; K|op- toho pětidenní iurko
Rojtr, Mrtvý' Kromě
nus- s lokomotivomi 387,037 , 20, 11, i0 o C9
plotil pro vloky skupiny 2 no trotích do Bohu_
míno, Břeclovi o Púchovo.
V období od 29. únoro 1941 do zočót|<u nového jízdníhořódu od 5.5' 1941 byly menší
změny doprovy při 24denní redukci civílního
jízdníhořódu. od nového jízdnÍho řódu bylo
pok provedeno zósodní změno v číslovónívlo_
ků' kdy doscvodní vloky z Přerovo do Prohy
mojícílichó číslodostoly číslosudó o vloky
jedoucí obróceným směrem noopok obdržely
číslolichó. Zůstol dosovodní čtyřdenní turnus
s lokomotivomi o strojvůdci : 387.039 Klopko
Cyprís, 387.015 F. Pospíšil Hudeček, 387.043
Till
Sotónek, 387.c33 Černoch
Mouder.
- výkon čety byl 1]7 hodin o- lokomotivy
Měsíční
12 290 kilometrů. Toktéžbyl vydón rrový dodotek k jízdnímřódům, doprovním o nóvěstním
předpisům, kde dosovodní zótěž rychlíků v tro_

ti Proho-Přerov bylo zvýšeno no ó00
(E V).

tun

Až do 29' prosince 1944 zŮstoly v první skupině přerovské výtopny tři póry rychlíků'je-

jichž denní i nočnídobo bylo přibližně zochovóno. Rovněž lokomotivy zůstoly stejné' pouze
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3

*crav

l(onečný,

které vozilo výtopno Přerov, měly jen ojedinělé o nepotrné minutovó rozdíly v pří-jezdech o odjezdech, plotil pro ně do_
sovodní turnus podle jízdníhořódu Čes_
ko-Slov' stótních droh, o to ož do 27. srpna

z

1

strojvedoucími o topiči bylo nósledující:
387.013 Till
Cypris
- Skřeček,
- Dokoupil;
387.005 ]eřóbek
Zopletol, Venclík
- Mojžíšl387'012 Unzeitig
Mrtvý, Pokludo
Roško; 387.010 Novrótil
Poukert, Kubo očenóšek; 387.007 BojkortDorozil, Mochó_

lek
i 387.037 Horóček
- SovoUhlíř.
Povlíček
-

]

PAAUA

41g, 27o!
64' 71a
zLísE 9t
oběh Iokomotiu íadg 387'0 přerouské uýtopny platný od 74. 5. 7939

27$Kn

nostoly personólní změny způsobenéodchodem
zo městnonců do r4isl užby.
od 4. 5. 1942 přestoly jezdit rychlíky 7 o 8,
nově byly zovedeny R 1óó o 159 s přípojem
v ČeskéTřebové no R 14 o od R 9 (turnus:
4115

-5

613

166115e).

Od 3.7.
-

pok plotil -oběh lokomotiv
R 4/9 - 209

-

1415

-

613.

1e44
214

Když jsem se zde již zmínil o nošem umělec_
kém porodci o Velkém lokomotivním fonouškovi
Vilému Kreibíchovi, musím uvést, že jsme mu

umožňovoli pobyt v jeho oblíbenémživotním
prostředí ,,železných ořů". Sbírol tom své dojmy o z nich tvořil své pozoruhodné o nedostižné výtvory (skici, oleje, postely). Chodil jsem
s ním velice čosto do dílen, výtopen, kde se
zojímol o ce|é to rušnédění, ród rozpróvěl se
zoměstnonci, zvlóště se strojvůdci o topiči. A
v budce lokomotivy jsem s ním jezdívol do Přerovo, do Plzně. Mórn no tyto jízdy hodně milých vzpomínek, vždyť bylo vidět, jok zrovno
sól ty dojmv, vrývol je do své poměti o pok
domo v oteliéru vklódol do svých nódherných
obrozů. Všok jeden z největších olej 'l80x
pro reprezentoční
X270 cm
míst- nomolovol
nost ministerstvo
doprovy. Bylo to,,mikódo"
při zouhlovóní; obroz visel pok delšídobu ve
vstupních prostoróch Výzkumného ústovu doprovního.

Jednu tokovou zojímovou jízdu jsme podnikli v sobotu 14. červrro 1941 no rychlíku č.
15/5, odjezd

z Prohy hlovního nódroží v

8.15

do Přerovo, U lokomotivy nós uvítol milý stroj_
vůdce Černoch (jeden z nejzkušenějších se
strojvůdcovskou zkouškou z 28. ó. 1913). Byl to

zvlóšť svědomid o odborový procovník, který
zostupovol své černédruhy joko důvěrník'obo
topiči, A. Červinko i Bortl, měli po celou dobu
jízdy dostotek póry, oč zátěž z Prohy bylo óó7
tun. Z Prohy jsme odjeli se zpožděním5 minui,
zostóvky před Běchovicemi, no příštímhrodIe
o v Úvolech způsobily zvýšení zpoždění ncr 13
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23ý!

minut při průjezdu Českým Brodem. Do Kolíno

kleslo zpožděníno tři minuý' ole v Pordubicích bylo již opět 7 minut při příjezdu o 9 při
odjezdu. U zostóvky Sruby no nós čekolo po_
moló jízdo 10 km/h' v Brondýse o Ústí nod
orlicí pomolé jízdy 30 km/h přes nově poklódonó kolejovó zhloví. Zo Ústím nod orlicí pok
dolší,,desítko" o tok jsme přijeli do České
Třebové se zpožděním 9 minut. Hned zo stonicí Českó Třebovó jsme vjeli do téměř 53 kilometrů dlouhého tzv. německého územío zo-

stovili v Zóbřehu no Morově, kde okolí bylo
převóžně české.Při nósledující jízdě projeli
jsme pok nóš úsek přes stonici MorovičonyLoštice, pok nósledovol opět 7'9 km dlouhý
tzv. německý úsek o konečně jsme vyjeli z leso
do té širé,rovinoté Honé' Několik obcí kolem
Litovle (i moje ,,rodnó" stonice Červenko, pok
Třídvory, Mlodeč, Střelice, Želechovice) se při
zobíróní území stolo obětí přehmotu, kdy joko
úplně českébyly 10. říjno 1938 obsozeny ně_
meckým vojskem. Při dlouhém vyjednóvóní
bylo všok zjištěno, že německó mopo bylo
při zprocovóní omylem posunuto o po 45

dnech by|y nóm tyto obce vróceny. Přes
Olomouc jsme s dvouminutov.ým zpožděním dojeli do Přerovo. Po celou cestu z Prohy

bylo potěšením strojvůdce Černocho jeho ,,fojvelmi pomolu o s přeole bofol
- tokže co osi
stóvkomi,
chvíli zopolovol' Při loučeníse ,, Misterko" Kreibich všetečně dotozovol: ,,Pone Černoch, jok vóm chutnolo Íojčičko? A kolik krobiček sirek jste vykouřil?" Mi-

čičko"

lého strojvůdce se všok poněkud všetečnó
otózko nikterok nedotklo. Při jízdě jsr_ne
si všímolinópisů no železničníchbudovóch
udóvojících nózvy stonic' A tok jsme četli:
Pscheloutsch, Porschitschon, Somrsk, Wellerr
(Velim), Kónigswold (Grygov) otd'

Zpóteční cestu jsme obsolvovoli s,,tótou

dlouhónem" Moudrem o jeho topiči Steinerem
c Novókem no lokomotivě 387.033, Jejich rych_

lík č' ó odjížděl v 17 hodin 15 minut. Toké
toto jízdo proběhlo krósně. S molým zpoždě_
ním jsme v 21 '58 zostovili no prožskémhlov_
ním nódroží, Molíř Kreibich no obě 1ízdy vždy
vzpomínol s rodostí. Dojmy z nich
- o nejen
z nich
pok přenóšel s obdivuhodnou
- plótno svých obrozů. Tok věrně,přes-že
ností no
svého čosu prohlósil konstruktér nošich prvních rychlíkových lokomotiv' ř. 3ó5.0' ln9. Vojtěch Kryšpín, pozdější ředitel lokomotivky: ,,Až
ztrotíme výkresy, půjdeme k vóm, Mistře, odměřit rozměry!"

