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       Vážené kolegyně, Vážení kolegové, 

             vítám Vás u dalšího čísla Vršovického Zpravodaje, u letního červencového.
Původně jsem měl v plánu mít úvodník veselý, letně-pozitivní, bohužel však události
posledních čtrnácti dnů tomu nepomohly. 

             Zároveň se omlouvám, že se tentokrát budu věnovat hlavně strojvedoucím, byť v
našich řadách žádného zatím nemáme (schválně říkám zatím…). 

             Naši železnici během těch dvou týdnů zasáhly hned dvě vážné mimořádnosti.
Nejprve v noci z úterý na středu, 14./15. července došlo k projetí zarážedla třetí staniční
koleje v žst. Praha Masarykovo nádraží a následnému vykolejení hnacího vozu elektrické
jednotky 471.040 – bylo zraněno několik cestujících, ale nikomu se nestalo nic vážného.
Jednotka se zastavila pouhých několik centimetrů od stánku s čerstvými šťávami, štěstí v
neštěstí bylo, že se to stalo v noci, kdy bylo nádraží prakticky prázdné – kdo se někdy
ocitne ve špičce na „Masaryčce“ jistě si dovede představit, jaké tragické následky by to
mohlo mít… Jak napovídá probíhající vyšetřování, celý podíl viny ponese strojvedoucí,
který si v Libni vypnul funkci automatického vedení vlaku (dále jen AVV) a zapomněl na to.
Upřímně, já se mu ani nedivím. Strojvedoucí jsou permanentně ve stresu, čemuž
„napomáhají“ např. běžně osmiminutové obraty, kdy strojvedoucí musí jednotku zajistit,
vypnout info systém, sbalit se a někdy doslova běžet na druhou stranu, aby stihl odjet
včas dle jízdního řádu… Ale tohle ještě nebylo nic proti tomu, co se odehrálo o týden
později, ve středu 22. července ve stanici Studénka. 

             Vlak SC 512 v plné rychlosti 160 km/h uháněl na Olomouc a Prahu, když
strojvedoucí neměl potuchy, co ho za deset vteřin čeká. Po průjezdu obloukem
zpozoroval na přejezdu kamion, využil okamžitě všechny možnosti brždění a chtěl utéci…
bohužel náraz proběhl v rychlosti cca 142 km/h… souprava pendolino táhla návěs ještě
asi 500 metrů než došlo k úplnému zastavení. Detaily nebudu rozepisovat, jistě jste
všichni viděli mnoho záběrů a slyšeli mnoho spekulací. Co je však již dnes jisté, je to, že
strojvedoucí nezpanikařil, udělal vše proto, aby následky byly co nejmenší a pak teprve se
běžel schovat. Bohužel to už nestihl, plechy z kamionu rozdrtily celé stanoviště a
strojvedoucího zastihly při útěku do relativního bezpečí. O tom, jak vážná ta situace byla
svědčí i to, že strojvedoucího hasiči a záchranáři nejdřív vůbec nemohli najít. Bilance je
děsivá – již tři mrtví, další čtyři lidé leží stále v nemocnicích ve vážném stavu – včetně
strojvedoucího - pana Jana Černého – ten již loni zabránil srážce s osobním automobilem a
při přebírání vyznamenání apeloval i v médiích na řidiče, aby když už na přejezd vjedou, ať
ty závory prorazí…. 
             Panu Černému je 59 let, má tedy pár let do důchodu. Je celoživotním cyklistou,
vášnivým sportovcem. Jak následně uvedly zdroje z ČD, v kabině strojvedoucího skončily
tři tuny plechů z kamionu, což bohužel mělo za následek to, že panu Černému rozdrtily
nohu. Pan Černý tedy stále leží na jednotce intenzivní péče, ještě ho čekají operace, a měli
bychom se modlit, aby nepřišel i o druhou nohu. Co mě však v této nelehké situaci
potěšilo, je solidárnost ostatních zaměstnanců toho našeho „molochu“. Kolegové
strojvedoucí z DKV Praha, kam pan Černý patří, zřídili speciální bankovní účet, na který
vybírají prostředky určené všechny k tomu, aby panu Černému co nejvíce pomohly –
např. kvalitní protézu nohy, tak aby dál mohl sportovat… Poté, co Česká Televize
odvysílala reportáž o založení tohoto účtu, jen za jeden den se nastřádalo přes sto tisíc
korun českých! A já přispěju také. A žádám Vás všechny, kdo aspoň trochu můžete,
přispějte také. Pan Černý to bude potřebovat. Jen podotýkám, že žádnou část příspěvků
„nesežere“ nějaká nadace, ten účet je přímo pana Černého. 

