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zeleznice za!ila neuv"#iteln$ skok, hodnotí 
nestor %eské !eleznice, odborník a p#ede-

v&ím obrovsk$ srdca# Milo& Klofanda uplynu-
l$ch p"ta%ty#icet let, které strávil u 'eskoslo-
vensk$ch státních a pozd"ji 'esk$ch drah. Páru 
sice za!il jen jako nezú%astn"n$ divák anebo 
cestující, ale nástup motorové a elektrické trak-
ce u! se mu zaryl pod k(!i po#ádn" hluboko. 

„U! jako mal$ kluk z P#estavlk jsem chodil 
do &koly v 'er%anech a místo toho, abych &el ze 
&koly domu, b"!el jsem se dívat na nádra!í 
na tehdej&í provoz parních vlak(.  Byl to tehdy 
pom"rn" velk$ !elezni%ní uzel, vlaky na jih 
'ech tam stály %tvrt hodiny, braly vodu ze Sá-
zavy. Jezdily tam i Vindobony, tehdy s motoro-
v$mi jednotkami nebo manipuláky z Kolína. 
Viseli jsme na zábradlí a sledovali provoz,“ 
vzpomn"l na d"tská léta Milo& Klofanda. 
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Jeho profesní p#íb"h u !eleznice se za%al psát 
v polovin" roku 1974. S %erstv$m maturitním 
vysv"d%ením z dopravky nastoupil do mimo-
t#ídního lokomotivního depa Praha st#ed. Od-
byl si v$cvik strojvedoucího a o dva roky pozd"-
ji u! stál na stanovi&ti. „Nejd#íve jsem jezdil 
na posunu a poté na osobních vlacích a rychlí-
cích na rameni Praha – P#erov,“ zavzpomínal. 
S pozicí strojvedoucího se rozlou%il v roce 1985, 
p#i%em! opustil i milované stroje #ady E 499.1 
a E 499.2. Stal se toti! strojmistrem. Následo-
valy funkce lokomotivního dispe%era na b$va-
lém Provozním oddíle Praha (Severozápadní 
dráha), strojmistra v %er%anské provozní jed-
notce libe)ského depa a vedoucího PJ 'er%any – 
Bene&ov. „To u! jsem m"l pod sebou 170 za-
m"stnanc(. V této funkci jsem byl do b#ezna 
1996. Pak jsem p#e&el na pozici provozního ná-
m"stka spojeného DKV Praha. Pozd"ji jsem 
pracoval i jako vedoucí odboru oprav a vedoucí 
odboru provozu, a to do konce roku 2006,“ vy-
jmenoval dal&í zastávky na profesní cest". S ro-
kem 2007 p#i&el p#esun do VUZ na pozici p#ed-
nosty Zku&ebního centra ve Velimi. Od roku 
2014 zde p(sobí ve funkci provozního #editele 
a zárove) je %lenem p#edstavenstva VUZ. 

Milo& Klofanda si rovn"! p#ipomn"l zlomov$ 
rok 1996, kdy byl ocen"n tehdej&ím generálním 
#editelem 'D za p#íkladné pln"ní povinností 
zaji&*ování provozu drah jako takov$ch. „To 

Provozní #editel zku"ebnictví a!$len p#edstavenstva V%zkumného Ústavu &elezni$ního Milo" Klofanda se stal nedílnou 
sou$ástí n'kolika generací $eské (eleznice. Stál u!mnoha milník), za(il neuv'#itelné p#íb'hy, byl u!p#evratn%ch událostí. 
Obdivoval elegantní parní lokomotivy, v!pozici strojvedoucího *SD doprovázel rychlíky vedené nejnov'j"ími elektrick%mi 
lokomotivami a!dnes m)(e na!cerhenickém okruhu osedlat kter%koliv nejmodern'j"í (elezni$ní skvost. 

