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Mapa železniční sítě ČSD ze začátku 60. let 20. století s barevně vyznačenou předepsanou
vykládkovou dobou některých tratí. Mapa byla používána ve vozové službě stanice Sedlčany.
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Za pět let, které uběhly od od oslav 120. výročí otevření trati Olbramovice — Sedlčany a vydání pamětní publikace „Stopou dějin Sedlčanky”, se událo několik významných událostí, několik událostí méně významných a rovněž i události naprosto bezvýznamné. Byly také objeveny některé dokumenty a fotografie, které nebyly dosud
publikovány. Pokud se ve Vašich domácích archivech nacházejí nějaké fotografie nebo
písemnosti, vztahující se k Sedlčance, kontakt na autora je uveden na www.sedlcanka.
cz (dočasně www.sedlcanka.netstranky.cz) v sekci „Kontakt”. V případných dalších dodatcích jistě najdou své místo. Dílko, které jste si právě otevřeli, si neklade žádné vyšší
cíle. Je jen poněkud neuspořádanou až chaotickou směsí všeho, co se mi za posledních
pět let dostalo do rukou a o čem si myslím, že by mohlo někoho alespoň trochu zaujmout. Z důvodu velké roztříštěnosti získaných podkladů se mi nepodařilo najít nějaký jednotící prvek, takže události nejsou seřazeny chronologicky ani jinak, a čtení tak
bude vyžadovat alespoň základní orientaci nejen v železniční problematice, ale i v čase.

NOVĚ OBJEVENÉ FOTOGRAFIE
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Foto Jiří Hejhal

Oba snímky byly pořízeny před olbramovickou topírnou na sklonku osmdesátých
let 20. století a kromě dvou strojvedoucích (v plné práci na zahradnických úpravách)
je na nich zachycen i turnusový motor M 152 0103 (při odpočinku). Událost proběhla
v prostoru bývalé uhelné skládky pro zbrojení parních lokomotiv, ze které již tehdy
zbývaly jen svisle zabetonované kolejnice. Mezi nimi byla původně vodorovná prkna,
tvořící vlastní ohradu uhelny. Natažená vodní hadice dokazuje, že voda pro zbrojení
byla, na rozdíl od současnosti, k dispozici.
6
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Foto Jiří Hejhal

Před topírnou v Olbramovicích odpočívá M 262 0101, který se zde objevil jen krátce v roce 1993. Vodní hadice vytažená z topírny vedle levého boku motoru dokládá
přítomnost tekoucí vody v topírně i v této době.
4

Foto Jiří Hejhal
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Poslední snímek z kolekce Jiřího Hejhala je ze Sedlčan. Na jednom místě se sešly lokomotivy dvou trakcí 423 0145 a T 435 0131, spolu s legendární kredencí M 262 0101.
Při jaké příležitosti se parní lokomotiva dostala do Sedlčan se mi nepodařilo zjistit.
Za povšimnutí stojí přechod v 1. dopravní koleji, zhotovený ze starých pražců (dnes je tu
panel) a také dva nápisy Sedlčany. První původní na dřevěné desce a nad ním novější prosvětlený, který však podle některých pamětníků nikdy nesvítil. Snímek je pořízen ze střechy lokomotivy T 435, za kterou můžeme ještě zahlédnout střechu hytláku od Mn vlaku.

NOVĚ NALEZENÉ DOKUMENTY

Kromě úvah o prodloužení trati do Příbrami, které se prolínají celou historií trati prakticky od doby prvotního projektu, se v roce 1911 objevil návrh na začlenění
Sedlčanky do projektu českomoravské dráhy Plzeň — Brno. Byly zahájeny předprojektové přípravy, spočívající v rekognoskaci terénu v trase uvažované dráhy a byl rovněž sepsán tzv. Pamětní spis pro stavbu českomoravské dráhy Plzeň — Brno, z okresu
Sedlčanského, okolí Petrovic. Byl vytvořen přípravný výbor, který jednal s dotčenými
obcemi (respektive jejich starosty). Z textu tohoto spisu, který je vzhledem k době svého vzniku sepsán důsledně dvojjazyčně (česky a německy), vyplývá velký zájem obcí
trasování dráhy právě přes jejich území. Spis má přes 130 stran a je uložen v Městském
muzeu v Sedlčanech.
5