V jízdním řódě plotném od 3, 7' 1944

žlud list

črŘeeriuÁ
PRAHA

Berlín, Linec-Budějovice-Berlín, Vídeň-

Břeclov-Berlín o Voršovo, Kúty-Brno-Berlín

o Vídeň-Ústí nod orlicí-Vrotislov). ostotní
o spěšnévloky o nedělích nejezdí.

Když jsem se potřebovol Vrótit do

Prohy

z Morovy, použil jsem rychlíku SF 89 (fiir Front_
urlouber) o 5 nošimi Přerovóky no lokornotivě
dojel ož do Prohy. K témužjízdnímu řódu byl
vydón 1. dodotek, uzovřený k 15. lednu 1945'
kde byly uvedeny vloky, které bylo možno použítjen s povolenkomi. No ,,mé" troti PřerovProho to byly D 5 o ó Proho-ostrovo (-Br-

no)

o

DmVV 9

o 4 Proho-Přerov (-Brno),

obo i zpět. A rovněž bylo vydóno dolšípříloho' ve které bylo uvedeno, že od 23' 1. 1945

nejezdí žódné rychlíky o spěšné vloky (s výjimkou vpředu uvedených) o dóle téžvelké
množství osobních vloků no různých trotích.
Poslední čtyřdenní turnus lokomotiv 387'0
v přerovské výtopně obsohovol tři póry rychlí_
ků o vozily je tyto lokomotivy se strojvůdci:
PossendorÍer, 387.030 F.
387'039 Klopko
- 387.043
Pospíšil Hudeček,
Till
- Sotónek o
.'87.033 Černoch
Mouder.
od 29. 12. 1944 byl dóle omezen rychlíkový
provoz no dvo póry vloků ve třídenním turnuse. Z Přerovo do Prohy vloky 41204 (1.40
13.27), 61206 (17.2s
23.16) o zp* 2A515

(ó.58
13.09) o 20919 (15'14 _ 22'49). Z turnusu -vypodlo lokomotivo 387,039. Toto byl

poslední vólečný turnus přerovských''mikód".
Brzy po Prožském povstóní zočoly jezdit
z Přerovo rychlíky ó o 5. Tok jsem v Proze poprvé objevil u R 5 do Přerovo dne 25. květno
strojvůdce Moudero s 387'030, 2ó' 5. Šotónko
opět s 387.030, 29.5 znovu Moudero s 387.033
o 2. červno jsem jel no lokomotivě 387.008
zose s Mouderem z Prohy ož do Zóbřehu.
Z Prohy jsme vyjeli včos, no vjezdu do Kolíno jsme stóli 3 minuty, v Přelouči jsme no 2
minuty zostovili o do Pordubic jsme dorozili
s 18 minutomi zpoždění. Zde jsme 25 minut
stóly, pok V chocni 10 minut, v Ústí nod
orlicí 5 minut, Dlouhé Třebové opět 5 minut,
v ČeskéTřebové 13 minut, zostovili jsme no
vjezdu do stonice Třebovice no 4 minuty, v Ru-

dolticích jsme prostóli 8 minut, v Lupěném 3
minuty o do Zóbřehu jsme mělí již 120 minut

rt

ítr 6C

22'í 1?.

Posledni uáIečný tulnus přeroDskach mikád o Tak uypadal oběh
lokomotiv 387.0 s rgchlíky Přerou_Praha podle iizdního řádu.
platného od 3. prosÍnce 7945.
[Gtaty z autorovy sbírky)

jmenovóno 14 rychlíků(Vídeň-Č.Velenice-

rychlíky

fta

byl

jezdí
- o nedělích
jen nósledující
rychlíky; vy_

5e změnomi v tisku

ož do odvolóní

pňrRov

1.?345

pnrnov

PRAHA

12'

7i

zpoždění.Vrocel jsem se

4. ó. z Čes. Třebové
rychlíkem č' 1ó, zpožděným o 90 minut, no lokomotivě s prožským zkušebním strojvůdcem Pekem
oť dělol, co mohl, do Prohy jsme
přijeli -opět se dvěmo hodinomi zpoždění.

od ó. srpno '1945 byl turnus ,,mikód" v Přerově rozšířen no čtyři dny se třemi póry rychlíků.Lokomotivy o strojvůdci: 387.033 Spurný
Kyos, 387.043 Sotónek
387.039
-Klopko
- Hudeček,Mouder'
Loun, 387.037 Černoch
Konečně 3. prosince 1945 byl zoveden
nový
jízdnířód s pětidenním turnUsem lokomotiv
387'0 pro tři póry rychlíků. K výše uvedeným
lokomotivóm o strojvůdcům přibyli ještě Mikloš o Křístek s 387.015. Byl zoveden opět pů_
vodní způsob číslovónívloků

lichó

číslo

- kotegorie
do Prohy o sudó do Přerovo. Dřívější
vloků z Prohy do Bohumíno s čísly2-8 o Pro-

ho-Brno-Brotislovo s čísly10-1ó, 63_64 o
147-148 bylo změněno no 22-48 do Bohumíno o 4-1ó do Brno o Brotislovy.

'' v Přerově byl vcel_
ku zochovón do 4. květno 1947' Měnily se
pouze V molých mezích jízdnídoby, obroty
u jednotlivých vloků. Toké lokomotivy zůstoly,
došlo jen k ojedinělým personólním změnóm.
Poslední prožský turnus lokomotiv řody 387.0
v Přerově obsohovol rychlíky v pořodí 25 (3.00
Pětidenní turnus

,,

mikód

4.10), 27 (13.31
26 (23.30
- 18.10),
-22 7.30),
(8.1o
13.00),- 21 (1-L38
22.14)
o 24
(1ó'58
21.40).
od ledr-ro 1941 dochózely již do Přerovo

nové lokomotivy řody 498.0

-

,,olbotrosy", o ty

na

13lo

.18t0

17á

byly postupně zořozovóny do turnusu místo do-

sovodních ,,krosovic"
387.0' Tok
- lokomotiv
se rozloučili se svou 387.043
strojvedoucí Šo_
tónek o Pírek s topiči J. Červinkou o Loníkem,
Zedníkem o Mojžíšem;s 387.039 Klopko o

Loun s topiči Božkem o Mróčkem, Běholíkem
387.015 Mikloš o Sivel s topiči
Dermíškem o Mrňuštíkem,Holcem o Horókem.
s 387.033 strojvedoucí Kyos o Křístek s topiči
Tollou o 5koupilem, Kellnerem o Koróskem;
o s lokomotivou 387.037 strojvůdci Černoch o
Mouder s topiči A. Červinkou o Bortlem, No_
vókem o Johodou. A přesedloli nejprve no lcl<omotivy 498.01], 18, 09' 14 o 2'l , později no
novější 40, 3ó' 38, 37 o 35.

o Dorozilem; s

Jok znóm ty poslední ze slovné doby,,mikód", budou jistě hezky Vzpomínot no ty svoje
noblýskoné krosovice, borevné o výkonné porní oře, snod tok, jok to plzeňskó četo od lokomotivy 498.105 nopsolo no svoji mošinku pfi

poslední jízdě mezi Plzní o Prohou v červnu
1973
Dnes noposled porou
Bylo jsi kou-

zelnó - Nezopomeneme!
Během vólky byl tento stov lokomotiv 387.0
ve výtopnóch Proho o Přerov: V roce 'l94o|1
v Přerově 17 lokomotiv, v Proze 19. Turnusovó
potřebo bylo v Přerově 1'l , v Proze 'ló loko_
motiv. Přechodně v letech 1942|3 v Přerově