Neexistuje po(adavek, 
kter! bychom nevy"e#ili

souviselo s tím, !e v Praze ve stejném roce 
vzniklo jedno depo, tehdy DKV Praha. Trans-
formace byla náro%ná, v&e se se dávalo pod jed-
nu st#echu. Spojovala se dv" u! tehdy velká 
DKV dohromady. Redukovali jsme vozmistry, 
strojmistry, a zkrátka ve&ker$ provozní perso-
nál. V provozu nám u! tehdy chyb"li provozní 
zam"stnanci. Museli jsme ud"lat taková opat-
#ení, abychom i za t"chto slo!it$ch podmínek 
zajistili pot#eby provozu. N"které %innosti 
jsme zredukovali, omezili, slou%ili a za zvlád-
nutí této reorganizace mi pod"koval tehdej&í 
pan generální #editel,“ vysv"tlil. 
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To ov&em netu&il, co ho %eká v roce dal&ím. 
Na Moravu p#i&ly záplavy. „Co si pamatuji, 
u Moravi%an #eka strhla most, v&echny meziná-
rodní expresy na v$chod jsme museli posílat 
p#es Bratislavu a provozní situace byla nesmír-
n" komplikovaná. +eleznici v&ak %ekala je&t" 

daleko t"!&í zkou&ka, která p#i&la v roce 2002. 
Tehdy povodn" zasáhly p#edev&ím 'echy v%etn" 
Prahy. „Nejezdilo metro a 'D suplovaly pra!-
skou MHD. Provozní situace se #e&ila ka!d$ den 
ze dne na den. Voda se rozlévala v&ude. Bylo to 
neuv"#itelné, ze dne na den stoupla turnusová 
pot#eba strojvedoucích DKV Praha o zhruba 
sedm desát strojvedoucích. Ale i tohle jsme 
zvládli,“ neskr$val Klofanda hrdost. Voda %ás-
te%n" zaplavila i generální #editelství 'D, pro 
odbor 12 jsme z#izovali provizorní zázemí 
na pra!ském hlavním nádra!í, kde jsme také 
ka!dé ráno zasedali a #e&ili vzniklou situaci. 

Se zku&enostmi si m(!e troufnout erudova-
n" zhodnotit zm"ny, které v drá!ní doprav" 
nastaly, a spolu s tím p#ipomenout zm"nu úh-
lu pohledu ve#ejnosti na !eleznici. „Ta se sku-
te%n" v posledních letech velmi zm"nila. D#íve 
se !elezni%á#(m p#ezdívalo modrá armáda. 
Byla to obrovská organizace s více ne! 120 tisíci 
zam"stnanci a striktní organiza%ní struktu-
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vodn$ch slu!bách, které zákazník v dob" zkou-
&ení m(!e pot#ebovat,“ konstatoval #editel. 
„Neznám po!adavek, kter$ bychom nedokázali 
zajistit sami anebo dodavatelsky. K tomuto zá-
kaznickému p#ístupu vedu i své pod#ízené.“ 

Mohlo by se zdát, !e dnes u! Milo& Klofanda 
sedí jen za stolem. Opak je pravdou. I kdy! je 
od roku 2014 provozním #editelem a zárove) %le-
nem p#edstavenstva VUZ, stále si udr!uje odbor-
nou a zdravotní zp(sobilost pro #ízení drá!ních 
vozidel a nez#ídka uskute%ní kontrolní nebo zku-
&ební jízdu. „T"!ko se vzpomíná na v&echna vo-
zidla, v pam"ti mi z(staly francouzské rychlo-
vlaky a dal&í vysokorychlostní jednotky od ev-
ropsk$ch v$robc(,“ vypráví. Rád vzpomíná 
i na to, kdy v pozici strojvedoucího jel v #íjnu 
2016 na stanovi&ti Kyklopa (T 499.0002) v %ele 
speciálu Retro Ostravan z Prahy do Ostravy.

