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Tmavá noc pokrýva zvlnený kraj 
Spiša, ktorým sa pohybuje spešný 
nákladný vlak ESn násled 51 532. Na 
ceste ho sprevádzajú svetlá návesti-
diel a otupnému pohľadu do tmy zas 
dodáva povzbudenie osvetlenie sta-
níc, zastávok alebo ulíc obcí roztrú-
sených tu a tam popri trati. Svetielka 
v oknách domov však hľadáme po-
väčšinou márne. Ručičky hodín budú 
o chvíľu ukazovať pol štvrtej a kaž-
dý kto môže, spí hlbokým spánkom 
v mäkučkej posteli.

Rušňovodič Ivan si však podobné 
vymoženosti dovoliť nemôže. Ešteže 
má po svojom boku pomocníka Edu-
arda, s ktorým občas prehodí pár slov. 
Zažehnáva tým nielen pochmúrnu at-
mosféru, ale i prípadný spánok, sada-
júci tak často na viečka práve v čase, 
kedy noc odovzdáva svoje pomyselné 
žezlo brieždeniu.

Spešný nákladný vlak sa blíži ku 
zastávke Matejovce nad Hornádom 
a už-už má na dosah náhrdelník z roz-
svietených lámp, akoby navlečených 
nad oboma nástupišťami, keď vtom 

z pomocníka vyhŕklo zlovestné: „Po-
zor, vlak!“. Rušňovodič však už aj 
sám spozoroval čelo nákladného voz-
ňa, označené na pravej strane zhasnu-
tou elektrickou koncovkou, na ktoré 
dopadlo svetlo reflektora.

Nie raz si v duchu predstavoval, či 
by dokázal správne reagovať, keby 
sa to prihodilo práve jemu, a odrazu 
to prišlo. Nezaváhal. Pravá ruka švi-
hom dáva rýchlobrzdu – iba o zlomok 
sekundy skôr, než rovnako pohotový 
Eduard stihol otvoriť záklopku zá-
chrannej brzdy.

Treba však myslieť na záchranu. 
Obaja vyskočili zo svojich sedačiek 
a rozbehli sa ku dverám do strojovne. 
Ale zatiaľ, kým sa pomocník v uličke 
vrhá na zem, „majster“ sa nezmysel-
ne rozhodol otočiť späť k pultu a vy-
radiť z činnosti ešte aj hlavný vypínač 
a odpojovače.

Pohľad mu pri tom opäť skĺzol na 
trať. „To snáď nie je možné“, blyslo 
mu hlavou. „Veď ten vlak cúva“, uve-
domil si, keď ho zaskočila jeho blíz-
kosť. Odhad mal totiž celkom sluš-

ný a keby prekážka stála na jednom 
mieste, zrejme by ešte stíhal opustiť 
ohrozený priestor. Za daných okol-
ností mu však zostal čas už iba na je-
dinú myšlienku – nech to má za sebou 
rýchlo a bez bolesti...

Aby sme dostatočne objasnili okol-
nosti, týkajúce sa cúvajúcej prekáž-
ky, musíme sa vrátiť v čase o celých 
24 hodín a vstúpiť do života rušňo-
vodiča Mikuláša z košického depa. 
V utorok 23. mája, takmer v identic-
kom čase, o 03.45 h, ukončil predo-
šlú zmenu na svojom rušni a odcesto-
val osobným vlakom domov, do Bor-
še. O pol siedmej už zaľahol do poste-
le a po náročnej službe si doprial štip-
ku zaslúženého spánku.

Zaiste by spal omnoho dlhšie, ale 
prebudila ho vrava a krik roztopaš-
ných detí, pre ktoré sa deň plný hier 
práve začínal. Mikuláš od toho oka-
mihu nebol schopný oči znova za-
žmúriť. Je to tak, sú ľudia, ktorí po 
prerušení spánku už nedokážu navia-
zať na pretrhnutú „niť“, bez ohľadu 
na stupeň únavy. 