             Číslo účtu je 4026277399/0800 

Mimo to navrhnu Závodnímu výboru naší ZO, abychom poslali i příspěvek za naši
organizaci jako takovou. 

             Tak a to by snad stačilo, pojďme v rychlosti na naše záležitosti – na Smíchově v
mezinárodní pokladně jsou opět k dispozici plavenky do Podolí. Konference naší ZO se
uskuteční ve čtvrtek 5. listopadu, doufám, že účast bude vyšší než v minulých letech. 

             Chtěl jsem napsat úvodník již v červnu, ale jelikož jsem měl ruku v sádře, moc
jsem toho nenapsal. Takže Vám všem alespoň dodatečně nyní přeji hezký zbytek léta a
příjemné dovolené. Omlouvám se za strohost, ale potom všem mám myšlenky krapet
jinde, pořád si člověk říká, co by kdyby… 

             Mějte se fajn a zůstaňte nám věrni i nadále! 

                                                              Předseda, Jarda Kučera



   Jednání závodního výboru    

Termíny schůzí ZV OSŽ Praha Vršovice
Archiv schůzí závodního výboru a konferencí za roky 2013 a

2014: 

2013  2014  

http://www.railian.com/Zpravodaj_2013/zv.html 
http://www.railian.com/Zpravodaj_2014/zv.html 

Termíny v roce 2015:
Termíny v roce 2014: vždy od 8.00 hod, vždy druhý čtvrtek v

měsíci, nebude-li stanoveno jinak 
Datum: Poznámka:

9.1.2015
(pátek)

Smíchov

12.-13.2.2015
(čtvrtek, pátek)

výjezdní Železná Ruda

12.3.2015 Vršovice

9.4.2015 Smíchov

14.5.2015 Vršovice

11.6.2015 Smíchov
10.9.2015 Vršovice
8.10.2015 Smíchov

5.11.2015 konference 
kulturní sál žst.Praha Smíchov

12.11.2015 Vršovice
10.12.2015 Smíchov

http://www.railian.com/Zpravodaj_2013/zv.html
http://www.railian.com/Zpravodaj_2014/zv.html


   Jednání se zástupci zaměstnavatele   

OŘ Praha
Zástupci

zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé
setkání

Aktuální
termín Příští setkání

Ing.Vondrák
Zdeněk

(ředitel OŘ)
Mgr.Chládek Tomáš
(náměstek ředitele pro

provoz)

Dvořák Pavel
Sekyra Lukáš 27.5.2015 24.6.2015

20.-
23.9.2015
výjezdní

PO Praha hlavní nádraží
Zástupci

zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé
setkání

Aktuální
termín Příští setkání

Cibulka František
(přednosta PO)

Čermoch Pavel
Forman Štěpán 6.5.2015 3.6.2015 2.9.2015

PO Praha Libeň
Zástupci

zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé
setkání

Aktuální
termín Příští setkání

Ing.Tuma Vladimír,
MBA

(přednosta PO)
Sekyra Lukáš 26.5.2015 25.6.2015 doplníme

PO Benešov u Prahy
Zástupci

zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé
setkání

Aktuální
termín Příští setkání

Ing.Blecha Jan
(přednosta PO) Kubart Ondřej 6.5.2015 10.6.2015 9.9.2015



ZAP Praha
Zástupci

zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální
termín Příští setkání

Ing.Goliáš Jakub 
(manažer - zástupce

ředitele)
Duroň Tomáš 
(vedoucí přídělu

služby)
případně další

Charvátová Anna
Dvorská Věra 13.5.2015 9.6.2015 23.9.2015

DKV Praha
Zástupci

zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální
termín Příští setkání

Ing.Kupec Miroslav
(Vrchní přednosta

DKV Praha) Marie Stichová
nezúčastnili 

jsme se
neúčastníme

se ?

