
Ve čtvrtek 24. června 2010 se třída PED 2 zúčastnila školní exkurze v rámci Projektu 

„Podpora odborného vzdělávání na SŠ v Moravskoslezském kraji“ a vydala se do Muzejní 

expozice sdělovací a zabezpečovací techniky Českých drah, která se nachází v „Salónu 

republiky“, nebo chcete-li do metropole nesoucí název Hradec Králové. Vzhledem k oboru, 

který třída PED 2 studuje, tedy Provoz a ekonomika dopravy se zaměřením na železnici, se 

jednalo o velmi poutavou, zajímavou a naučnou akci, která, troufám si říci, mnohé ze žáků 

obohatila o spousty nových poznatků. 

 

Na akci se jelo vlakem IC Hutník v 6:04 z Ostravy-Svinova  a do Hradce Králové skupina 

dorazila v 9:18 hod. Dále se pokračovalo pěšky až k muzeu. 

Vzhledem k velikosti skupiny, něco kolem 25 lidí, se třída rozdělila na dvě skupiny tak, aby 

každý měl z výkladu co nejvíce. Dále se každé skupinky již ujal průvodce. Postarší pán 

důchodového věku, jenž se jevil jako znalý oboru a zdání se také vyplnilo. Během téměř 

čtyřhodinové prohlídky se žáci dozvěděli opravdu podrobné informace týkající se 

mechanických, elektromechanických a elektrodynamických staničních zabezpečovacích 

zařízení. K vidění bylo například originální distanční návěstidlo, dnes již historická košová 

návěstidla, ústřední stavědlo SA 12, klíčový přístroj s hradlovou skříní, či stavědlový přístroj 

vzor 5007, 3414, nebo EINHEIT.  Na modelovém reléovém zabezpečovacím zařízení typu 

„TEST“, s kolejištěm a dvěma „mašinkami“ na ruční pohon, průvodce žákům názorně 

vysvětlil funkci zabezpečeného přejezdu se závorami. Samozřejmě že exkurze nebyla 

zaměřena jen na zabezpečovací techniku, ale jak už název muzea napovídá, i technice 

sdělovací. K vidění zde byla například rozsáhlá sbírka telefonních přístrojů od systémů MB, 

ÚB, AUT, až po telefony polní, využívané armádou. Dále také dálnopisné a telegrafní 

přístroje, hodinová, rozhlasová a informační zařízení, jako PRAGOTRON a jemu podobná. 

Na vlastní oči zde žáci viděli část telefonní ústředny s křížovými spínači. Mezi historické 

unikáty také patří pult spojovatelky, který už na tehdejší dobu byl vybaven mechanickou 

volbou účastníka. Je zde také mnoho „zázraků“ elektrotechniky, počínaje velkou sbírkou 

měřících přístrojů a souprav a konče sadou elektronek, které se dnes používají jen výjimečně 

v nejdokonalejších zesilovačích. Prakticky všechna zařízení, která jsou zde vystavena, jsou 

plně funkční a průvodci je rádi předvedou. 

V prostorách venkovní části expozice se nachází sbírka mechanických a světelných 

návěstidel, předvěstí, ale i zcela funkční přejezdová zabezpečovací zařízení a kolejové brzdy. 

Po skončení exkurze žáci zamířili na oběd do místního hotelu, kde si užili, kromě jiného i 

velkou spoustu zábavy a příjemně se občerstvili. 

Zpátky do Ostravy se žáci vydali v 14:42 rychlíkem 989, z kterého se ve stanici Pardubice 

přestoupilo v 15:21, na vlak IC 543 Leoš Janáček. Ve stanici Ostrava-Svinov byla exkurze 

ukončena  a žáci si odnesli spoustu krásných zážitků.  

 


