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Píše se rok 1967 a mistři učiliště AŽD 

začínají budovat v Brně dopravní sál. Ten 

dokončili v roce 1969 a celkové náklady se 

vyšplhaly na tehdejších 1,2 milionu korun. Od 

května roku 1969, tedy před více než čtyřiceti 

lety, byl sál uveden do provozu. Za tuto dobu 

jím prošla nezměrná spousta budoucích 

výpravčích, signalistů, hradlařů a výhybkářů, 

kteří si zde před vstupem do „ostrého“ 

provozu osvojují dovednosti obsluhy 

staničních a traťových zabezpečovacích 

zařízení elektromechanického a reléového 

typu, které později zhodnotí při výkonu svého 

povolání. Samozřejmě nejde jen o to, věnovat 

se pouze bezporuchové a dokonalé obsluze, 

nýbrž o to, jak se vypořádat s mimořádnými 

situacemi, jako je například nouzové vybavení. 

Vzhledem k tomu, že na prvcích pro nouzové 

vybavení nejsou umístěny jinak běžné plomby, 

je dovoleno vyzkoušet si téměř vše. 

/foto: Elektromechanická část ZZ/ 

Sál je v současné době ve vlastnictví 

Dopravně vzdělávacího institutu, a.s. a sídlí 

v prostorách brněnského hlavního nádraží, 

kde slouží nejen k výuce zaměstnanců, ale 

také k výuce studentů dopravních škol, 

především těch zaměřujících se na železniční 

provoz. Výjimkou není ani Střední škola 

technická a dopravní v Ostravě – Vítkovicích, 

která každoročně zařizuje pro čtvrté ročníky 

oboru Provoz a ekonomika dopravy, 

jednodenní praxi právě na dopravním sále 

v Brně. Studenti si tak prvně vyslechnou 

přednášku věnovanou fungování a obsluze 

všech typů zde umístěných zařízení a posléze 

si vše mohou vyzkoušet. Před maturitou je to 

tedy nenahraditelná zkušenost, která doplní 

faktické znalosti ze školy o ty praktické. Navíc 

byla přednáška vedena zkušeným bardem, 

panem Vladimírem Doležalem, který bere 

dopravní sál jako své vlastní dítě a přednášku 

vedl s obrovskou trpělivostí a pochopením pro 

mladé a nezkušené železničáře. 

/foto: Studenti třídy PED 4/ 

Dominantou celého sálu je modelové 

kolejiště typu H-O o velikosti 7,5 x 3 metry, 

které je vybudováno ve tvaru složené osmičky. 

Součástí kolejiště jsou i plně funkční 

mechanická a světelná návěstidla, které stejně 

jako výhybky reagují na povely ze 

zabezpečovacího zařízení, které daný kolejový 

úsek ovládá. V praxi to vypadá asi tak, že 

například po přeložení stavěcí páky na 

výhybkářském přístroji, dojde k přestavení 

výhybky na modelovém kolejišti. Obsluha tak 

může v reálném čase sledovat následky svých 

činů, pokud to takto mohu říci. Dále je sál 

vybaven sedmi stanovišti, která na sebe 

vzájemně navazují a mohou si tak mezi sebou 

předávat vlaky, stejně tak, jako je tomu v 

běžném provozu. Konkrétně se jedná o dvě 

stanice, kdy každá z nich zastupuje jeden typ 

ZZ, dále stavědla a hradla. 



/foto: Modelové kolejiště/ 

Jsou zde dva typy zabezpečovacího 

zařízení. Prvním a také starším typem je 

elektromechanické zabezpečovací zařízení, 

které zde zastupuje například řídicí systém 

Rank, výhybkářský přístroj, ale i hradlový polo-

autoblok. Dalším typem ZZ je reléové 

zabezpečovací zařízení cestového systému, 

tedy se skupinově přestavovanými výhybkami, 

jehož součástí je i přístroj pro pracoviště 

signalisty. 

/foto: Reléová část ZZ/ 

Kromě již výše zmíněného si zde mohli 

studenti prohlédnout také bubnový přístroj a 

různé typy venkovních částí ZZ, které jsou 

demonstrativně upraveny tak, aby bylo možné 

nahlédnout do jejich útrob, samozřejmě jsou 

všechny plně funkční. Zajímavostí je také 

výhybka číslo 10 v obvodu signalisty stanice 

řízené EMZZ. Zde je totiž páka doplněna 

pákovým zámkem, zřizujícím závislost mezi 

výhybkou a ZZ, k přestavení je tedy nutné 

využít klíčů správně uzamknutých v určených 

zámcích ZZ. Hradlaři, kteří zde školením prošli, 

na ni často vzpomínají s tím, že pokud neuměli 

výměnu přeložit, školením jednoduše neprošli. 

 