PJ Praha
Zástupci

zaměstnavatele Zástupci ZO Proběhlo
setkání

Aktuální
termín

Příští
setkání

Ing.Krátký Miloš 
(ředitel OJ PJ Praha)
Ing.Kašpar Martin

(vedoucí
specializovaného

střediska)

Kácovský Ladislav
Skrečka Petr 28.5.2015 25.6.2015 25.8.2015



   Klub důchodců    

       První schůze klubu po prázdninách se bude konat 15.9.2015, tradičně v restauraci "
u Kozla" na Žižkově. 

Plán akcí klubu důchodců ZO Praha-Vršovice do konce roku 2015 
TENTO PLÁN JE INFORMATIVNÍ - změny vyhrazeny 



   Akce pro členy ZO   

Plán akcí do konce roku 2015: 
aktualizováno, neměl by se již měnit 

září Výlet na kolech - Jižní Morava 

říjen Přechod Beskyd 

říjen Turnaj v nohejbale 

říjen Bowlingový turnaj 

listopad Výlet na jižní Moravu - vinný sklípek Bořetice 

listopad Bobová dráha v Kutné Hoře

5.-7.října - Přechod Beskyd 
má na starost: Štěpán Forman, tel.: 608 712 268, mail: Formanstepan@seznam.cz

 

http://railian.com/Zpravodaj_2015/material_cervenec/beskydy.pdf


 Akce trvalé : 

Botanická zahrada v Praze Troji 



Zoologická zahrada v Praze Troji 



Plavání v bazénu v Praze Podolí 



Plavání v Aquaparku v Praze Barrandově 

Kultura 

lístky na divadelní představení

Informace: pan Čermoch
drážní tel. 281 55

mobil: 737 332 290, 774 199 272
mail: pavel.cermoch@centrum.cz

zájemcům je každý měsíc zasílána nabídka divadelních představení na osobní e-mail 



Pojištění škody způsobené zaměstnavateli

ZO Praha Vršovice platí za všechny své členy v plné výši
pojištění za škody způsobené zaměstnavateli při výkonu

zaměstnání. 

Informace k pojistkám: pan Hahn Josef
mobil: 606 655 831

email: zovrsovice@seznam.cz



   ohlédnutí za výlety    









vytvořil Josef Hahn, celý článek ve formátu word naleznete zde: 

"http://railian.com/Zpravodaj_2015/material_cervenec/liberec.docx" 

http://railian.com/Zpravodaj_2015/material_cervenec/liberec.docx


4.7. Parním vláčkem do Posázaví

fotografie zaslala Vlasta Šulcová

http://www.railian.com/Zpravodaj_2015/material_cervenec/b1max.jpg
http://www.railian.com/Zpravodaj_2015/material_cervenec/b2max.jpg
http://www.railian.com/Zpravodaj_2015/material_cervenec/b3max.jpg
http://www.railian.com/Zpravodaj_2015/material_cervenec/b4max.jpg


   ...a další zajímavosti    

"Svoboda panoramatu" v Evropě zachována 

       V minulém čísle jsem přinesl informaci v článku "Budeme Vám ještě moci přinášet
fotky z výletů?" o chystající se legislativní úpravě fotografování (a natáčení) význačných
veřejných prostor, kde by jste asi museli před vystavením obrázků nebo videí konzultovat
s vlastníky copyrightu. Jak by to asi vypadalo, kdyby úprava prošla si můžete udělat
představu podle fotografie Atomia z Wikipedie, ctící belgickou legislativu. 