15 o v Proze 21, V roce

1944|5

v

Přerově

o v Proze 24 o nokonec v roce 1946 zůstolo
v Přerově 1ó lokomotiv řody 387.0 o V Proze
12

20 lokomotiv.

od zočótku provozU lokomotiv 387'0 bylo
zotíženípro rychlovloky 490 tun, od roku 1932
bylo u R 1 o 2 zvýšeno no 550 tun o od roku
1941 bylo podle nového dodotku zvýšeno no
troti Proho-Přerov no ó00 tun. Toto zotížení
bylo čosto překročovóno o v pořódku odvezeno. Již no zkušebníjízdě 30. 7' 1929 měl rych|ík z Přerovo do Libně 18 vozů o vóze 642 tun
(lokomotivo 387.004' strojvedoucí Zovřel). l později při svých jízdóch no lokomotivě jsem byl
svědkem spróvného odvezení zótěže vyšší,o to
nopříklod: 22. 6' 1935 R 2, 17 vozů 752 tun
387.o1] strojvedoucí Šotónek; 31. 5. 1941 R3'
(Zopletol);
14 vozŮ ó49 tun
387.039
24' 7
- ó73
1943 R 14, 16 uozŮ
tun
387'043 (Till);

,'Mikd'cto" 387.012 u če-

Ie rychlíku u I'ipnÍku
nad BečDou.

IFoto Dokoupil)

4' 1944 R 5, 15 vozŮ 675- tun - 387,030
i 3. 7' 1944 R 5 s 1ó Vozy o vóze
7í5 tun _ 387.015 (Till);5. 4.1946 vezlo lokomotivo 387.033 rychlík 27 se 17 Vozy o vóze
28.

(Zopletol)

755 tun, strojvedoucí Svotoš.
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ŽELEzN lČNí TR Tl HLUČírusKA
lng. JlNDŘICH BEK

V dostupných promenech se obtížrrěslrórrějí informoce o

výstovbě

železrričníchtrotí no Hlučínsku.l ve 5těpónových dějinóch nutno procně vyhledóvot kusé o nokotrec rreúplrré zpróvy o vzrriku žeIezrric

v této oblosti, kteró se dosti mění o do budoucno zozrromenó dolší
ztněny ve svém doprovrrím systérnu.

Výstovbo železničníchtrotí no HlučínskusouViselo přímo s poli_
tickými poměry této oblosti v době před zlomern století. Hlučínsko
joko čóst Slezsko bylo od českých zerní odtrženo nešťostnými vólkorni
rnezi pruským císořem Friedrichem ll' o Morií Terezií v letech 1740 ož
1142, Až teprve versoilleský mír smlouvou ze dne 28. ó. 1919 novrótil
HIučíns přilehlými obcemi zpět k historickým zemím.
První železničnítroti rro Hlučínsku proto budovoly Pruské królovské
dróhy (KPEV
Preussische Eisenbohnverwoltun9) s cílem
- Kóni9|iche
proniknout svými
trotěmi do ostrovské uhelné pónve o konkurovot
tok tehdejším rokouským železničnímspróvóm. Prusové vybudovoli
z dnešní stonice Boborów spojení s opovou, o to do dnešní stonice
opovo-zópod k Morovské centrólní dróze. Úsek no nošem územíje
zrušen. Dóle postovili troť z dnešnístonice opovo_východ do Hlučínoo předoli ji do provozu dne 20.10' 1895, Z dnešní stonice Krovoře ve 5lezsku vybudovoli dolší troť, o to do Rotiboře, kterou otevřeli
veřejné doprově dne 1.10,1896.z Hlučínopokročovoli 7 km dIouhou
trotí do Petřkovic, ole dróhu nedostověli, tok joko její pokročovóní dól
do bývolé stonice Annoberg (dnes Cholupki, PKP). Obtížnoststovby
této troti oblostmi s poddolovoným terénem o pok toké udólosti
první světové vólky celou okci zdržely tok, že mezitím bylo dne 4' 2.
1920 Hlučínskoobsozeno nošíormódou o úsek z Hlučínodo Petřkovic

V nových politickýclr o hospodóřských poměrech republiky pozbyly
troti opovo-Petřkovice i Krovoře ve 5lezsku_Chuchelnó (pohronični
stonice ČSD) svůj původně zomýšlený význom. Snod ještě v období
druhé světové vólky, kdy bylo Hlučínskoopět od CSR odtrženo, jejich
význom dcčosně stoupl. Z jízdníhořódu té doby nopř. je Ži'ejmé, že
denně jezdiI mezi opovou o Rotiboří ijeden pór rychiíků.Význonr
Úseku z Hlučínodc Petřkovic byl všok stóle jen místní.
Po r,1945, v nových politických poměrech, byl přerušen provoz mezi
Chuchelnou o Rotiboří úplně, troťový svršek z Chuchelné ke stótní
hrorrici byl zrušen o Železničnítěleso v zóiezu píi stovbě nové silnice
dokonce zosypóno, tokže dnes troť zočínóve stonici Chuchelnó kilornetrovníkern cco 13' První povólečnó léto zostihují no troti z Hlučíno
do Petřkovic většinou provoz osobních vloků, ovšok bez potřebrré rentobility' Proto ČSD nokonec tody provoz zruši|y. Tím bylo doprovně
Hlučírrskood osirovy odtrženo, což činilo potížev dělnické doprově
do ostrovské pórrve, jejížrozvoj v té době zoznomenóvol prudký vze_
stu p.

Doprovní podniky město ostrovy vyřešily tento nedostotek po vybudovóní oderského mostu u Petřkovic tím, že stověly novou tromvojovou troť z Přívozu do Petřkovic, odkoupily od ČSD troť ze zostóvky
Petřkovice-doly-Hlučín o novou dróhu no ni v Petřkovicích nopojily.
No Úseku CSD zůstol troťový svršek, byly no něm všok vybudovóny
výhybny o troť elektrizovóno pro tromvojový provoz' Ve stonici Hlu-

ovní
oddě
zohá
29.

ostrovo dvě koleje pro vybudovórrí
d ostotních stoničních kolejí drótěným

čótkem roku '] 950 o první tromvoj při-

1

dokončily již ČsD. Předoly jej do provozu 15' 6' 1925'

Ve storrici Hlučínse tok setkóvojí dvo druhy kolejové doprovy
železničnío tromvojovó. Je to u nós ojedině|ý přípod o s ohledem
no uvožovonou reorgonizoci zdejšídoprovy, tj. zrušenítromvojového

Lokomotiua 423.0169 obiÍŽdísouprauu D HIučíně

Lokomotiua 423.0169 s osobním ulakem do Hlučina

Náurat ulrlku. Ve stanici Klauai1e Ue sl.ezsku

TriatryI u býualé železničnizastáuce Petřkouice-d.Oll1

Lgz

t,
Íl.

soupfaDu z obr' uleuo clole píeiÍmá 434.2247 opět do Hlučína

!"amuaioué a železničninádraŽí u Hlučíttě
crovozu

do

svlšku i

výh

kteró
typu

rebude mít

|y vy-

iroti

oudcvoly D

:oké jezdí u
V 1ednom úsel<u silničnívo

trově'

ky v Petřkovicích připomínojí vysoké
:iliře bývolého železničníhostu, že tudy kcysi vedlo železniční
:.o ť.

