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d C e ř i n é  s p o l e č n o s T i

Expert Kancelá!e autorizované osoby (KAO) V"zkumného Ústavu #elezni$ního 
(VUZ) Jan Veselík je %elezni$á!ské dít&. Jeho otec byl strojvedoucím, 
a'pokud to bylo mo%né, podíval se mal" Honzík i'na'stanovi(t&. Nyní je 
z'Jana Veselíka otec od'rodiny, ale u'vlak) z)stal. Ve'VUZ má na'starosti 
posuzování shody nákladních voz) s'Technick"mi specifikacemi pro 
interoperabilitu. Pochlubit se v(ak m)%e i'licencí strojvedoucího. 

TSI jsou pro specialisty VUZ zákonem
Josef Holek  |  Foto: autor, archiv Jana Veselíka

S !elezni"ní dopravou se prvn# se-
známil u! v d#tsk$ch letech. Tatí-

nek jej ob"as brával na stanovi%t#. To se 
malému Honzíkovi líbilo, a tak po zá-
kladní %kole p&estoupil na st&ední pr'-
myslovou %kolu v (eské T&ebové, kde vy-
studoval obor Elektrická trakce v dopra-
v#. Tento obor byl osnovami sm#&ován 
na v$uku mlad$ch strojvedoucích. Jen-
!e "lov#k míní, !ivot m#ní, a Jan Veselík 
místo toho, aby %el pracovat jako stroj-
vedoucí, ode%el studovat na Pardubic-
kou univerzitu obor Konstrukce kolejo-
v$ch vozidel. „Za p#t let m# nevyhodili, 
a tak se ze m# stal in!en$r,“ sm#je se 
dnes nad haldou tabulek z norem TSI. 

Svému oboru mlad$ konstruktér neu-
nikl a za"al pracovat a sbírat cenné zku-
%enosti v jedné z lounsk$ch firem. Tam si 
také ud#lal licenci na strojvedoucího, 
v té dob# je%t# Osv#d"ení k &ízení drá!-
ních vozidel. „Firma cht#la pod n#mec-
kou licencí vyráb#t velkou dieselovou lo-
komotivu. M#l jsem za úkol znát kom-
pletní problematiku tohoto stroje a za-
%kolit strojvedoucí pro jeho obsluhu. Tak-
!e sou"ástí práce byla i nutnost mít licen-
ci,“ vysv#tlil a pokra"oval: „Projekt se ne-
uskute"nil, z'stalo jen u prototypu. Pak 
jsem dostal nabídku z jiné spole"nosti 
vrátit se zp#t do konstrukce. Strojv'dcov-
ství jsem tedy na "as opustil, ale licenci 
mám stále platnou. )ízení je relax. (lo-
v#k opustí okolní sv#t a soust&edí se jen 
na cestu. Je to m'j koní"ek.“

Jezdí na kontrolu
P&ed p#ti lety ale firmu opustil a zakot-
vil ve VUZ, kde má na starosti posuzo-
vání shody nákladních voz' s Technic-
k$mi specifikacemi pro interoperabilitu 
(TSI). Zjednodu%en# &e"eno: jeho práce 
spo"ívá v tom, !e porovná p&edepsané 
hodnoty s v$sledky, které nam#&ila 
(nej"ast#ji) Zku%ební laborato& VUZ. 
„Máme tabulky s hodnotami a zárove* 
po!adavky, které nám pomáhají p&i prá-
ci. S konstrukcemi jsem od %koly, loun-
ská v$robna mi dala obrovskou praxi, 
tady u! jsem se také ledas"emu nau"il. 
Neshoduje-li se v$sledek s po!adovanou 
hodnotou, je nutné nechat díl vym#nit 
za vyhovující,“ dopl*uje. 

Posuzování nákladního vozu trvá, 
podle mno!ství dokumentace a náro"-
nosti v$robce, i n#kolik m#síc'. „Stává 

se, !e nejd&íve po%le !ádost, pak se dva 
m#síce nic ned#je, následují v$kresy, 
op#t dva m#síce nic, p&ijdou v$sledky 
zkou%ek a v ten okam!ik za"íná na%e 
hlavní práce. Pokud je v%e v po&ádku, 
dostaneme se na dva t$dny a! m#síc in-
tenzivní práce,“ popisuje hodnotitel. 
„Dále jezdím do v$robních spole"ností 
a zkoumám, zda dodr!ují kvalitativní 
po!adavky, které p&ed v$robou p&edlo!i-
li v rámci dokumentace. Provádím v$-
robní audit vozu, kter$ má b$t schválen. 
Není to tak, !e bych si vzal %upleru a %el 
m#&it. Je to o ov#&ování dokument',“ &í-
ká Veselík. 

Dvacet let přesnosti
V$robce mu p&edá m#rové listy a nechá 
zkontrolovat, zda jsou v nich dodr!ené 
tolerance. Pokud se tak nestalo, "ást 
musí b$t ozna"ena jako Neshodn$ v$ro-
bek. D&íve se pr$ pracovalo více „na ko-
len#“ a svá&e" si poradil. Velk$ zlom na-
stal okolo roku 2000, kdy se do p&ípravy 
v$roby za"alo hodn# investovat, a dnes 
ve VUZ konstatují, !e existuje sofistiko-
vaná technika, které se jen málokdy n#-
co nepovede. 