6

Městské muzeum Sedlčany

Městské muzeum Sedlčany
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V době těsně před 1. světovou válkou již zkušenosti s výstavbou drah jasně ukázaly, že obce i malé vesničky, ve
kterých vznikly železniční stanice či jen
zastávky, se utěšeně rozvíjely na rozdíl
od těch, které dráha minula. Z blízkého
okolí je nejzářivějším příkladem původně nepatrná víska Heřmaničky a jejich
necelé dva kilometry vzdálený soused Velké Heřmanice. V roce 1843 bylo
v Heřmaničkách pouze 15 domů se 119
obyvateli, na rozdíl od Velkých Heřmanic, které se mohly pyšnit domy dvaceti
pěti a 167 obyvateli. Po výstavbě dráhy v roce 1871 se poměr zcela změnil
a v roce 2018 měly Heřmaničky 742 stálé obyvatele, Velké Heřmanice pak pouhých 99.
Do velkolepých plánů jak na prodloužení Sedlčanky do Příbrami, tak na její
začlenění do nějaké z dálkových tras zasáhla nejen 1. světová válka, ale také nedostatek aktiv na straně zájemců o stavbu. Málo peněz, větu vinoucí se historií
Městské muzeum Sedlčany
jako had, slýcháme bohužel i dnes snad
až příliš často. Někteří z jejích uživatelů ji používají častokrát jako štít ne proto, že peníze opravdu nemají, ale proto, aby za ni skryli svou neochotu a možná i neschopnost
udělat něco víc, než nutně musí. Tak místo přestupního terminálu hrana/hrana mezi
vlakem a autobusy, který by mohl v Sedlčanech vzniknout po prodloužení kolejí jen
o sto metrů na levý břeh Mastníku, máme nové autobusové nádraží na starém místě
uprostřed města. Možná by bylo dopravně a provozně nejjednodušší vybudovat přestupní terminál vlak/autobus (tzv. hrana/hrana) přímo vedle náspu silnice I/18 a přivést do něj jak vlaky – prodloužením tratě přes Mastník –, tak autobusy, které by pouze
odbočily ze silnice a po nástupu a výstupu cestujících by se na silnici zase vrátily, aniž
by vůbec vjely do centra města. Autobusy se do staronového autobusového nádraží
stejně jako dříve kodrcají přes celé město a zase z něj složitě vyjíždějí. Hlukem svých
motorů konejší obyvatele v jejich spánku spravedlivých a svou přítomností komplikují
již tak složitou dopravní situaci v centru. Možná by nebylo špatné svěřit příště řešení
dopravních problémů dopravním odborníkům a řešení problémů s penězi zase odborníkům finančním. To je ale už problematika, kterou v tomto textu nechci řešit. Nabízím
k budoucí diskuzi jen schůdné, poměrně levné a hlavně multifunkční dopravní řešení.
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SPĚŠNINY A KUSOVÉ ZÁSILKY
Velmi oblíbenými, využívanými a zejména levnými službami, které dráhy v minulosti nabízely, byla přeprava spěšnin a kusových zásilek.
Spěšnina byla v podstatě zavazadlem, které ovšem bylo přepravováno bez účasti
cestujícího. Takto bylo možné poslat například švestičky ze své zahrádky a bylo lhostejno, zda příjemce byl totožný s odesílatelem, nebo to byl někdo úplně jiný. Spěšniny bylo možné posílat nejen ze železničních stanic, ale i do téměř všech zastávek,
ve kterých byla alespoň po část dne otevřena výdejna jízdenek. Spěšniny se přepravovaly ve služebních vozech nebo oddílech i těch nejobyčejnějších vlaků. Do Sedlčan takto chodilo např. droždí, kterého byl v motorovém voze M 152 leckdy plný zavazadlový
oddíl a při nakládce v Olbramovicích a vykládce v Sedlčanech se pak (za první republiky zvaný staniční sluha) musel s károu několikrát otočit, než všechny těžké krabice
s droždím odvezl. Droždí chodilo do Sedlčan vždy brzo ráno a vlakvedoucí hulákající ze
dveří motoru do ještě neprobuzených Sedlčan: „Vykládka!“ už patří, stejně jako droždí
přepravované v osobním vlaku, historii.
Ještě v roce 1995 tak bylo možné poslat si spěšninu nejen do Olbramovic či Sedlčan,
ale i do Štětkovic a Kosovy Hory. V jízdním řádu z tohoto roku je označeno, že výdejny
jízdenek v obou posledně jmenovaných místech byly obsazeny.
Já jsem si třeba v 70. letech 20. století posílal kolo z Prahy-střed do Hrochova Týnce, kam jsem jezdil na prázdniny
k tetě. Kolo jsem podal v Praze den nebo
dva před odjezdem a v Hrochově Týnci, kde na mě již čekalo, jsem ho vyzvedl
a odjel na něm k tetě. Tato služba na dráze
nyní citelně chybí. Část tohoto přepravního segmentu převzaly doručovací firmy
(PPL, DHL a jiné), ale zkuste si jimi poslat
kolo k tetě..
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Kusová zásilka byla jakékoli zboží, které nemělo charakter vozové zásilky nebo
spěšniny, viz výše. A bylo možné poslat skutečně leccos. Nejen zásilky úhledně zabale11

né do kartonových obalů, ale i různé podivnosti. Zásilky se dělily do několika kategorií
a podle nich se pak použil k výpočtu ceny za službu ten který ceník. Bylo možné přepravit i zásilky neskladné, jejichž seznam je na předešlé stránce obr. 12. Některé jeho
položky jsou z dnešního pohledu poněkud bizarní — posuďte sami.

Velmi cenný je zachovaný nákladní list kusové zásilky (obr. 13), podané 20. dubna 1965 Františkem Voleveckým v Řečanech nad Labem, kam přivezl zásilku drátěného pletiva s váhou 65 kg smluvní automobilový dopravce ČSAD. Zásilka pak putovala vlakem do Pardubic (27. 4.), aby přes Benešov u Prahy (3. 5.) dorazila konečně
8. května do Štětkovic, kde si ji téhož dne pan Antonín Volevecký ze Sedlečka vyzvedl.
Zásilka putovala neuvěřitelných 18 dnů a ČSD spolu s ČSAD za ni inkasovaly 12 korun
a 60 haléřů, což činí skvělých 70 haléřů za den.
Zásilky bylo možné také pojistit proti poškození (kromě lomu — tedy rozbití, řečeno dnešním jazykem — křehkých předmětů) za 2 koruny při plnění do 1000 korun
— viz pojišťovací známka na obr. 14.
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Via Anna Fafejtová