Stavba Atomia je v Belgii do roku 2075 chráněna autorským zákonem, 
proto je v obrázku vyretušována. 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Atomium 

       Naštěstí vše dobře dopadlo, poslanci Evropského parlamentu tento legislativní návrh
9.července smetli ze stolu. Komerční užití fotografií veřejných budov i nadále nebude
vázáno na souhlas jejich autorů nebo zplnomocněných osob. Evropský parlament ve
čtvrtek také odmítl spekulace médií, podle nichž chtěla unie zakázat i volné pořizování
snímků budov či uměleckých děl chráněných autorskými právy pro soukromé účely.

z médií vybral Pavel Dvořák

Číslování lokomotiv u ČSD v letech 1925-1987 
"Kryšpínův systém" 

       V roce 1920 navrhl inženýr Vojtěch Kryšpín nový systém značení, který byl po
dlouhých diskuzích oficiálně vyhlášen v září 1923. Definitivní podobu získal v roce 1925,
kdy do systému byly přidány i úzkorozchodné lokomotivy a motorové vozy. Později byly

https://cs.wikipedia.org/wiki/Atomium


kdy do systému byly přidány i úzkorozchodné lokomotivy a motorové vozy. Později byly
už jen doplněny písmenné zkratky pro další trakce. Označení se skládá z písmenné
zkratky trakce, troj- nebo dvoj- místného kódu lokomotivní řady a tří- nebo čtyř- místného
menšího rozlišovacího čísla. 

Písmena na začátku znamenají: 

    - parní lokomotiva je bez označení písmenem 
T - lokomotiva se spalovacím motorem 
TL - turbínová lokomotiva 
M - motorový vůz 
E - elektrická (později pouze stejnosměrná) lokomotiva 
S - elektrická střídavá lokomotiva 
EM - elektrický motorový vůz stejnosměrný 
SM - elektrický motorový vůz střídavý 
N - nemotorový vůz (součást motorové jednotky) 
U - úzkokolejná parní lokomotiva, pokud U následuje za jiným písmenem, je to úzkokolejná
verze dané trakce 
ES - elektrická dvojsystémová lokomotiva 
A - akumulátorová lokomotiva (dříve se i pro tyto lokomotivy používalo označení E) 
TA - hybridní lokomotiva (tj. dieselová a akumulátorová) 

Velké číslice znamenají: 

První číslice označuje počet hnaných náprav. 
Druhá číslice označuje maximální rychlost. Rychlost v km/h se z ní vypočte přičtením 3 a
poté vynásobením 10. U úzkokolejných vozidel se tato číslice vypouští, protože tam byla
omezena rychlost obvykle na 40km/h. 
Poslední číslice po přičtení čísla 10 udává hmotnost na nápravu v tunách (užitečnou
adhezní na jednu tažnou nápravu). U úzkokolejných vozidel udává hmotnost přímo v
tunách. 

(poznámka: Pokud číslice udávající maximální rychlost je 9, maximální rychlost lokomotivy
nemusí být nutně 120 km/h, ale může být i vyšší. Totéž platí i pro číslici udávající
nápravovou hmotnost lokomotivy, pokud je tato číslice 9, znamená nápravovou hmotnost
19 nebo více tun. Přesnou hodnotu rychlosti a hmotnosti přesahující 120 km/h nebo 19 t
není tedy ze značení možné určit.) 

Malá číslice znamenají: 

První číslice je konstrukční skupina stroje. 
Dvě nebo tři další číslice udávají pořadí v přejímce k drážní správě (inventární číslo). 

Číslování tendrů dle ing.Kryšpína 

Lokomotivní tendr je vůz speciální konstrukce sloužící k uskladnění zásob uhlí a vody pro
parní lokomotivy. V případě, že zásobníky paliva a vody tvoří součást lokomotivy, se tato
lokomotiva nazývá tendrovou. 

Podobně jako u značení lokomotiv byl i u tendrů používaných v Československu používán
systém inženýra Kryšpína. Číslo tendrové řady se skládalo ze 
tří velkých číslic: 

První zvětšená o 3 udávala přibližný objem uhláku v m3. Při objemu uhláku nad 12m3 byla
první číslice 9. 
Další dvě objem vodojemu m3. 

Malá číslice: 

První číslice udávala případné rozlišení tendrové řady. 
Další číslice pořadové číslo v řadě (inventární číslo). 



ukažme Kryšpínův systém na příkladu 

Podívejme se na parní lokomotivu s tendrem, která jezdila na Mikulášském vlaku v prosinci
2014 v Praze. 