Ov%em i p&es pokro"ilé technologie se 
ob"as stane, !e v'z prost# neprojde. 
V konstrukci se toti! stále najdou místa, 
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řekli  
o janu veselíkovi

Roman Průša

vedoucí oddělení  
vozidel VUZ

Jan Veselík pracuje 
v oddělení vozidel 

přes pět let. Vybral jsem si jej do své-
ho týmu především pro jeho široké 
odborné znalosti konstrukce kolejo-
vých vozidel a dále pro zkušenosti 
z výroby, provozu a údržby kolejo-
vých vozidel. Oceňuji jeho schop-
nost řešit několik problémů součas-
ně. Ochotně přispěje kolegům radou 
nebo názorem.

Jiří Strnisko
vedoucí hodnotitel  
pro subsystém Kolejová 
vozidla, VUZ

Na VUZ jsme nastupovali s Honzou 
téměř společně a od té doby se vy-
pracoval na jednu z klíčových osob 
v oblasti posuzování nákladních vo-
zidel. Oceňuji na něm jeho odbor-
nost, přístup k práci a k zákazníkům 
a také to, že se nebojí říct svůj vlastní 
názor na věc a naslouchat ostatním. 

Ondřej Fanta
technický ředitel VUZ

Pan Veselík je velmi 
zkušený specialista 
v oboru. Má výbor-

nou praxi a přehled na trhu. Tako-
vých lidí si velmi vážíme a snažíme 
se na oplátku naslouchat jejich po-
třebám. Takže doufám, že nás čeká 

dlouhodobá korektní spolupráce 
i v dalších letech.

která jsou pevnostn# slo!it# &e%itelná. 
Zkou%kám sice p&edchází v$po"ty "i 
anal$zy, které provádí specializovaní 
v$vojá&i vagonek, nicmén# ani to 
nemusí v!dy zaru"it kladn$ v$-
sledek. „Kdy! neprojdou po!a-
dovan$mi testy, musí upravit 
konstrukci a zopakovat 
zkou%ku nebo p&edlo!í pev-
nostní anal$zu, která &ek-
ne, !e práv# toto místo bylo 
kvalitn# upraveno.“ Janu 
Veselíkovi pak na stole p&i-
stane t&i sta a! p#t set doku-
ment' a jeho úkolem je najít 
parametry, zkontrolovat je a po-
rovnat s po!adavky TSI. 

V$robci nákladních voz' m'!ou 
pouze poupravit ji! zavedenou kon-
strukci anebo sami vyvinou novou, na-
p&íklad na !ádost zákazníka. Vlastn# se 
tla"í na to, aby vozy co nejvíce uvezly. To 
je úkol dne%ní doby. Vyrobí si prototyp, 
na kterém si vyzkou%í, zda je v'z 
po technické stránce v po&ádku. V!dy 
jsou v%ak !ádoucí maximální pevnost, 
pat&i"né jízdní vlastnosti, spolupráce 

táhlov$ch a nará!ecích ústrojí, podmín-
ky prost&edí (teploty, po!ární bezpe"-
nost) a brzdové zkou%ky. 

TSI? Vyjasněno
VUZ se v$robním proces'm p&izp'sobo-
vat nemusí. Posuzuje podle platn$ch 
p&edpis', &e%í tedy a! finální v$robek. 
Nej"ast#ji jde o kontejnerové vozy &ady 
SgXXX. „)e%íme r'zné nástavby, délky. 
Vyráb#ly se vozy o délce 80, 90 a 104 
stop, pak nastalo období, kdy jsme &e%ili 
jen osmdesátkové kontejnerové vozy. 
A nyní? Ka!d$ zákazník chce sv'j vagon 
s rozli"n$mi specifiky. T&eba te+ mám 
na stole v'z, kter$ je dlouh$ 92 stop,“ 
zmi*uje. Dále se hodn# testují vozy pro 
vozbu obilovin anebo cisternové vagony. 
„M#nívá se kubatura, konstrukce rámu 
i podvozku. Hodn# se inovuje na zákla-
d# p&evá!eného materiálu,“ konstatuje 
s tím, !e VUZ zaznamenala v$voj i v p&í-
pad# voz' na p&epravu automobil' – au-
tomobilky zkrátka cht#jí, aby se na je-
den vagon ve%lo co nejvíce aut. „Zkou%í-

o tom, jak se má co posuzovat. 
,lo o nevyjasn#né body, k nim! se 

vyjad&ovaly státy EU. Ka!d$ cht#l 
jin$ p&ístup a nakonec se státy se%ly, 

na%ly pr'se"ík a normy se sjednotily. 
To znamená, !e se otev&ené body uza-
v&ely s jasn$m v$sledkem, jak se co má 
posuzovat. Dnes u!, v p&ípad# náklad-
ních voz', není otev&en$ bod ani je-
den,“ zmi*uje Jan Veselík celou genezi. 
A co (eská republika? Nem#la moc p&i-
pomínek, dr!í se dokumentu. Národní 
specifika zavád#jí spí%e ,pan#lsko anebo 
,védsko, co! je dáno rozchodem koleje 
nebo klimatick$mi pom#ry. !

me pro v$robce z (eské republiky, Slo-
venska, N#mecka, Rumunska a Ruska.“

A zatímco technika voz' se m#ní rela-
tivn# "asto, „té-es-í"ka“ jako taková to-
lika zm#n nezaznamenala.  Poslední 
velká ro%áda nastala p&ed sedmi lety 
a od té doby se „jede“ podle jednoho do-
kumentu. „Za"alo se tak, !e tento zá-
klad m#l n#kolik otev&en$ch bod' 