S přepravou kusových zásilek přímo souvisí přeprava zásilek vozových, tedy zásilek, které pro svou přepravu vyžadují celý vůz. Krásným dokladem přeprav vozových
zásilek do Kosovy Hory jsou zápisy vedené patrně z nouze (ostatně o co tehdy nebyla
nouze) v Pokladním deníku. Tento deník vydržel celých dlouhých 16 let od roku 1956
do roku 1970. Z grafické úpravy - tvaru a provedení razítek i krasopisnosti psaného
textu — jako by na nás ještě dýchla doba starého mocnářství.
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Z doby jen o několik málo let pozdější je štětkovický Zápisník vozů. Za povšimnutí
určitě stojí vůz, který přijel do Štětkovic 29. listopadu 1962 z Dolních Kralovic, aby
ještě týž den odjel do Veselí nad Lužnicí. Možná, že po prohlídce vozů byly plomby,
zajišťující neporušenost nákladu, uloženy právě do takového pytlíku, jaký je možné
vidět na obr. 18.
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Via Anna
Fafejtová

Nic nebylo možné ponechat náhodě. Rozkaz z dobového Rozvrhu služby, platného
pro Štětkovice, v tom udělal jasno. Jak vidno, musel se jím řídit i výpravčí, který zde
plnil i funkci výhybkáře.
19

			

Podobná byla situace v Kosově Hoře, kde ovšem ve službě dlel dokonce náčelník
stanice, který „všeliké úkony byl povinen zde zastávati a nad pořádkem přísně dohlížeti musel”. Tak nám praví ustanovení Prováděcího nařízení pro trať Olbramovice—Sedlčany z roku 1955 na obrázku 20.
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Tím se dostávám ke způsobu, jakým
je zde již delší dobu organizována doprava. Je provozována podle předpisu
pro zjednodušenou dopravu. Obsazení
jednotlivých dopraven se v průběhu časů
měnilo. Jednu dobu byly výpravčím obsazeny nejen Sedlčany, ale i Štětkovice.
O náčelníkovi stanice v Kosově Hoře již
zmínka byla.
Nejstarší prováděcí nařízení, které
se mi podařilo dohledat, platilo od roku
1955. Jeho titulní list je na obrázku 21
a text obrázku 20 pochází rovněž z jeho
obsahu.
Dalším je pak až prováděčka z roku
1987, která vydržela až do roku 2005.
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Roku 2005 změnilo prováděcí nařízení formát z oblíbeného A5 na A4. První podobu
z roku 2005 ještě uvádím na obrázcích 24 a 25. Dalším se již věnovat nehodlám, protože následovaly za sebou v tak rychlém sledu, že
24
v některých letech spatřily světlo světa i čtyři
verze, které obsahovaly i takové perly, jako že zastávka Minártice je vybavena zděným vestibulem
a podobně.
Jak je vidět na obr. 25 s četností vydávání, která se pronikavě zvýšila, znatelně poklesla grafická kvalita obsažených plánků. Ostatně posuďte
sami.
25
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LOKOMOTIVNÍ SEKCE
Jak známo, převážnou, dalo by se říci drtivou, většinu současných vlaků vozí již více
než čtyřicet let staré motorové vozy původní řady M 152.0, z nichž některé byly v nedávné době částečně rekonstruovány. Při rekonstrukci byl dosazen přeplňovaný motor
Tedom, který vozu skutečně prospěl. Stará jednoduchá boční okna s klapačkami v horní části byla vyměněna za dvojitá polospouštěcí a byl také kompletně zrekonstruován
záchod. Nově zkonstruované sedačky jsou u některých vozů montovány s větší roztečí,
čímž sice došlo ke zvětšení místa pro nohy, z některých míst ve voze je však omezený výhled, protože okenní sloupek se nyní nevhodně nachází mezi sedadly, nikoli za zády jako
dříve. Náklady na rekonstrukci se pohybují v řádu milionů korun a také proto postupují,
z mého pohledu, velmi pomalu.
Pro strojvedoucí došlo k několika změnám. Byl instalován elektronický rychloměr, který
kromě veličin zapisovaných i dříve rychloměry elektromechanickými (rychlost jízdy, čas jízdy a stání, předvolený směr, obsluhu tlačítka bdělosti) zapisuje mnoho dalších údajů (mimo
jiné skutečný směr jízdy, použití houkačky či píšťaly, uzavření dveří, pískování). Přesnost
elektronických rychloměrů je tak vysoká, že ze záznamu lze zrekonstruovat průběh jízdy
s přesností na milimetry s časovou osou v sekundách.
K vytápění vozu je nově použit automatický programovatelný topný agregát, který velmi přispěl k navození tepelné pohody
26
v chladném období (závisí ovšem
také na obsluhujícím, jak vnímá teplo
či chlad on, a jak tedy vytápění nastaví, nebo zda je vůbec schopen ovládání agregátu naprogramovat).
Ovládání vozu je zjednodušeno,
dodávku paliva řídí nyní otáčkový regulátor, který samočinně udržuje požadované otáčky na hodnotě zadané
zadávacím ovladačem. Zrušeno bylo
pro vůz dříve typické přímé ovládání
vstřikovacího čerpadla lankem, které
bylo na obou stanovištích zakončeno
palivovou pákou. Tento archaický typ
ovládání byl, a na některých vozech
dosud je, naprostou raritou. U jiného
hnacího vozidla současných železnic ho nenajdete. Jen pro zajímavost:
délka lanka, které se z jednoho stanoviště přes motor na stanoviště druhé
proplétá soustavou kladek pod celým
vozem, je stěží uvěřitelných 18 metrů.
Již z výroby byl vůz vybaven zařízením KBS (kontrola bdělosti strojve17