ŽeIezničnítroti Hlučínskornojí dnes choro|<ter místrríchdroh, no
^:chž jezdí osobní vloky většinou s motorovými vozy ( dy M 13].1
: lY1 262'0)' Nóklodní provoz je v porní trokci (lokomoti řody 423.0,

ŽeLEznlčni MUzEA v
:

Mnoho nošich turistů se l<oždý rok rozhol'je stróvit svou dovolenou v Polsku. Je mezi

^imi přirozeně iceló řodo milovníků žeIeznice'
..:eří dychtiVě sledu.jí, jok žije' měrrí se o bu1uje poIskó železničníspróvo, PKP' Ne koždý
z téchto přótel želeZničrrídoprovy všok objeví,

.ok se u nošich sousedů snožíolespoň v ul<óz:e zochovot dožívojícížeIezničnítechniku'

lv Polsku rrohrozují porní trokci moderními
:'okcemi, rušít-reeíel<tivrrí troti o moderni,v přírodě''.

Přijedeme-ii do Voršovy, jsme svědky vel-

<clepé přestovby closovodního systému nódroii ve středu město.Stoví se nové cerrtrólní
.ódroží, které nohrodí dosovodní Sródmiešcie,
Centrólny o Glówny' A próvě toto poslední
<cncové nódroží bude po přestovbě opuštěno.
opuštěrro ovšem 1'en od železničníhoprovozu.
'Jeho prostor bude využit k budovóní železničriho muzeo. ]iž drres, kdy 1e ještě V provozu'

oyIo jedno nóstupiště uvolněno pro muzejnr
',1Iel1ecia:

Tx

2.355

Tyto
včei
loko
kom

dop rově'

n

porrrí

3.0un
I nebo

PLR

stotně více úz|<orozchodných droh než nopř.
u nos' V součosrré době dochózí u některých
z nich k rušení provozu. Tok je tomu i u troti
Znin-Biskupin-Szelejewo rro rozchodu ó00
milimetrů. No této troti bylo ze stonice s poeízeno rovněž mutickým

Varšaua: Tx

těžko přístupné'

je Znin no troti
osi 15 km Po sil4

des
to

je

ozo

ích.

účely.Je zde umístěno celkem šest r-rormólněrozchodných porních lokomotiv, jedno úzkorozc|rodnó o jeden normólněrozchodný motorový
vůz. Jde o lokomotivy řody TKi 3' Tp 2, oi 1,
Pm 3ó, oKo 1, ol 12, Íx 4 o motorový vůz
SR 70. Umístěny jsou v otevřeném terénu, tokže
je lze fotogroÍovot. Koždý stroj je opotřer-r tobuIkou se stručnou chorokteristikou' Budoucí_
l-nu muzeu je již dnes věnovdno ijedno bývoló
čekórno, kde nós obrozový o rnodelový moteriól seznomuje s rlěkoliko úseky vývoje po|ských železnic. Toto pozice se mó postuprré
rozšiřovot tok, že z me celou prostoru nynějšíhonódroží.
V Polsku bylo v minulostl vybudovóno pod-

zeum.
rrejbl|ž
lnowro

t

V souč

nici smérem no Gniezno. Noši turisté přijíždé.
providelr-rě po silnici od Gniezrro. V tom přípo_
dě musí osi 1O km před Zninem odbočit vprcvo no Biskupin, kde je velice zojímovéorcheclogické noleziště. A zcelo nedoleko pok j=
Wenecjo. No velmi pěkné uproveném bývc'
lém nódroží můžemevidět celou vlokovou soup Vu z této troii. Sestóvó z lokomotivy Tx 2 c

ir olíko osobních inóklodníclr vozů' ]oko
zv|óštní exponót je zde umistětl ,, minivůz'' n:
doprovu pošty o psů. Kromě toho je zde moŽno

vidět i velice pěknou sbírku storých nóvésti_
del. Celó expozice je zorómovóno půvobrrou
jezerní krojinou, Rozlrodné stojí o to, oby s'
milovníci železnice pi'i své cesI k polskému
rnoři uděloli tuto neveIkou zojížd'ku'
Nóvštěvo těchto dvou míst nós kromě toho
nutí |< zomyšlerrí, jok je možno využítželezrličních objektů po zrušeníprovozu oIespoň

k uchovóní o zveřejnění zojímových exponótů,

k
k
p
n
d

nepře-

e

.jistě

l

míst,

zrusežených

Vystovovot.
kde by bylo jistě
- coDr'
VLAST|SLAV LUTRÝN
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na ko.leiích

celého světa

osobní pŤepravy Se pouŽívá motorová lokomotíva typtt 6 D, ]<terá se vyrábí v a]ternatlvě pro normáItrí i pfo široký rozchod a
má výkon 590 kW a e1ektrický přenos. odvozená alternatlva tohoto typu, ]išícíse některými ]<onstrukčními úpr'avami, nese typové označelrí101 D. Pro těžkou posunovací
sluŽbu se použÍvá šestináplavová motolová
lokomotíVa typu 411 D s pojezdetn Co'Co',

poháněná naftovým motoren o výkonu

880 kÝV. Novinkou je motorová lokomotiva
Co'Co' o výkonu 1250 kW' určená pro vedet-tí osobních í nákladtrích v1aků rych1ostí aŽ
120 km/h. Tato konstr'lrkce byla východiskem
pl'o VýVoj výkonnějŠího typu 303 D o výkonu

Í/ roce 1973 byla U Zúrichu zruŠelta lanoui

tlríihe RÓmerhof -Dotder, ttlzýuanú Doldersk(t tlráha, lcterá měíÍla 816 m a uykazouala
uýškouý rozdíl 816m. Byltl nahrazena ozub'

tlicouou dráhou ťozchocu 1000 mm, lcterri ie
1320 m, má nejuuššÍStoupdni 196
promile a spoluie koncoué stanice, iejichž

tllouhá

uýškouý rozdíl je

161,3

m. Cestujíci zde

přeprauuie tento elektťický ozubnicouý utiz,
který poskutttie 26 míst k sezení a 74 mist
k stání. K napáiení tťakčnÍhomotoru slouží
steinosměrná proudouri soustaUa o napětí
600V, pouŽit je Abtůu ozubnicouý sgstém'

ly

PRo sovEŤsKÉ ŽEI'EZNICE
Studie sovětských výzkumných pracovišť

zaměřené na výhledoVou Standardizaci

hlavních zaŤizení motorových posunovacích
i tratových ]okomotiv ukázaly, že bude vý-

hodné Vyvinout jednotný iednomotoroVý
podvozek. Příslušná zaÍízeníbudou uspořá'
dána tak, aby se moh1 používatpro dvě

oblasti rych1ostí' a to pro Slrržbu posunovací

i

tratovou.

C
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DALŠÍJEDNoKoLEJNIcovÁ DRAHA V TOKIU

Tokijská úřední místa zodpovědná

za

měStskou hromadnou dopravu uvaŽují o vý_

stavbě nové jednoko1ejnícové dráhy, která
by mě1a být dokončena V roce 1985. Počítá
Se S tím, Že na její tlase bude 49 Stanic
a že čtyřvozové vlakové jednot]<y nasazené
v pětimÍnutových Íntervalech přepraví denně až 75o 000 cestujících.
Zx

o
U PKP
Přes rozsáh1ý rozvoj elektrické trakce
MOTOR,OVE LOKOMOTIVY

u PKP mají velký význam V osobní Í nákladtrí ŽeleznÍčnídopravě téŽ ]okomotivy moto_
IoVé. Vyvíjejía vyrábějÍ se pro nejrůznější
výkony V oblasti od cca 75 do 2200 kW. Pro
výkony do cca 120 kW se u nÍCh používá

mechanlcký nebo hydrodynamický přenos,
pro výkony nari 250 kW výhradně přenos
elektrický, nebot zkušenostÍ S hydrodynamickým přenosem u motorových lokomotiv

vyššíchvýkonťr nebyly příznivé.MotoIoVé
lokomotivy nízkých výkonů vyrábí podnik
ZASTAL' hnací vozídla motorové trakce
středních a vyššíclrvýkonů podnik FABLOK
a motorové Iokomotivy vysokých výkonů
podník H. Cisielski' sÍd]ícív PoznanÍ. CeIá
řada typů motorových lokomotiv Se Vyrábí

v ob]asti výkotrů do 590 ltW a používajíse
u PKP pro posunovací sluŽbu i pr'o lehltou
službu tratovou a nalézajíi širo]<étrplatnění v průmyslových závodech. Pro lehkou ná_
kladní tratovou s1uŽbu a pro vedení vlaků
194