Lokomotiva má číslo: 475179 

První velká číslice 4 - počet hnaných náprav. 
Druhá velká číslice 7 - rychlost; přičteme 3 a vynásobíme deseti: 7 + 3 = 10, 10 x 10 =
100 km/h. 
Třetí velká číslice 5 - hmotnost na nápravách; přičteme 10: 5 + 10 = 15 tun. 
První malá číslice 1 - konstrukční skupina stroje. Najdeme si v literatuře, že lokomotiva
475.1 je typ přezdívaný "Šlechtična". 
Další malá číslice 79 - inventární číslo. 

A jaké jsou parametry tendru 932394? 

První velká číslice 9 - objem uhláku minimálně 13m3. 
Druhá a třetí velká číslice 32 - objem vodojemu = 32m3. 
První malá číslice 3 - konstrukční skupina stroje. Najdeme si v literatuře tendr 932.3. 
Další malá číslice 94 - inventární číslo. 

zdroje a podobné odkazy: 

1) wikipedie: číslování lokomotiv 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zna%C4%8Den%C3%AD_lokomotiv 
2) wikipedie: lokomotivní tendry 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lokomotivn%C3%AD_tendr 
3) wikipedie: seznam českých a slovenských lokomotiv 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_%C4%8Desk%C3%BDch_a_slovensk%C3%BDch_lokomotiv
4) parniloko.wz.cz: seznam tendrů ČSD 
http://parniloko.wz.cz/web/tendry/ttdtendry/ttdtendry6.html

vybral Pavel Dvořák

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zna%C4%8Den%C3%AD_lokomotiv
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lokomotivn%C3%AD_tendr
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_%C4%8Desk%C3%BDch_a_slovensk%C3%BDch_lokomotiv
http://parniloko.wz.cz/web/tendry/ttdtendry/ttdtendry6.html


Konstruktér lokomotiv Ing.Kryšpín Vojtěch
bydlel v Davli 

       Ing. Vojtěch Kryšpín, známý konstruktér
lokomotiv a světově uznávaný zakladatel tzv.
„české lokomotivní školy“, žil v Davli na Sázavě.
Narodil se 27. Dubna 1876 v rodině
obrozeneckého nadšence, řídícího učitele Josefa
Václava Kryšpína v Bystrém u Poličky. Základní
vzdělání získal u svého otce, v Praze absolvoval
malostranské reálné gymnázium a potom byl přijat
na strojnické oddělení vyšší průmyslové školy. Po
maturitě (roku 1894) nastoupil jako technik do
První Českomoravské továrny na stroje a zde při
zaměstnání absolvoval s velmi dobrým
prospěchem teoretické předměty na Českém
vysokém učení technickém. Jako jednoroční
dobrovolník sloužil u válečného námořnictva v Pulji,
po vojně se vrátil do Českomoravské, ale nyní již
do oddělení konstrukce lokomotiv, vedeného v té
době ing. Maříkem. Továrna v té době (1900 –
1902) obdržela zakázku na výrobu tehdy největší
rychlíkové lokomotivy v Rakousko-Uhersku řady
108 (s naším označením 275,0) podle

dokumentace konstruktéra ing. Karla Golsdorfa. Již v té době Vojtěch Kryšpín navrhoval
nové nápadité konstrukční prvky a vehementně je prosazoval do výroby. 

       V roce 1902 byl již ing. Kryšpín jmenován šéfem konstrukční kanceláře. Výroba byla
stále zdokonalována a lokomotiva řady 109,22 (označení 275,021), považována za
vrcholné dílo své doby, byla odeslána jako exponát na strojírenskou výstavu do Milána
(1906). Tam získala první cenu – „Grand Premio“ – a ing. Kryšpín stříbrnou medaili s
diplomem za konstrukční vylepšení stroje a perfektní výrobu v pražských dílnách. 