doucího), které se však v průběhu let přestalo používat a v 80. letech minulého století
bylo z vozu zcela demontováno. Ve vlaku byl tehdy kromě průvodčího vždy přítomen
nejméně vlakvedoucí, na kterého v případě indispozice strojvedoucího přecházela odpovědnost za zastavení vlaku. Část návodu na obsluhu původního KBS je na obrázku 26.
I po rekonstrukci zůstaly některé celky v naprosto původním stavu — brzdová výstroj, trakční převodovka, řazení směru v nápravové převodovce aj. Schéma tlakové brzdy vozu M 152.0 objasňuje obrázek 27.
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Jedním z naprosto základních předpisů, kterými se musí strojvedoucí ve službě řídit,
jsou Místní pracovně bezpečnostní předpisy (MPBP). Ty mají zajistit bezpečnost obsluhujícího personálu. Jedna dvoustrana z MPBP je na obrázku 28 a stav předlohy prokazatelně ilustruje, jak často byly jeho majitelem používány.
Pro zajištění co největší bezpečnosti jsou ostatně předpisy měněny poměrně často.
Ne nadarmo se mezi železničáři říká, že předpisy jsou psány krví, a proto jsou červené.
Skutečně všechny předpisy, které se týkají dopravy, byly a stále ještě jsou uloženy (dříve všity) do červených desek. Právě desky jednoho z předpisů mě inspirovaly a staly se
předlohou pro obal tohoto spisu.
U vozů řady M 152.0, které byly v průběhu svého dlouhého života přečíslovány na
řadu 810, docházelo k velmi nebezpečnému stavu, kdy vůz bylo možné provozovat
i s otevřenými dveřmi. Do obvodů ovládání trakční převodovky byla proto doplněna relé,
která jízdu s otevřenými dveřmi neumožní. Popis jejich funkce, se kterým byli po dosazení těchto relé seznámeni všichni v úvahu přicházející strojvedoucí, je na obrázku 29.
S bezpečností souvisí i přezkoušení znalostí, které musí nejen strojvedoucí pravidelně podstoupit. Ty tam jsou doby, kdy byly přezkoušky ústní a jen na zkoušejícím záleželo, jak ke zkoušení přistoupí. Od poloviny 90. let 20. století jsou vždy před
18
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přezkouškami zpřístupněny testové
otázky, ze kterých je pak sestaven test.
Ten mívá většinou 40 otázek (v případě
větších zkoušek až 80 otázek). K úspěšnému absolvování zkoušky je třeba dosáhnout minimálně 80 % správných
odpovědí. Na obrázku 30 je několik z celkového počtu 452 otázek, které byly pro
přezkoušení v roce 1996 připraveny. Odpovědi, které tehdejší frekventant zkoušky považoval za správné, jsou zakroužkovány. Měl pravdu?
Vyplňování Hlášenky, tedy Záznamu o výkonech hnacího vozidla, patřilo
také mezi každodenní strojvůdcovské
kratochvíle. Vyplňování Hlášenek ukončilo až zavedení přenosných osobních
pokladen (POP), do kterých se všechny
potřebné údaje vyplní a odešlou ke zpracování bezdrátově. Oproti Hlášenkám
má tento systém obrovskou výhodu
v tom, že umožňuje zpracování vlakové
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dokumentace i administrativně méně zdatným kolegům, kterým se Hlášenky opakovaně
vracely pro doplnění chybějících údajů, případně pro opravu údajů nesmyslných. POP
totiž zjevně chybné údaje vůbec nedovolí napsat a v nápovědě je možné najít i způsob,
jakým postupovat v nestandardních a málo obvyklých případech.
Administrativa, které se již týkají i předchozí odstavce, provází strojvedoucí jako červená nit celým aktivním životem. Příkladem budiž zpracování oběhů lokomotiv a personálních turnusů. Turnus je vlastně seznamem směn a vlaků, které má každý za úkol odsloužit. Sestavení turnusu je někdy snadné a jindy velmi složité. Je třeba zohlednit různá
nařízení a ustanovení, ať už Zákoníku práce, nebo Podnikové kolektivní smlouvy a někdy
je nutné použít i vlastní hlavu!
Dobu, kdy byla sestava turnusu na Sedlčance snadnou záležitostí, ilustruje oběh sedlčanských motorů na obrázku 32. Dva motory, jeden přes noc v topírně v Sedlčanech, druhý rovněž v topírně v Olbramovicích. Šest strojvedoucích, každý tři dny v práci, tři dny
doma a ještě skoro 18 hodin nadvýkonu, tedy přesčasu, za měsíc. Všechny směny vcelku,
žádné dělení nebo přerušení. Podle mého názoru ideální.
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Stejná doba (rok 1994), jen jsme se přesunuli k nákladu. Jedna lokomotiva, tehdy
742 393, pět strojvedoucích. Denní, noční a dva dny volna. Co chtít víc? Vůbec nic.
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Předávka je situace, kdy odstupující strojvedoucí předává lokomotivu strojvedoucímu nastupujícímu. Odstupující zapisuje do knihy předávky všechny podstatné události
proběhlé směny a zejména závady, které vozidlo má. Správněji musím napsat, že do
nedávné doby zapisoval.
V roce 2017 byly totiž knihy předávky v podobě, jak jsou na obrázcích 34 až 37, zrušeny. Nově zavedené knihy již takový prostor pro odborná vyjádření (obr. 37) nedávají. Podoba tvrdých kartonových desek knihy předávky byla ustálená po celá desetiletí
a tato vázaná kniha provázela nesčetné lokomotivy po celou jejich službu od výroby až
po úřední zrušení. Desky knihy předávky ze Sedlčanského motoru 810 103 - 2 již něco
pamatují. Přesto celá kniha drží pohromadě a 25 let poté, co byla zcela popsána, nabízí
zajímavé čtení.
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Strojvedoucí, stejně jako lidé jiných profesí, se dělí na dvě zásadně odlišné skupiny.
Ty, co práci chtějí dělat, a ty, co ji dělat nechtějí a dělají ji z nějakého jiného důvodu.
S lidmi z obou skupin se můžete setkat samozřejmě nejen na Sedlčance, ale kdekoli jinde. V tomto směru mě velmi potěšil e-mail jednoho z mých bývalých spolužáků, který
mimo jiné obsahoval i naskenovaný list z knihy oprav lokomotivy 340 055 (dopravce ČD Cargo), který obsahoval požadavek na opravu lokomotivy. Přetisk požadavku
i s následným vyjádřením dílny je na obrázku 38. Odkud onen odborník pocházel, není
důležité, ale stopy vedou na jih!
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Via Pavel Steinocher