1635 k!V,lrterý se od výcbozího typu, lresottcího označerrí301 Db' liší použitín vytápěcího e1ektrického generátoru a některými dÍlčímiúpravaml. Typové označení
302 D nese

šestináplavová motor'ová ]okomo-

tiva o výkonl 220a kW, vyráběná ve

dvou

Valia1rtách. Jedna z nich představuje univerzálně pouŽiteIné hnací vozidlo schopné jízdy
nejvyššírychlostí 120 km/h, druhá pak mo-

toroÝóu lokomotivtt pro vedení Vlaků osobní přepravy při lychlosti 140 i 160 km/h.

o

Ww

ELEKI'RICKÁ' JEDNoTKA PRo vYsoKÉ
RYCHLOSTI

Ve spo1upráci švédskéŽelezničnísprávy
SI a firny ASEA byl vypracován pIojekt
mode!:ní e1ektrické jednotky pIo rychlost
22o kmlh, jejíŽ pr.lní plototyp byl nyní vyIoben a zaŤazen do zkoušek. Bude slouŽit
k rychlé dopravě cestujÍcíchmezi význačnými středisky kulturního, politického a hospodářského Života země.
tťz

a
KoNEc N.4'DRAŽÍ FRA'NTIŠKA IosEEA
Hlstorlcké vídeňské nádražíFrantiška Josef a, dobře známé 1 mnohým Železničním
cestujícím z CSSR, přesta1o vyhovovat potře]rám moderní doby a bourá Se. Pro
rychlíkové Spoje se budou používatostatní
nádražíhlavního tněsta a na jeho místě
vznikne Železničnístanice pro vlaky příměstské dopravy.

o

Iy

R'ozvoJ PoLsKÝcH ŽELEZNIC

PětiJetý plán rozvoje polských Železnic,
který v tomto roce končí,obsahuje téždůležitý úkol' jirlrž je rekonstrrrkce 3o až 4o o/o
Železničních tratí. Největšíob1'em souvisejí-

cích prací se soustředuje na hlavní tratě,
a to jednak z hledislra vytvoření podmínek

pro zvyšování rychlostí v]aků a jednak z hleliska zvyšování propustné výkonnosti' oproti

minulému pěti]etému období n]odernizace se

ínvestice na rozvoj PKP zvýšily o 58 %
V rámci tohoto programu Se zŤiztlji také
zcela noVé ŽeIezniční tratě, SpojujíCí oblast
Slezska s přístavy u Baltského moře a dále
s přechodovými Že]ezničnímistanicemi na
hlanici SSSR. Uskutečňuje se rovněŽ lekonstrukce varšavského a poznaňského uzlu.
V roce 1'975 je v pÍovozll 5500 km elektrizovaných železničníchtratí, Což je přibliŽně
230/o déIky Ce1é sítě PKP. Kromě h]avních
železničnich tratí se předpokládá e]ektrÍza
ce i tratí vedlejších, a to zeiména těch, které tvoří paralelní spoie s tlatěmi hlavními.
Tím budou vytvořeny náhradní tahy o dostatečné propustné výkonnosti, které mohou
zajistit objem přepravy při poruchách v na'
pájecích systémech. Do roku 1980 bude elek-

trizována Že]ezniční tr'at Poznaň-Stětín a
tratě vedoucí k hranícím s NDR a SSSR. Zrušeníparní trakce se plánuje na rok 1982.
Rovněž rozvoj kontejnerové dopravy nabývá

značnéhovýznanu. PKP má nyní v provozu
kontejnelů ISo, vyrobených v NDR. V po_
s]'edním obdobÍ byia ukončena VýStavba výrobního závodu ve Stětíně, ktelý dodává
160

konte'inery Fakon-

Konte

jneIové teIminá1y

byly vybudovány ve Varšavě, KatovicÍch a
Gdyni. Pro dalšíplánovací období předpo-

k1ádá PKP dalšírozšiřoVánÍ kontejnerové
pro řízenía redopravy' zavádění počítačů
gulaci oběhu v]aků, automatizaci řízení provozní práce Ve StanÍcích, vypracování efektivních ntetod komplexní ťrdrŽby železníčniho svršku a pokračor'ánÍ příplavy k přechodu na automatické spřáhlo.
Nk

o
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opATŘENÍ PRoTI KUŘÁKÚM
Správa Japonských národních Železnic se
rozhodla zakázat kouření bělrem ranních
a večerních hodin špičkovédopravy v šestnácti železničnÍchstanicích tokijské ob]asti.
UvaŽuje se o rozšířenítohoto opatřenÍ i na
Zw
dalšÍželezničnÍstanice sítě ]NR.
a
zKoUŠKY PRYZÍ oDPRUzENÝcH KoL U BR
Britské že\eznice provedly rozsáhlé expeIimenty S ]okomotivními koly, u nichž bylo
pouŽito pryžového odpruŽení. Pro zkoušky
sloužila elektrická lokomotiva řady 86, která

se pouŽívá pro rychlíkovou dopravu

ryclrlostí až 160 km/h na kolejových
Sách vedoucích

tra-

z Londýna do BirmÍnghamu

či do Liverpoolu. CíIem tohoto řešení bylo
dosáhnout sníženírázových sll vznikajících
při přejíŽdění ko1ejnicových styků, omezit
přenos chvění z pojezdu vozÍdla na skříň
a hlučnost pojezdu. V průběhu experimen
táIních prací se ověřování koncepce rozšířilo také na dalšířady hnacích vozidel.
Vzhledem k uspokojivému výs1edku zkoušek
byto toto ]<onstrukčníuspořádánÍ použÍto
lt několika desítek elektrických Iokomotiv
pťrvo'dníhořadového označení86, které se
změnilo na

86/2.

|r Taškentu, hlauním městě Uzbecké ssR'
se buduie podzemní dráha' ieiížpruní trasa,
dlouhd' duanáct kÍlometrů,bude do plovozu

iiž u roce 1977. spoii střed města
uelkým taškentským sídltštěm, kde žiie

předána

s

250

000 obA,atel.

Wx

noopok, nošly nové pťrsobiště i ve vybroných

vlokových souptovóch expresních vIoků. Tody
zose průvodčízostóvó úlohu nóčelníko stonici'.

o je povinen předložit tiskopis, rro němž se
cestující rnohou vyjódřit k úrovni posl<ytovoných sIužeb ik próci těch v modré ormádě,
kteří zojišťujíosobní přeprovu'

I(RASA U KOLEJI

trotí z Břeclově směrem no Přerov, musel být
nodšen nezvyklou podívonou' jokó se mu no_
skytlo při pohledu z o|<no železničníhovogónu.
Vlok joko by projížděl nódhernou sIovobrónou,
něko]ik kilometrů dIouhou. Hned zo Břecloví ji
tvořily rozl<vetlé okóty, l<teré se v nevídoném
množstvízokořenily no železničníchsvozích. Zóplovu bílých, omomně vonícíchkvětů zpesiřovoly l<oberce v|číchrnóků, které se no vysokých
stoncích zvedoly ve vysoké tróvě, nlísty vystřídóny temně modrými květy šolvěie, žlutých pryskyřičníků,kormíno'.,ě červených kohoutků o bílých
kopretin. Krósný dojem z jizdy umocňovoly

s

budov, nopříklod v Lužicích,Rohotci-zostóvce
o Bzenci-Přívoze, vzbuzovoIy pozornost sgrclfiiovou výzdobort, provedenou mísiními lidovými umělci. Ne nodormo se říkó jižníMorově
molovcrný