       Později ing. Kryšpín konstruoval již vlastní lokomotivy, postupně od malých přešel na
lokomotivy nákladní a rychlíkové. V roce 1912 spatřily světlo světa nákladní tendrovka
„pětikolák“ a lokomotivy na přehřátou páru. V následujícím roce se již prodávaly
lokomotivy pro balkánské železnice. V roce 1919 byl jmenován ředitelem lokomotivního
oddělení. V poválečných letech podal ing. Kryšpín návrh na přečíslování lokomotiv, které z
dob monarchie bylo značně nepřehledné. Jednotný systém určující o jakou lokomotivu jde
na základě počtu tažných náprav, dosahované rychlosti, užitečné adhezní váhy na jednu
tažnou nápravu a možné rychlosti při určitém zatížení a stoupání byl tak perfektní, že se
používal i u jiných lokomotiv než jen parních. 

       V této době byly nejčastějšími lokomotivami „mašinky“ řady 310, a pochopitelně
svým výkonem přestávaly stačit na přepravní požadavky. Ing. Kryšpín zkonstruoval v
roce 1924 pro místní dráhy univerzální lokomotivu řady 423,0 pro osobní i nákladní vlaky,
která měla možnost projíždět i tratě s oblouky značně malými (až o poloměru r = 130 m).
Lokomotivy tohoto typu se vyráběly dokonce ještě po 2. Světové válce a byly na lokálních
tratích používány až do šedesátých let, kdy je nahradily lokomotivy motorové. Až do
konce výroby parních lokomotiv není zřejmě žádná lokomotivní řada, na jejíž konstrukci by
ing. Kryšpín neměl účast buď přímou, nebo poradenskou. Přitom nešlo jen o stránku
technickou, ale i kvality vzhledové. Snad připomenout legendární krasavice „Albatros“
(řada 387) s velkou cenou na mezinárodní výstavě v Poznani (1930) a „Mikádo“ (řada
498,1; číslo 498,106), která dosáhla čs. Rychlostního rekordu výkonem 162 km/h. Přitom
ing. Kryšpín samozřejmě vychovával řadu mladých konstruktérů. Za jeho vedení
lokomotivka vyřizovala objednávky lokomotiv sériové výroby do tří měsíců! Z jeho „dílny“
pocházely i lokomotivy řady 423.0, 365.0, 455, 456.0, 464.0, 524 a 486. 

       Ing. Vojtěch Kryšpín se na vrcholu své kariery v roce 1929 stal vrchním řiditelem
Českomoravské Kolben a.s. (ČKD) a po odchodu do důchodu v roce 1933 byl stálým
poradcem ČKD. 

       Vojtěch Kryšpín rád rybařil, oblíbil si kraj kolem soutoku a v roce 1928 si u soutoku
nechal postavit dům, v Davli pak zůstal celý život. Byl také „poradcem“ akademického
malíře Kreibicha, zvláště při malbě pláten parních lokomotiv. Jeho plodný život se dovršil 5.
října 1959. Dohasl symbolicky v roce, kdy skončila výroba parních lokomotiv… 



manželé Kryšpínovi před svým domem č.p.38 Sázava, část Davle 

dům leží kousek od davelského nádraží, na soutoku Sázavy s Vltavou

zdroj: www.kryspin.eu/media/uploads/documents/ing-vojtech-kryspin.pdf (zkráceno)

http://www.kryspin.eu/media/uploads/documents/ing-vojtech-kryspin.pdf


SŽDC: Psychologické posuzování na traťového
dispečera CDP 

       Možná by někoho mohlo zajímat, jak vypadá takové
posuzování psychologické způsobilosti pro adepty na
CDP. Jelikož jsem se ho nedávno zúčastnil v České
Třebové, mohu ho načrtnout v hrubých rysech. Vše se
provádí na PC. Pracujete pomocí myši, či šipek a
tabelátoru, dle úlohy. 

Osobnostní test: 
Jedná se o dva obsáhlé dotazníky - nejprve se 104, pak s
200 otázkami. Zde se o váší osobnosti a rodinných
poměrech snaží co nejvíce zjistit. Nesmíte se tedy divit

otázkám jako: Je váš otec správný člověk? Ubližujete rád zvířátkům? 