Teď si na chviličku odskočíme z lokomotivy a přeneseme se o šedesát let zpět.
Dělnická revoluce zvítězila a zavedla nové pořádky. A když to byla revoluce dělnická,
zavedla na dráze dělnické jízdné. Píše se rok 1956 a dojíždět vlakem za prací od pondělí do soboty, ráno tam a večer zpět, je to pravé, co pozvedne prapor revoluce a povede
nás k lepším zítřkům.
Kolik bude jízdné stát? Přesně polovinu obyčejného, tedy stejně jako přepravné za
psa, kterého navíc můžeme odložit do kotce ve služebním voze. Musíme ho však stihnout vyzvednout do dvou hodin po příjezdu vlaku do cílové stanice. Jinak zaplatíme
60 haléřů za každou byť i jen započatou hodinu prodlení!
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Přeprava psů je vůbec kategorií hodnou zvláštní pozornosti. V průběhu let se podmínky mění, až dosahují prazvláštních parametrů. I ve velmi nedávné době můžeme narazit na výstřelky, které přepravu psů provázejí. Co moje paměť, je to však velmi ošidné
médium, sahá, přepravují se psi buďto volně, nebo uzavřeni ve schránách. Pokud jedou
volně, musí být drženi na krátkém vodítku, mít nasazený náhubek čili košík a doprovázející cestující za ně musí zaplatit přepravné — pes tedy musí tedy mít jízdenku. Pokud jsou
uzavřeni ve schránách, přepraví se jako zavazadlo. K dokonalosti přivedla tohle pravidlo
24

jedna cestující z Vrchotových Janovic, která nastoupila do vlaku s boxerem, který byl částečně obsahem její igelitové tašky. Pes šel normálně po svých, nohy mu koukaly ze čtyř
otvorů, které byly v igelitce proraženy. Hlava i pahýl ocasu byly z tašky venku a cestující
držela igelitku za uši a psa tak při nástupu kormidlovala. Pes byl držen na krátkém vodítku a náhubek nepotřeboval, protože, podle slov oné cestující, nebyl na volno. Zároveň
nepotřeboval ani jízdenku, protože byl ve schráně.
V souvislosti s přepravou psů mi vytanula vzpomínka na nedávnou oficiální promo akci
jednoho ze železničních dopravců, která si dala za cíl zvýšit počet psů ve vlacích. Cestující, potažmo zákazník firmy vyrábějící
41
psí granule, získal po zakoupení pytle
granulí voucher na bezplatnou přepravu
psa, který mohl poměrně složitým způsobem vyměnit za jízdenku pro psa s nulovou cenou. Nevím jak chovatelé, ale já
jsem pochopil způsob výměny voucheru
za nulovou jízdenku až po třetím přečtení návodu. Zkuste být lepší a přečtěte si
návod na obrázku 42. Kdo pochopí napoprvé, má můj obdiv. Na obrázku 41 je
oficiální promo foto této akce, 42 je pak
rub. Pokud se Vám zdá, že pes řítící se
po peróně nemá náhubek, je to patrně
důsledek vašeho pokousání sousedovic
čoklíkem v raném dětství. Poslední foto
této kampaně, kde pes již nemá nejen
vodítko, ale ani náhubek, skutečně členům vlakového personálu službu neusnadnilo. Mnoho cestujících se psy se na
42
něj dodnes odvolává.
43

České dráhy
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PROTOTYPOVÁ ZKOUŠKA
11.—15. listopadu 1996 se na trati konaly prototypové zkoušky slovenské motorové soupravy ve složení: motorový vůz řady 811, řídící vůz řady 912 a vložený vůz řady
011. Posledně jmenovaný patrně na Sedlčance nebyl, alespoň nikdy jsem takovou fotografii neviděl. Na všech dostupných fotografiích je souprava pouze dvouvozová. Nově
se mi dostal do ruky snímek, který ještě nebyl nikdy uveřejněn. Vznikl ve Štětkovicích
a kromě zkoušené soupravy je na něm i lokomotiva 742 393, která tehdy byla narychlo
ke zkouškám povolána (Obr. 44). Souprava měla při zkouškách pojíždět vlastní silou,
ale vzhledem k náhle vzniklé poruše hnacího agregátu, kterou nebylo možné na místě
odstranit, musela být dopravována jiným hnacím vozidlem. Stěžejním bodem zkoušek
bylo ověření bezpečnosti proti vykolejení v režimu sunutí na trati s velkým sklonem
v obloucích s malými poloměry zakřivení. Obojího je na Sedlčance dost a právě proto
44