!

o

,mc

NE.IEN KMOCHOVA KAPELA

re uotltt . . . Sitttttt'e, kterri st:
denně opakuie na lnnoln ffLístecll našÍ

Před 55 rok'/ byl zoložen v Tóboře Hudebrrí
spoIek železničóřů'Vojenský šikovotel Lozničko,

uocg pro naše depa a stantce neni úkol
lehký. |lždgt' u současné době, ktLg spotŤeba
Uod.a D našem nálodnim hospodářstuÍ stáIe

lezničníchstonic, oprovdovou rodost. Podívome-li se do kroniky orchestru, setkóme se
s dlouhou řodou jrnen všech možných želez-

[,o,toniotioa

be

'Jlasti. Pohled nijttk neobuykIý, přeslo ušctk
širšiueí'einost uid-Í ien ŮněišÍ stránktr DěCÍ.
ZaiišťouánÍdostatečného množstDí kDalit11í

stoupá, klesajÍ lcapacÍtní možnosti zdroiů.
A takouci lokomotiua - na našem snímku
477.055 U Mladé Boleslaui
ně- spotíebuie
koltkrát denně mnoho kubických
metrů kua
Iitrli Doda' Ani ukončení 7:arnÍho pťoDozu
parní generátorg
tteodstraní tato starostÍ'
motorouých lokomotiu spotřebuií
také nemalé množstui uody, a to píedeušímu zimnim období, kda isou starosti se zamrzčLttim uocnÍcit řadů. Vidite teda, že nes|ačí
ŤíCÍ:LokomotiDa bele Dotlu . . . Ale iako ue
ušem, i za těmito sloug se srrýuá prúce
mnoha lidí našímoclré nrmridy.

Foto i text Miroslav Malec

,'ABY oDSIRANĚNY BYLY oBJEVENÉ

NEŠVARY ..."
Když se před dvoceti lety zovóděly v železničníchstonicích knihy stížnostío přóní, jež
byly k dispozici cestujícímv poklodnóch o kul_
turních střediscích, soudilo se všeobecrrě, že
jde o novinku. Leč bylo to novinko Už tehdy

který se joko první ujol dirigovóní, by měl
z nóstupců svých tehdejších chlopců, pomocníkův topírně ČSD o procovníkůokolních

že_

ničóřských hodností' PochvóIil ho zo jeho chvó-

lyhodnou činnost isklodotel o dirigent Vóclov

Vočkóř' Dnes už sice zůstolo 1enom jméno ve
vzpomínkóch, ole pěkné o zóslužné děcictví
po Hudebním spolku železničóřůpřevzol sou-

e

-Kr-

minr.rlých

iýdnech obdržel zo dlouhole_:_

o občtovou próci pro RoH Cestné Uz.='
Ústřední rody odborů důchodce-strojvedcl:
Frontiše|< Clbr z Tóboro ČestnýstříbrnÝ ::znok RoFl udělil ústřední výbor odborc'.é^:

svozu procovníkůželeznic zo dlouhcIeiou c.=tovou próci u příležitosii pocesótiIetého ži,::ního jr.rbileo soudruhům JoseÍu CoufoIovi z :|<omotivniho depo Veselí nod Lužnicío Vo':echu Zimovi ze spróvy Jihozópodní dróhy. Ce;:_
nýnr bronzovým odztrokem zo próci v Ro:
bylo oceněno UVoS procovníků železnic:'-nost s. olgy Červenéz Českých Ve|enic' s:_drr-rho Frontiš|<o Píchy z Tóboro o Frontiškc R._vk'
tíře z Volor.

o

''zLEPŠoVÁČEK"

květinovými

zóhony o skoIkomi. Některé z nódrožních

lice.

ocENĚNí oBĚTAVÉ PRÁCE
V

Kdo cestovol nóhodou v červnu žeIezniční

kroj

p r-rb

-Fle-

o

.ještě úhlednénódrožní budovy

bor Spojené hudby ČSD o oKS Tóbor, k:e'.
rozdóvó rodost o dobrou nólodu druhým:ejen u nós, ole iv Německé demokroiické le-

s

Ve stonici Morovský Písek měli

Ietos těžkos:
elektricl<ými lompomi E 1, které měly usnoc-

nit próci posunovočských čet v nočnídcbé

Delšíčos no ně čekoIi, ole když jim byl'i konecně přiděleny, dlor'rho se z nich netěšili. U lorn:
se zočoly kozit vypínočeo |ómoIy kontok:'
Bylo tomu tok proto, že byly vyrobeny z piec;*
o vůbec nepružily. Ridič motorového vozu t.cÍmistrovského okrsl<u Morovský Písek Jon Ne__
mon, který se o věci dověděl' přišel no to, ;c<
by se doly lompy oprovit o nemuse|y být v'-

řozeny: zkusil dót místo původníhovypíncče
vypínočpóčkový o Iompo opět {ungovolo. Fc
zdořilém pol<use vymontovol vypínočeu všec_
přidělených lomp o nohrodil je novými. Jedn,
lompu si pok vzol ještě domů s tím, že se pokusí oprovit ulomené kontokty. l to se mu podořilo. Jeho,'zlepšovóčel<" vzbudiI velkou pozornost i v jiných větších stonicích, kde mojr
posunovočské čety o mě|i s elektrickými lompcmi podobné nepříjemnosti' Podle jeho příklocu

oprovil již eIektrické svítilny ve stonici Hui':
posunovoč J. Vojtóšek.

-,mc'

o mimoriedne akliU]lei činnosti odbočklJ Slo,leltského zUazu Žien U ŽeleznÍčneÍsťa,ii_Spls'ská Nouri Ves sme už našiclt čitatelou inftlrntoualt' Ta]cnel 100'člennd odbo?l:.:

orgtlttiztlie prauttLelne naiťizneiŠiepoctuiatia pre ženy, ako napr. DÚstaDlc!] TučnÚCh prá'prednášl:ij Lekárou, besetLlJ a záiazdy a poc[. Pri príležitosti 30. DÚločia osllbolenij
naŠeiUlasti Souietskou almádou u-sporÍadali sláunostnú schÓdzu. na lctorei odmenili
DecnÚmi darmi a čestnými uznaniami-ai UÍaceréženy za dlhoročnú prácu na železnici.
Na snímke predsedkgňa odbočka SZZ súdružka Mriria Meliorisouá odouzdáua odmenit
Terézii Nouotnei' UedúceÍ osobneÍ eDtdencie na železničneistartici U spišskei Noueí
Vsi' Súdružka NoL)otná pracuie u teito funkcii už uyše 25 ťokoD.

Text a foto Vladimír Gajdcš

storó kolem devodesóti let.

" ]edno z číselNórodních listů z roku

18ó5

upozorňuje,,všechny po železnédróze cestu-

jící,že no koždéštoci se nochózí kniho, do

nížznomenoti lze veškeréstížnostino chovóní
úřednictvo nebo služebnictvo železničního.Jelíkož knihy do ústřední koncelóře se zosílojí, zóležípouze no cestujících, oby plotné stížnosti
své do kněh těch zonóšeli o tok způsobem nejkrotším doli řiditelstvu příležitost, oby odstronény byly objevené nešVory''.
A protože nešvory ve styku železničníchzoměstnonců o cestujících oni zo sto let nezmi-

zely, nezmizely oni knihy stížnostío přóní;
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Pod'te s nami do Plavča!
lDokončenie zo stl,.