„Jsem se sv$m profesním !ivotem spokojen$. 
M"l jsem &t"stí, !e jsem d"lal to, co m" bavilo 
a co m" napl)ovalo. 'eské dráhy loni oslavily 
stoleté v$ro%í, a já pro n" pracuji p"ta%ty#icet 
let. Na své p(sobení u 'D %asto a v dobrém 
vzpomínám. Ne v&e se v!dy da#ilo, ale toho dob-
rého bylo mnohem více, tak jako v b"!ném !ivo-
t". I tady na VUZ m" potkaly t"!kosti, ale díky 
dobrému kolektivu, kter$ tu je, se mi tady stále 
líbí,“ uzav#el &éf cerhenického okruhu. !

rou. Zakládalo se p#ede-
v&ím na silné nákladní do-
prav", ale ani ta osobní neby-
la opomíjena.“ Pot#eby tehdej-
&ího pr(myslu zaji&*ovala ná-
kladní doprava. Toto se v$razn" 
zm"nilo po rozd"lení republiky, kdy 
se zkrátily p#epravní vzdálenosti a velká 
%ást nákladní dopravy se p#esunula na silnice.
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A osobní doprava? „Za!ila redukci, musela se 
pot$kat s levn"j&í konkurencí v podob" dálkové 
autobusové dopravy,“ zmínil. +eleznice ale 
v%as zareagovala a postupn" nastalo o!ivení. 
„Je to dáno tím, !e 'eské dráhy za%aly ve vel-
kém modernizovat techniku, p#edev&ím osob-
ní vozy.“ Za opravdov$ p#elom v tomto smyslu 
Milo& Klofanda pova!uje rok 2003. Z Itálie do-
razilo Pendolino. „U toho jsem byl coby za-
m"stnanec depa. První jednotku jsme p#ebíra-
li v Horním Dvo#i&ti. Pendolino nastartovalo 
obrovsk$ proces v$razného zkvalitn"ní osobní 
!elezni%ní dopravy v 'R, by* u! p#ed jeho nasa-
zením jsme m"li tlakot"sné osobní vozy ze Sie-
mensu pro rychlost 200 km/h #ad WRmz, Am-
pz a Bmz, které byly nasazovány na vozební ra-
meno Víde) – Praha – Berlín – Hamburk. 
Po modernizaci jezdí dodnes v dálkové vnitro-
státní i mezinárodní doprav" 'D.“ 

K Pendolinu se vá!e i dal&í vzpomínka. Spolu 
s ním toti! Milo& Klofanda uhán"l po okruhu 
rychlostí 230 km/h „Bylo to koncem #íjna 2012. 
Tehdy jsme pro okruh po!adovali zv$&ení zku-
&ební rychlosti. Jednotka dostala v$jimku 
od Drá!ního ú#adu a místo 200 km/h mohla 
jet 230 km/h. Stroj se choval velice dob#e, ale 
zatímco vlajková lo, národního dopravce 
svi&t"la bezproblémov", za okny se vzná&ela 
oblaka prachu a administrativní budova za-
!ívala malé zem"t#esení.“   
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P(sobení Milo&e Klofandy ve VUZ m(!eme 
ozna%it za úsp"&né. Byl to on, kdo krátce 
po p#íchodu inicioval v rámci zaji&t"ní zku-
&ebních jízd celou #adu nov$ch bezpe%nost-
ních pravidel, navrhl zv$&it tehdej&í omeze-
ní max. rychlosti zku&ební lokomotivy 
124. 601 ze 160 km/h na 200 km/h. „Kdy! 
jsem nastoupil, byl tu minimální provoz. 
Objevovalo se tu jen pár zákazník(, dnes 
tu zkou&í v&ichni v$znamní evrop&tí v$-
robci drá!ních vozidel a n"kte#í v$robci 
i mimo Evropu. Okruh má velmi dobré 
technické parametry, poskytuje vynikají-
cí podmínky pro zkou&ení vozidel. Sna!í-
me se zajistit klient(m ve&keré slu!by, 

které po!adují pro zaji&t"ní zkou&ek.  Je to pro n" 
p#idanou hodnotou. V$robci se u nás cítí spoko-
jen".“ Aby ne – VUZ nabízí klient(m nejenom 
pronájem infrastruktury, ale také provedení 
akreditovan$ch a neakreditovan$ch zkou&ek. 
„Provádí je zku&ební laborato# a na základ" pro-
veden$ch nebo dolo!en$ch v$sledk( zkou&ek ta-
ké posuzuje vozidla a vydává certifikáty. Není to 
tedy jenom o okruhu, ale také o ostatních dopro-