Autor neznámý

se tato zkouška konala právě zde. Zkoušky byly prováděny na objednávku Rušňového
depa Vrútky a byly vlastně úplně první, které se provozu vozidel v režimu sunutí věnovaly. Zkoušky prováděl tehdejší Výzkumný ústav železniční, vedoucím měřící skupiny
byl Michal Hipman. Z výsledků zkoušek jasně vyplynulo, že provoz je v režimu sunutí
nejen možný, ale i naprosto bezpečný. Později byly zavedeny i celé soupravy s řídícími
vozy, které jsou v jenom směru lokomotivou taženy a v opačném sunuty. Příkladem
budiž i poněkud kontroverzní motorová, v provozu nedělitelná, jednotka zvaná Regionova. I ta již několikrát na Sedlčanku zavítala. Bylo to pro zvládnutí zvýšené frekvence
cestujících při probíhajícím dálkovém pochodu Praha—Prčice, kdy zde nasazovaná
osmsetdesítka nestačí.
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Foto Karolína Kabíčková

Dnes si již málokdo vzpomene, že v Kosově Hoře bývaly jen tři výhybky, ne čtyři
jako dnes. Stav se třemi výhybkami je na obrázku 46.
Pochází z nákresů, které obsahovalo Prováděcí nařízení vydané v roce 1955. Na
obrázku 47 je pak kopie rozkazu pro vlak 26114, který 13. 12. 1990 projel přes nově
instalovanou výhybku číslo 4 jako první.
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Dalšími novinkami, které byly na trati zavedeny, jsou především závory se světelnou signalizací u zastávky Voračice. Stalo se tak 20. září 2013. Tím přejezd ve Voračicích přestal být postrachem všech strojvedoucích, protože kousky, které někteří řidiči
před ním a na něm dokázali předvést, aspirovaly mnohokrát na čelní umístění v oblíbeném internetovém pořadu Darwinovy ceny. Na obrázku 48 je rozkaz PVD3 pro
vlak 26113, který si v Sedlčanech sepsal strojvedoucí z příkazu dirigujícího dispečera
a byl jím informován o skutečnosti, že přejezdové zabezpečovací zařízení je konečně
aktivováno a kde se nacházejí příslušné přejezdníky (návěstidla informující o správné
činnosti přejezdu).
Na obrázku 49 je konečně informace o poslední novince, na trati bylo zavedeno
dorozumívání pomocí radiostanice. Od 2. dubna 2017 už nemusí strojvedoucí při každém hlášení se dirigujícímu dispečerovi opouštět motor nebo lokomotivu, aby zavolal
z telefonu umístěného v telefonních hovornách dopraven Sedlčany a Štětkovice. Hlášení provede přímo ze stanoviště. Díky tomuto technickému opatření byly od platnosti
grafikonu 2018/2019 zkráceny ve Štětkovicích pobyty osobních vlaků o 50% — ze
dvou na jednu minutu.
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Před spuštěním ostrého provozu přijel do Sedlčan Měřicí vlak radiových sítí, aby zjistil, jak silný je signál pro radiostanice a zda zavedení ostrého provozu nic nebrání. Některá nastavení bylo třeba upravit, ale kromě několika výpadků je běžné dorozumívání
vcelku srozumitelné a snadné. Na obrázku 50 je měřicí vlak s lokomotivou řady 708.
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Tímto prakticky zanikla poetika rukou psaných záznamů do telefonního zápisníku,
která trvala dlouhé desítky let. Už i sjednávání jízd vlaků na tratích se zjednodušenou
dopravou je zdokumentováno pouze elektronicky a pro badatele příští generace tím
nastává, jak pronesl jednatel společnosti Posázavský pacifik pan Lumír Běhal, doba
temna.
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Dobou temna, byť ve zcela jiném smyslu, jsou i traťové výluky. V posledních letech
jsou velmi časté, poslední čtyři roky byla trať vyloučena pro veškerou dopravu každoročně. Výluka z důvodu opravy trati je jistě pro všechny zúčastněné nepříjemná, ale dá
se říci, že pochopitelná. Pokud se na části trati vyměňují kolejnice, pražce nebo něco
jiného, je každému jasné, že vlak nemůže jet. Cestu náhradní dopravou pak cestující
přijímá zcela jinak, než když je doprava zastavena, avšak trať zůstává sjízdná (viz níže).
V roce 2018 došlo k výluce, která se termínově střetla s opravou silnice I/18, po
které jinak jezdí náhradní autobusová doprava. Během výluky měl být zrekonstruován
i přejezd u zastávky Kosova Hora, což nebylo možné. Uzavřením přejezdu pro silniční
dopravu by došlo ke znemožnění náhradní dopravy. Autobusy nemohly jet po hlavní silnici I/18 ani po objízdné trase. Výluka byla proto rozdělena do dvou částí, kdy
v první zajišťovaly přepravu do zastávek Kosova Hora a Štětkovice mikrobusy ze stanice Sedlčany. Výlukové jízdní řády obou částí výluky jsou na obrázcích 53 a 54.
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V kůži cestujícího, který chtěl jet z Minártic do Štětkovic (2 km), bych nechtěl být.
Po dobu výluky byl přepraven z Minártic do Sedlčan (9 km) autobusem náhradní dopravy. Potom přestoupil do mikrobusu a byl přes Kosovu Horu odvezen do kýžených
Štětkovic (7 km). Místo dvou kilometrů tak ujel kilometrů šestnáct. Nikdo netušil, že
větší pohroma teprve přijde. Přišla!
Poslední březnový den roku 2019 nastala na hlavní trati mezi stanicemi Olbramovice a Chotoviny plánovaná nepřetržitá výluka, která trvala do 26. dubna. Výstavba
4. železničního koridoru pokročila dá se říci do závěrečné fáze a postup prací si vyžádal přerušení železniční dopravy. A jakou roli v tom hrála Sedlčanka? Velmi podstatnou. Současně s výlukou na trati nastala totiž oprava silnice I/3 v úseku Bystřice—Tomice. Automobilová doprava byla ve směru do Prahy odkloněna k nesmírné radosti