189)

Hovot'Í sa, Že prechodovál stallica ie ufčitoLl Vizitkou

okienkon'l

k srtsedom. Plaveč má síce kr.ásntt výpravnú budovu, -ale tra

drtt-

hej stfaDe, ešte stále nenajúl dobuclovarrý vodný zdroj. Provizórna
vodát'eň uŽ nestačí,hydranty pouŽívat nenrožno a dá se povedat,
Že hygiena ludí je váŽnc ohrozená pre nedostatok vody. Bývalá
dedinka P1aveč je dnes uvedená v cestovlrých poriadkoch všetkých európskych štátov. V sezóne' kedy stanicott pr'e]'de aŽ 22 tisic
Cestujúcich za mesiac, najťt sa pracovnícÍ stanÍce čo obr.acat- A
Stalličnékolajište uŽ dnes nevyhovuje medzináIodnej preprave.
Placovníci železničnejstanice Piaveč však naprÍek tomu neustá]e
zvyšu]ú ťtroveň sVojej pfáce i kultúry cestovania. V socialistickei
sÚtaŽi s pohraničnou staniCou Muszyna PKP dosiahol kolektiv

stanice Plaveč viackrát prverrstvo. Zásluhu na tom majú nie1en
Vedúci placovníci, ale i celý kolektív, najmá obetaví a inÍciatÍVni
pt'acovníci ako s. Hudák, leferent dopr.avy a preplavy' colní dekla-

lallti KoVaičikoVci, signalista s. Dufala, s. Durkáč, výpt'avca vlako;
a ml]ohÍ další'
,,SnaŽÍme Sa

na ludí pÓsoblt, vychovávat ich"
Ing'
- hovorí
Kernová.,,]e ešte vela nedisciplinovaných cestujúcich,
vyskytujú
sa i prípady Vanda]ízmu' Ani StaVy pracovníkov nÍe súr ťtp1né.
Tento kraj nikdy nebol Že]ezničiarskym zázemim. Vztah ludí k Železliici sa ešte len utvára' U pracovníkov i u cestujúcich."
,,A1e zvládneme to' tak ako sme zvlád]i iné, tažšieťrtohy"
-

clopltrí jej s1ová tráčelr-rík]án Bukovský'

Redakčnílist árna
,,Při staIoSte(:h běŽnélro žiVota se setkávír_
nle s l'ůztrými pří jemnými i trepřÍ jemnými
jovy. Mnolro stalostÍ vŠa}< můŽe být odstral]ijlro dot]ťou vůlí1idÍ," rrapsaii trám čIelrové
krllektivtt sotttěŽÍcího o titlrl br'igády social jstické pláce z pf aŽského VýzktLmrrého ústar'Lt že1ezničního výzktrmně vývojové ob'Iasti ]okomotjvního
- hospodáŤství. A hr-red
pl:Ípojili konklétní přík1ad ze zubního zdraVotního střediska V Žst. Praha_hlavnÍ trádražÍ,kd'e tomu bývalo jako v leckterých ji_
ných: dlouho se čekalo a byly ve1ké těŽkosti
s objedlráVánÍm dalšÍho ošetřenÍ.
přÍchodenr clr. Šmídovéa sestry B. Ka_
',S
belkové
se mtroho změnilo," píšÍ.,,Tyto dvě

A my želáme všetkým pracovníkom
- a llÍeleIl v Plavči, ale
na celej tlati
vela
clrutÍ do pfatce a pevllých sÍl na úspešné
usktltočnenie ich predsaVzatí.

ženy si nejplve udě1aly or'ganizačnípořádek
v přísném dodrŽování objednacÍch hodin pa_
cientťt. Jsou přesné a přísné k
6 rlyžadttjí to i od pacientů. K tomuto 'o55
orsanízační_

mtl pořádku přidaly.]'eště prostředí důvěry
a přátelský vztah l( pacientům. DneS v tonL0
středisktr nikdo dlouho nečeká. ČekajÍpouze

tj, kteří přijdou pozdě' Avšak alli pfo opoz_
dilce treexistttje slovo,rre'. UslyšÍjen ocl_
pověd lékařky nebo sestry:,Počkejte jak
trám vy jde čas, ihned vás vezmeme.' Lé_
kařka i sestla tak vytvořily oplavdu příjem_
né prostředí, které je tak důleŽitéa potřebné pro pacienty. Přáli bychom si, aby i jin,l
zdlavotní střediska, a to nejen u ČSD, ale
i jinde, měIa také takový sty1 práce a přístup
k lidem." PřÍkIacl jistě hodný nás]edovánÍ.
jako odpověd na četnédotazy čtenálřťr trv|r-

díme v drtthé části trašílÍstát'ny

NAKLADATELSTVÍ D0PRAVY
uvede

StaDba železničneistanice Ružbachy (r. 1966]. IEoto J. Kaplický]

přesné

A sPoJŮ

v neibližšídobě na knižnítrh tyto publikace:

J. Racek

-

J' UherÍk

PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY II

Kapitoly o ŤÍzenía organizaci dopravy v ČsSR, o řízenípráce 10komotivního hospodářstvÍ, o plánování Železniční dopravy, o pIacovně právních poměrech Železničních zaměstnanců a kázni v železničnídopravě, o produktivitě práce a normovánÍ, or8anizaci
mezd, technickém rozvoji a investicÍch v že1ezničnímpIoVozu'
o materiálně technickém zásobování' národohospodářské evidenci'
plánování, chozlasčotu a o bezpečnostníclrpředpisech.
VáZ. asi

-

9,50 Kčs.

J' Veselý - A. Vlasák
MECHANIZACE STANIČNICH PRACÍ
Pubiikace, která informuje o jednoduchých mechanÍzačníchprostředcích, o prostředcích Střední a téžkémechanizace, o Stavebně
technických úpravách pro použitÍmechanizačních prostředků,
o konstrukci vozidel v souvislosti s mechanizací nakládky a vykládky, o plnění a stáčenínádržkových vozů, překládánÍ z vozů do
vozů a do člunů,o mechanizaci při skladování sypkých materiálri
a kusového zbožía o mechanizaci ostatních prací v Železničních
stanicÍch'
Váz. asi 10,50 Kčs.

-
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t'lázvy trěkterých eVropských že1ezničních
sprav:

MÁV
sNcB

MAGYARÁLLAMVASUTAK

Madarské státnÍ dláhy

soCIÉTÉNATIoNALE DES CHEMINS
DE FER BELGES
Níirodní společnost bel8ických že-

leznÍ0

DSB
PKP
DR

DANSKE STATSBANER
Dánské státní dráhy
POLSK]E KoLE]E PAŇSTWoWE
Polské státní dráhy
DEUTSCřIE REICHSBAHN

DB

DEUTSCHE BUNDESBAHN
Německá spolková dráha
CAILE FERATE ROMANE

CFR

Německá říšská dr.áha

Rrtmtttrské stiltní (ll'áhy

z 75 - Zelezničóř - čosopis pro železničóře
o přótele že|eznic. Vydóvó Íederólní minister-

stvo doprovy u Noklodotelstvi doprovy o spojů
(NADAS). z 75 vychózí dvokrót měsíčně
o čtyřikÍót do roko se somostotnou odbornou
přílohou ,,Železničnítechniko'n.
zóstup- Řídí
kyně vedouciho redoktoro Alžbeto
Krejčovó.
Redoktorko odb. přílohy ŽT Morgito Crkoňovó.
Grofickó úprovo obólky Aleňo Brožkovó.

Redokce: Proho

1 - Nové Město, Hybernskó 5.
Prožský telefon 2123, linky redokce Ž tsl
5t6 nebo 729. Linkg redokce ŽT: 55ó' Selek-

torl 82-51ó, 82-729, red' ŽT 82-556.
- Ne_
vyžódoné rukopisy, fotogrofie o kresby redokce
nevrocí. _ z 75 tisknou Středočeské tiskórny,

n' p'' provoz 01, Proho 2 - Nové Město, Hó!kovo 2. TeleÍon: 2421 51 ož 4' _ odbornou přílohu ŽT tískne Stótní tiskórno' n. p., zóvod l,
Proho t - Moló Strono, Kormetitskó 6. TeteÍon:
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Ceno čtrnóctideniku

Ž

75
ZT

bo.

