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k a l e i d o s k o p

Centrum historických vozidel (CHV) Českých drah připravilo v olomouckém depozitáři 
tradiční akci nazvanou Odemykání točny. Letošní začátek se kvůli pandemii koronavi-
ru netradičně posunul až na 4. července. Kromě prohlídky depozitáře, kde jsou ulo-
žené takové skvosty jako parní stroj Rosnička 464.202, motorová lokomotiva Ser-
gej T 679.1529 nebo Bobina E 499.085, byly pro zájemce připraveny také čtyři pá-
ry zvláštních vlaků s nejstarší provozuschopnou parní lokomotivou v Česku 
314.303 z roku 1898, zvanou Kocúr. Parní mašinka se rozjela z muzejní expozice, 
umístěné v těsném sousedství depa, do Olomouce-Řepčína a také Velké Bystřice. 
Josef Vendolský z CHV ČD potvrdil, že díky příznivému počasí muzejní depozitář na-
vštívila více než tisícovka návštěvníků všech věkových kategorií. „Určitě je na místě 
poděkovat všem, kteří se na zdárném průběhu akce podíleli a svým profesionálním vý-
konem přispěli ke kladné propagaci Českých drah,“ řekl Vendolský.

Olomoucké muzeum zahájilo sezonu

České dráhy a jejich největší dceřiná společnost ČD Cargo založily vlastní Nadační fond Sku-
piny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM. Jeho prostřednictvím chtějí podporovat železničáře i jejich 
rodiny, kteří se ocitli v těžkých životních situacích způsobených vnějšími vlivy (pracovní 
úrazy, závažná onemocnění, živelní pohromy). „Zaměstnáváme přes 23 tisíc lidí a větši-
na z nich pracuje v provozu. To je samozřejmě náročné a v některých případech i riziko-
vé zaměstnání. S Ivanem Bednárikem (předsedou představenstva ČD Cargo) jsme se 
proto shodli na tom, že jako dva největší čeští železniční dopravci založíme nadační 
fond a přizveme ke spolupráci i všechny naše dceřiné společnosti,“ uvedl šéf ČD Vác-
lav Nebeský. Číslo transparentního účtu je 2402887002/5500. Peníze jsou určené ze-
jména pro kolegy zraněné při nehodách v Perninku a Českém Brodě a pro rodinu tragic-
ky zesnulého strojvůdce.
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Výzkumný Ústav Železniční posílil technologické a zkušební 
zázemí svého zkušebního centra v Cerhenicích u Velimi 
o nejmodernější zařízení v ČR, které měří mimookruho-
vost kol a vzájemné působení kola a kolejnice, tedy indi-
kátor plochých kol systému ARGOS. Indikátor podle 
provozního ředitele zkušebnictví Miloše Klofandy 
za jízdy kontroluje stav jízdní plochy kol železnič-
ních kolejových vozidel a porovnává skutečný 
stav jízdní plochy s nastavenými parametry. Za-
jišťuje tak ochranu infrastruktury a zabraňuje 
většímu rozsahu poškození jízdních ploch dvoj-
kolí. Generální ředitel VUZ Martin Bělčík doplnil, 
že pořízení systému je součástí probíhající moder-
nizace ZV VUZ. Cílem totiž je vytvořit maximálně 
bezpečné a moderní prostředí pro testování. Indikátor 
umožňuje eliminovat škody, které v případě poškození 
infrastruktury znamenají nejen náklady na následnou 
úpravu koleje, ale i ztrátu tržeb.   
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