místních usedlíků přes Tomice, Ouběnice, Jinošice a Líšno zpět na hlavní silnici. Náhradní doprava za vyloučenou trať nebyla možná, doprava byla vedena zcela mimo
železniční trať po výše uvedené objízdné trase. V opačném směru bylo možné jet po
hlavní silnici, avšak vozidla byla svedena do jednoho pruhu. Druhý byl opravován.
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Později jezdila auta po nově opravené části a opravovala se druhá část vozovky. Celý úsek
Bystřice—Tomice se změnil ve stavbu. Autobusoví dopravci, zajišťující za normálního stavu
dopravní obslužnost Bystřice, Tomic, Radošovic (s osadou Boroví) a Tožice, odmítli na
zastávkách z bezpečnostních důvodů zastavovat. Po zhruba týdnu pak zcela změnili
trasy a po hlavní silnici už ani neprojížděli. Bylo třeba nějak obsloužit alespoň vlakové zastávky Bystřice a Tomice. (Proč je zastávka Tomice pojmenována po vzdálenější
obci Tomice a nikoli Tožice, do které je to sotva 500 metrů? Traduje se historka, že při
výstavbě dráhy v 19. století prodali Tožičtí název zastávky Tomickým za sud piva. Jestli
je to pravda, nelze již patrně zjistit. Protože na Tožici bydlím, byl bych rád, aby se i zastávka jmenovala Tožice, ale sud piva na tuto změnu nestačí. Škoda!)
Nějaká vskutku fundovaná hlava (kupodivu nikoli z Prahy) vymyslela, že sedlčanský motor bude pendlovat mezi Olbramovicemi a Benešovem
a zajistí tak náhradní obsluhu jmenovaných zastávek. A co Sedlčanka? Tam pojede autobus! V roce 2019 jsme se tedy podruhé v historii dočkali stavu, kdy na trati neprobíhaly žádné opravy,
Na to, kdy budou dodána a který dopravce s nimi přijde, nám jistě dají odpověď
následující roky.
Na obrázku 55 a 56 výlukové jízdní řády z dubnové výluky.
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Před závěrečnou vzpomínkou na oslavy některých výročí zařazuji pro úplnost
ještě čtyři obrázky. Obrázek 57 potěší všechny staromilce. Jde o štětkovický zápisník
hlavních klíčů, jediný, který zde byl kdy založen. Zápisník vytištěný s předtiskem pro
40. léta 20. století byl založen 18. května 1952 a paradoxně v něm o vydání hlavních
klíčů není žádný zápis. Tímto si dovoluji domnívat se, že ač byly ve Štětkovicích hlavní
klíče k vydání připraveny, nikdy k jejich vydání nedošlo.
Z textu „Domácího rozkazu“ (obr. 58) vyplývá, že od 31. srpna 1964 je povoleno na trati Olbramovice—Sedlčany obsazovat motorové osobní vlaky pouze vlakvedoucím. Z uvedeného vyplývá, že do tohoto data byli na motoru přítomni tři členové
vlakového personálu: strojvedoucí, vlakvedoucí a průvodčí.
To byla dráha ještě Dráhou, troufám si říct.
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Jednoho dne se to stát muselo, a tak 14. dubna 1964 byly Sedlčany dějištěm přepadové kontroly. Jak vyplývá ze zápisu, který byl o této kontrole sepsán po jejím skončení,
službu konající zaměstnanci si výsledek téhle kontroly za rámeček jistě nedali. Nepořádky, nesrovnalosti, lajdáctví a nepečlivost se táhnou celým zápisem. Nic jiného tam
vlastně není. Ostatně posuďte sami. Úvodní strana zápisu je na obrázku 59.
Ještě o čtyři roky starší je dokument, vyzývající k posílení dopravy pro zvládnutí zvýšené frekvence cestujících o Velikonocích roku 1960. Netýká se přímo sedlčanské lokálky, ale grafika i obsah nám ilustrují, že úředníci Závodský a Honke, kteří
tento rozkaz pro Pražskou dráhu zpracovali, byli muži na svých místech a ve vozební
problematice měli jasno.
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Na závěr ještě malé ohlédnutí za oslavami některých výročí, při kterých se na Sedlčance objevily stroje, které tu v běžném provozu zahlédnout nelze.
Při oslavě 100 let 6. října 1994 byla na vlaku přítomna dokonce přípřež parních
lokomotiv, Sedlčany byly po dlouhé době, byť na jediný den, obsazeny výpravčím
a mezi hosty byl na pozvání přednostky stanice Sedlčany paní Niny Jirouškové i tehdejší ministr dopravy Jan Stráský — první ministr dopravy samostatné České republiky.
Na pravidelné vlaky byla nasazena dvojice motorových vozů M 131. Parní lokomotivy zbrojily vodu v Olbramovicích z tehdy ještě funkčních vodních jeřábů. Dlouholetý
olbramovický výpravčí Zdeněk Doubrava zajistil tehdy naplnění vodojemu staniční
vodárny, a zbrojení tak proběhlo jako za starých časů. Bylo to patrně naposled, kdy
parní lokomotivy v Olbramovicích zbrojily vodou z dnes již minulosti patřících jeřábů.
Plakát, zvoucí na oslavy, byl tehdy vytištěn na obyčejném barevném papíře stejně
jako jízdní řád zvláštních vlaků na obrázcích 61 a 62.
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Na následujících čtyřech snímcích je vidět průběh vlastní oslavy a také tehdejší staniční a jízdní personál. Snímky mi kdysi někdo daroval a já si dnes nemohu vzpomenout kdo. Moc mě to mrzí, vždy se snažím autora uvést, ale nejde to. Možná příště, snad
se autor k autorství přihlásí a v příštím doplnění už bude moci být uveden.
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Oslavy 115 let byly v režii občanského sdružení Posázavský pacifik. Zvací plakát
již, vzhledem k době, byl vyveden na křídovém papíře a čestná jízdenka s programem
akcí a jízdními řády zvláštních vlaků zase na papíře ručním. Kromě lokomotivy T 435
a salonního vozu Posázavského pacifiku se oslav zúčastnila také parní lokomotiva řady
213 z Výtopny Zlíchov s historickou soupravou.
Plakát na obrázku 67 a líc a rub čestné jízdenky na obrázcích 68 a 69.
67