Zajímavější jsou výkonnostní testy. U nich jsou většinou časové limity a je také
vyhodnocována preciznost vypracování. Jednotlivé úlohy se mnohonásobně opakují,
kromě úlohy 4). : 

1) Máte čtverec obsahující 16 menších čtverečků. 
A máte dva druhy čtverců. Některé obsahují vždy dva čtverečky stejné barvy, čili v celém
čtverci se nachází 8 různých barev. Některá čtverce ale obsahují jednu barvu na třech
čtverečcích (jedna z 8 barev je tedy ochuzena - je pouze na jednom čtverečku). Takže jak
vám naskakují čtverce, třídíte je na dva druhy. Čtverců musíte roztřídit 50. 

2)Vybírání obrazců 
Máte čtverečky s různými obrazci, z nich pět předem určených vybíráte. Takže máte
úlohy s řadami čtverečků a určené označujete. Po časovém limitu se vám obrazovka
přepne na další úlohu (se stejným zadáním) a jedete od začátku. Na obrazovce se vám
vystřídá 30 úloh. 

3)Vyřazování slov 
Máte pět slov a označíte jedno, které se k ostatním nehodí. 

4)Na paměť - zapamatovat si výrobky 
Máte fiktivní názvy výrobků, popis o co se jedná, cenu a zemi původu. Později (úloha je
přerušena jinou) jste na výrobky dotazováni. 

5) Doplňování číselných řad 
Máte číselné řady, kde chybí poslední číslo, toto si odvodíte z posloupnosti předchozích
čísel. 

6) Skládání tvarů 
Máte vzory plošných útvarů, pak máte tyto roztříhané a zpřeházené, v hlavě si je
srovnáte a přiřadíte ke správným vzorům. 

7) Řazení čísel ve čtverci, 
čtverec o 25 čtverečcích, v každém číslo od 1 do 25, zpřeházené, klikáte myší na čísla
popořadě. Čtverců se vám také vystřídá celá řada. 

8) Sčítání číslic v číslech 
Máte číslo, číslice z něj pak sčítáte, dokud nedostanete číslo o jediné číslici. Pak určíte, zda
se jedná o liché či sudé číslo. Např. 435: 4+3+5=12, dále 1+2=3, tedy liché číslo. 

       Hodnocení posuzování? Ti co nedávno dělali psychotesty na výpravčí, dělali podobné,
ale tyto psychotesty jsou o něco přísněji hodnocené. Jsou zhruba tři druhy absolventů,
řekl bych (neoficiálně) 1 je nadprůměr, 2 je vyhovující průměr, 3 je nevyhovující. Přičemž 2
mínus je již nevyhovující pro traťového dispečera CDP, ale vyhovující na výpravčího. Máte-li
nevyhovující výsledky - je na vůli přednosty PO, zda vás objedná na opravné psychotesty
- je nutné je absolvovat u jiného psychologa.

napsal Pavel Dvořák



   Narozeniny    

Přejeme Vám vše nejlepší k narozeninám! 

 

V červenci slavili: 

Hricák Libor, Hůlková Anna, Nadějová Ivana, Cvečková Bohuslava, Klimtová Ludmila, 
Šulcová Vlasta, Závorková Eva, Míček Stanislav, Musil Stanislav, Myška Stanislav, 

Sedláčková Iveta, Řezáč Vladimír, Skala Jan, Štěchová Mária, Šimek Pavel, 
šípová Alena, Vaněk František, Grundman Lukáš, Mašurka Dušan, Mišek Vladimír 

a Herman Tomáš. 

V srpnu budou slavit: 

Čuchalová Emilie, Hanzlová Marie, Hospodka Jindřich, Dusíková Jitka, Dvořák Pavel, 
Hyklová Milena, Otmarová Helena, Gajdoš Ladislav, Charvátová Anna, Konyová Marta, 

Kubena Roman, Mikysek Martin, Vaněčková Oldřiška, Vandrová Zlata, Jindra Jiří, 
Lacmanová Hana, Stichová Marie a Vinický Luboš. 



...a protože čert nikdy nespí: v případě mimořádností máte k dispozici na telefonu
nepřetržitou službu OSŽ: 

verze Zpravodaje pro tisk (formát pdf): odpovídá webové verzi ke dni 5.8.2015, je ale o
něco kratší. 