(24.05.1978, 03:26 h, Spišské Vlachy – Markušovce)
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Aj Mikuláš radšej vstal z postele, 
keďže už ďalej nemalo zmysel pre-
hadzovať sa zboka na bok. Hoci si to 
nepripúšťal, podvedome cítil, že nie je 
riadne odpočinutý a pritom večer ho 
čakal opäť nástup do služby. Ostávala 
mu však iná možnosť? Zavolať stroj-
majstrovi, že nemohol dospať kvôli 
deťom a potrebuje predĺženie oddy-
ch? A ktože by za neho tak narýchlo 
vzal službu? Možno niekto, kto to má 
v živote ešte náročnejšie, ale pritom 
nedá dopustiť na svoje zamestnanie. 
Pobalil sa teda a neskoro večer sa 
v domovskom depe hlásil do služby.

Utorok sa už prehupol do stredy, 
keď Mikuláš preberal na stanici elek-
trický rušeň E 669.2129 a za ním za-
priahnutú súpravu vlaku EPn 61 150. 
Rovných päť desiatok vozňov s celko-
vou hmotnosťou 1921 ton. Službu na 
rušni bude vykonávať úplne osamote, 
keďže zopár týždňov predtým, dňa 
1. 4. 1978, vošla do platnosti novinka, 
ktorá upravila personálne obsadenie 
nákladných vlakov na vozebnom ra-
mene Haniska pri Košiciach – Spiš-
ská Nová Ves. Od uvedeného dátumu 
je pri splnení konkrétnych podmienok 

povolené, aby nákladný vlak viezol 
rušňovodič jednočlenne, teda bez 
svojho pomocníka.

Táto úprava, dnes úplne štandardná, 
vznikla v tom čase ako priama reak-
cia na akútny nedostatok rušňového 
personálu a mala ho pomôcť aspoň 
čiastočne odstrániť. Medzi podmienky 
potrebné pre jednočlennú obsluhu pat-
ril napríklad funkčný a zapnutý LVZ 
na rušni, preškolenie, ale tiež psycho-
logické vyšetrenie, ktorému sa mal 
podrobiť každý z rušňovodičov zara-
dených do tejto, o stupeň náročnejšej 
služby. Mikuláš však o potrebe takého 
vyšetrenia nepočul a nikto z nadriade-
ných ho ani nevyžadoval.

Vlak EPn 61 150 bol z košickej ná-
kladnej stanice vypravený o 00.40 h 
a tak, ako to dopravná situácia umož-
ňovala, pomaly sa presúval smerom na 
západ. Naposledy svoju jazdu preru-
šil o 02.40 h v Krompachoch, kde ho 
výpravca nechal zastaviť na vedľajšej 
koľaji a predchodiť expresom EEx 20. 
Celá procedúra však prebehla ako po 
masle a hneď ako expres opustil prvý 
vzďaľovací úsek, už o 02.50 h sa ná-
kladiak prepletal cez odchodové vý-

meny, aby pokračoval vo svojej ceste.
Ďalšou stanicou v poradí sú Spiš-

ské Vlachy, cez ktoré vlak 61 150 
prechádzal bez zastavenia v čase 
o 03.03 h rovnomernou rýchlosťou 
asi 50 km/h. Tentokrát bol práve on 
vlakom predbiehajúcim a tým čaka-
júcim zas spešný vlak ESn násled 
51 532, známy už z úvodu tohto prí-
behu, ktorý poslušne stál na 3. koľaji.

Aj ďalej smerom do Markušoviec 
prebiehala jazda EPn vlaku plynulo 
a návestidlá autobloku rad za radom 
mu zeleným svetlom zabezpečovali 
nerušenú jazdu. V uvedenom medzi-
staničnom úseku sa nachádza celkovo 
osem oddielových návestidiel. Až po 
prejdení predposledného oddielového 
návestidla č. 1609, ktoré taktiež uka-
zovalo návesť ‚Voľno‘, nastala zmena 
v „zelenej vlne“ a rušňovodičovi Mi-
kulášovi sa na návestnom opakova-
či v rušni rozsvietilo žlté svetlo. Išlo 
o prenos návesti ‚Výstraha‘ z posled-
ného návestidla autobloku č. 1623 
(predzvesti do stanice Markušovce), 
ktorá upozorňovala na to, že vchodové 
návestidlo bude v polohe ‚Stoj‘.

Rušňovodič Mikuláš na tieto pod-