68

69
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Posledním výročím, při jehož příležitosti vyjel na Sedlčanku zvláštní vlak, bylo výročí sto dvacáté druhé. Díky vstřícnosti kolegů z Výhrevne Vrútky měli Sedlčaňáci jedinečnou příležitost uvidět na vlastní oči Modrý šíp.
Legendární rychlíkový motorový vůz z první republiky, který se dochoval v jediném provozuschopném exempláři. Tato ojedinělá akce s poněkud podzemním názvem
„Neoficiální oslava 122. výročí“ se konala 11. září 2016 za krásného počasí. Modrý šíp
přijel do Sedlčan z Benešova jako mimořádný R 11 232 v 10.39 — přesně načas. I přesto, že oslava byla neoficiální, jednalo
70
se patrně o první oficiální vlak kategorie R na Sedlčance. Zájem o svezení byl skutečně enormní a někteří
zájemci se do prvního spoje vedeného Modrým šípem vůbec nedostali.
Naštěstí bylo příležitostí ke svezení
se tímto skvostem více a nakonec
se svezli úplně všichni. Na poslední
dvoustraně je provizorní grafikon,
který jsem si pro zvládnutí provozu
na tento den nakreslil. Doprava byla
tak hustá, že bych to z hlavy, řečeno dnešní hantýrkou, „fakt nedal”.
Na obrázcích 70 a 71 Modrý šíp ve
Štětkovicích a v Sedlčanech s návalem cestujících.
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Na úplný závěr ještě dvě pěkné fotografie, které mi padly do oka. Regionově to na
akci Pochod Praha—Prčice ve Štětkovicích celkem slušelo.
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Foto Evžen Čížek
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Foto Evžen Čížek
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Z webu railtrains.sk
75

Z webu railtrains.sk
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76

Z webu railtrains.sk
77

Z webu railtrains.sk
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Na internetu se dají nalézt hotové poklady. Z webu railtrains.sk pochází čtveřice
předchozích snímků. Na obrázcích 74 a 75 jsou dosud neznámé snímky ze zkoušek
soupravy 812 + 912. Zvláště ten pod Minárticemi je moc pěkný.
76 pak ukazuje měřicí vlak železničního svršku zapřažený za osobním vlakem,
jedoucím do Olbramovic. Vlakový motor je M 240 063.
Konečně na čtvrtém je 742 393 - 2 vezoucí krásný nákladní vlak do Sedlčan.
Podle mého názoru je to jedna z nejhezčích fotek, které na Sedlčance za posledních
25 let vznikly. Zobrazuje zastávku Voračice v té nejryzejší podobě — s pěti lípami, bez
přístřešku pro cestující. Jedinou výbavou zastávky je dřevěná cedule s názvem zastávky a orientačními šipkami „měr Sedlčany” a „směr Olbramovice”. Přilehlý přejezd jen
s výstražnými kříži (dnes se závorami, přejezdníky a ohyzdnou boudou technologie).

Na snímku, který si dovoluji zařadit na samý závěr, vidíte autora tohoto doplňku,
mladšího o téměř třicet let, při řízení jeho oblíbeného motoru M 240. Fotografie vznikla začátkem 90. let a kdo tehdy zmáčkl spoušť, opět nevím. Na obrázku je zajímavé, že
vznikl ještě předtím, než byla zavedena povinnost rozsvěcovat na čele vlaku dvě bílá
světla i za dne. Všechny přepínače světel jsou v nulové poloze. Proč ale nejsou rozsvícena ani koncová červená světla? Buďto jsou rozsvícena ze druhého stanoviště, nebo
že bych zapomněl?
Obrázek se mi dostal do ruky až 20 let po svém vzniku a je jediný, který z motoru
M 240 mám. Děkuji jeho autorovi za zachycení této pro mě již neopakovatelné chvíle.
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Autor neznámý
Neoznačené obrázky jsou z archivu autora.
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Ručně kreslený orientační grafikon vlakové dopravy tratě Olbramovice—Sedlčany na den 11. září
2016 (provoz pravidelných vlaků ČD, mimořádných vlaků Posázavského pacifiku a Modrý šíp).
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Oprava popisku na straně 70 původní knihy Stopou dějin Sedlčanky:
Ze vzpomínek nedávno zesnulé paní Jarmily Housové, která jezdila na Sedlčance kdysi
jako vlakvedoucí osobních vlaků, jsem zjistil, že na obrázku je strojvedoucí Kratochvíl
a topič Blažek.