Číslo14 bylo odevzdóno do tisku 20. 6.

?!:
1975'

modelová Železnice
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t(A

H0, v našír'eprodukci však zmenšené na po_

Iovinu. V arších najdete samozřejmě vÍc kre_
seb, např. rozkreslené součásti aj.

dotronceni )

Přeclpokládám' Že pokud jde o budovy,
přináší autor plány budov typizovaných,
i když to bohuŽel v jejich pÓpisu neuvádí.

Dl. JARoM|R AMADEUS MÁŠA

Z našeho hlediska by Samozřejmě bylo nej
lepší,kdyby přímo uvedl, kde tyto budovy
stojÍ, dovolují-li mll to ovšem předpisy platné v Polsku' U vozů uvádí autol v přehled'
né tabu]ce VýroLce, prťtměr kol, déIktt přes

nárazníky, vzdálenost otočných čept1. maximální povolenou rychlost a ce]kovou hmot'

nost. Plánky jsou poněkud zjednodušeny.
U rychlÍkových vozů se autor zmiňuie v popisu o tom, že je moŽno je zkrátit vzhledem
k potržívanémuc!rtrhu kolejiva, a to bttd

Tadeusz Dabrowski
PLANY MODELARSKIE 53

iako inspiracl

i

z

ciziny. Také stručný_ uebo

podrobný popis stavby příslušnéhomodelu
není u nás nutno požadovat, protoŽe máme
vedle celé řady jiných ptrblikacÍ k dispozici
velké čtyřdíInéŽelezničnÍ modelářství, které je kaŽdému zá jemci dobrým vodÍtkem.
Za svou popularitu u nás mode]ové Železnlce jistě vděčítomu' že Železnice je u nás
hIavním dopravním pr'ostředkem, zatímco
v Polsku je velice důležitáa popttlární doprava námořní. obě recenzované publikace
jsou nátn především měřÍtkem, jakou cestu

Ou,
==

stranách plány.

z

Výkresy včetně Ízofot a fotografie S podrobným technicko-historickým popisem. za Íento přepych vděčímevíce neŽ dvacetiletému
vývoji železničníhornodelářství u nás stejně

N$

Ligi obrony kraiu, roěník IX, č. 1, 1!173, cena 18,- Zl (v Polské
kultuře v Praze v |indřišské ulici Kčs 5'-)'
6 str. textu, 3 archy A1 potištěné po obou
Dwuchmigsigcznik

Mgr ing T. Dqbrowski je

vy-

vozidla, kde se přetiskují původnífiremní

varšavského

klubu modelářů. Publikace se skládá z de_
sek z tužšíhopapíru, sloužícíchjako obal
vIožených archů, potištěných popisem zobrazených modelů' Krátce, nakolik to rozsah
oesek dovoluJe, je popsána skutečnost i výroba modelu. PIány, tentokrát pro velikost H0,
chtějí modelářům přinést základní druhy že-

lezničního zaÍízení[staveb] a doplnit
lokomotivní i vozový park o polské typy. Všechna zaÍizeni jsou tentokrát [na
rozdil od dosti obecně rozšÍřenéhoantikvářství] co nejmodernější. Je tu (Arch
I/II) modernÍ StavědIo pro veIké nádražÍ,
jehož obrázek pro názor přinášíme, d'ále stavědlo menšíStanice, závory, vodní

o
o
o
ri

jeřáb, Si8na]ÍzačnízaÍizení pro nechráněný
přejezd, trolejové vedení podle polských norem, na dalšÍm archu IIII/IVJ potom modsr-

ní nádražní budova a zastávka (ve styltt
známé StanÍce Walszawa ochotaJ' kontejne'
rový terminál a různétypy kontejnerů. Arch
V/VI je věnován vozům a trakčnímjednothám; je tu čtyřnápravový vůz se StřednÍm
vstupem pro předměstskou dopravu typu

43A, poIský rychlÍkový čtyřnápravový vůz
typu 110 Aa, dále čtyřnápravový nádobový
vůz typu 408 s (: náš Rai)' dvounápravový
nádobový vůz typu 206

S a čtyřnápravový

kotlový vůz typu 4o2 R. z lokomotiv vybral
autor těžkou šestinápravovou elektrickou
lokomotivu k nákladním vlakům řady ET 22,
dÍeselovou lokomotivu řady SM 42, tendrov_
ku k osobním a lehkým místnÍmnákladním
vlakům řady oKI 27 (viz obrázky po pravé
straně]. Všechny plánky jsou pro velikost

puštěnímjednoho oddí1u, nebo proporcionáIním zkrácením, kterouŽto variantu tlvádí

v

nákrese. Výběr lokomotiv byl jistě dán

tím, Že ET 22 je nejnovějším a nejsilnějším
strojem PKP vyráběným od roku 1969 firmou
PAFAWAG ve Vratislavi Iv technickém popisu je chyba, není to lokomotiva BoBo, ale
CoCo) a tendrovka oKI 27 představuje první
parní Stloj v Polsku kompletně vyprojekto_
vaný a vyráběný od roku 1929 firmou CIEGELSKI v Poznanl.
Za současnéhostavu ŽelezničnÍho mode_
lářství PLR nemťtŽeme očekávat publikace
standardtr sbírky Československá železrriční

77

jsme ulazili. Pllblikace mohu doporučit těm
z našich modelářů, kteří mají zá|em o Železničnímodeiářství v sousedním Polsku'

případně těm, kdo chtějí jezdit na svém
kole|išti rychlíkem PoLONIA. Mezi oběma
z nich stojí pouhé dva roky a je vidět, že
za tu dobu polské železničnímodelářstvÍ
udělalo velký pokrok. Mezi poiskými železničnÍmimodeláři a přátelÍ železnic je teď

rozšířeno sběratelství fotodokumentace i jejÍ
zhotovování. Vzhledem k tomu, že je tam
opravdu ještě mnoho co fotogtafovat, přejeme na tomto míStě svým polským kolegům

dobrý lov.

M0DEL Ža'EzNlčnÍzAsrÁvrY MAnlÁnsrÉ tÁzNĚ - tvtEsT0
PR0 vELIK0ST TT (1:120) l. POHLEDY
KRESTIL EDMUND KVAPIL
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TRAKčttívozlDL NA TRATícH PKP
Foto: lng. Zbyněk Novák

Motorový vůz Mbd 1-122 s vlečnými uozy 1925 Bxhpi
rozchod 750 mm

o

t928 Bxhpi,

Elektrickó motorovó 5ouprovo EW 92-05

Rychlíkovó lokomotivo řody Pt 47 s tendrem 33D48

Motorovó lokomotivo sM 4t-t7

Nóklodní vlok tožený lokomotivou Ty 2-1129

Nóklodní lokomotivo řody Ty 24ó s tendrem

Detoil kolo lokomotivy ,,Ludvík"

Lokomotiuo ,,Ludvík" dosloužilo v cukrovoru Kopidlno o dnes je vystovenó před DoM v Pordubicích

Lokomotivo U 36.003 dosloužilo no gelnické úzkorozchodce
stojí v lokomotivním depu Spišskó Novó Ves

o

dnes

lesní železnice oščodnico_Zókomenné, vystovenó v lol

motivním depu Žilino

{

Porní lokomotivo 403.303 před nymburským depem. Dosloužilo v cuk
voru Kostelec nod Lobem

Foto: J. Hanuš' li. Kapalla'
o. Řepka' M. Voděra

