
Dobrodružná cesta z Ostravy do Krkonoš 
 
V loňském roce jsem se ze tří cest do Kořenova nedostal ani jednou. Vždy mně ujel přípoj v 
Pardubicích směr Liberec. Doufal jsem, že tentokrát tu smůlu prolomím 
 
Večer před cestou byla předpověď počasí špatná. Měla být druhá nejstudenější noc. V Ostravě v 
sobotu 23.1.2016 ráno v 2:30 teplota -11°C. Nesněžilo, nefoukalo. První ranní autobus MHD jel na čas 
a krásně vyhřátý.  
 
Ve Svinově mne čekala dobrá zpráva: vlak EN 442 Bohemia se z Bohumína hnul jen se 
čtyřminutovým zpožděním. Vše vypadalo nadějně, ze Svinova odjíždíme se zpožděním 6 minut. Jenže 
ve vlaku jsem zjistil, že stále jedeme nějak pomalu a připadalo mi, že nejedeme rychleji než 
osmdesátkou. Zpoždění rostlo a já si myslel že strojvedoucí dospává noc. Z Olomouce jsme měli už 
zpoždění 20 minut.  
 
Téměř krokem opouštíme rozkopané nádraží a po sedmi minutách jsme míjeli vjezdové návěstidlo. 
Strojvedoucí se probudil a rozjel to na povolenou maximální rychlost Ale zpoždění se už dohnat 
nepodařilo. Oslovil jsem vlakvedoucího a ten zatelefonoval do Prahy dispečerovi, aby na mne přípoj R 
1274 v Pardubicích počkal. Dispečer slíbil, že pokud nezvýšíme zpoždění, tak na mne vlak počká.  
 
Na těsno to tedy vyšlo a spokojeně jedu na sever od Pardubic. V Hradci Králové přistoupí kamarád 
Zbyněk a pak už cestujeme bez problémů až do Kořenova. Zde se hodinku zdržíme a dokumentujeme 
změny v obvodu stanice. Po hodině pokračujeme do Harrachova, do cíle naší cesty.  
 
Zpáteční cesta opět v pohodě, zima, husté sněžení, ale vlaky jedou. V Pardubicích mám dvacet minut 
na přestup. Ale informační tabule oznamuje úplně něco jiného. Opět v Praze puklo zabezpečovací 
zařízení a hodinu se tam nepohnulo ani kolo. Tak jsem se rozhodl cestovat prvním možným spojem 
na Moravu, což byl EC 129 Vsacan.  
 
Cestou jsem zjistil, že můj vlak do Ostravy má jen 23 minut zpožděním  a tak jsem se rozhodl počkat 
na něj v Olomouci místo přestupu v Hranicích na Moravě. Po krátkém filmování a fotografování bez 
stativu přijíždí EC 155 Jan Perner a s půl hodinovým zpožděním jsem živ a zdráv dorazil do Svinova. 
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