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Opustit sladká studentská léta a vykro čit do pracovního života obvykle nebývá jednoduché. Příběhy dvou 

stipendist ů z programu ČéDés se však opojení z pomaturitních ve čírků a posledních prázdnin vymykají. Oba 

skočili do provozu po hlav ě – s radostí a nadšením. Možná i proto, že Marek Ko váč i Adam Vy čichlo, m ěli 

možnost si železnici „osahat“ již d říve. 

Inkoust na maturitním vysvědčení dvacetiletého Adama Vyčichla ještě nezaschl a už se hlásil o práci u Českých drah 

v Depu kolejových vozidel Praha. Mladý student letos úsp ěšně dokon čil pražskou dopravní pr ůmyslovku v Masné 

ulici.  Vzhledem k tomu, že se zapojil do Stipendijního programu ČéDés, měl zaměstnání garantované.  

Miluje v ůni nafty a Nikolku 

Když jsme se potkali na pražském hlavním nádraží, jeho pohled směřoval za nezaměnitelným zvukem motorového vozu 

řady 854. „Katry jsou moje nejoblíbenější stroje, zejména 854.027 se jménem Nikolka, proto jsem také usiloval o místo 

v provozní jednotce v pražských Vršovicích. Po absolvování kurzu a nezbytném zácviku bych chtěl jezdit právě na této 

řadě,“ vysvětluje Adam Vyčichlo, který se do těchto strojů zamiloval už jako dítě díky víkendovým pobytům 

v Luštěnicích. Právě tam kolem jejich chalupy totiž Katry projížděly na trati z Nymburka do Mladé Boleslavi. 

Naopak „elektriky“ budoucího strojvedoucího příliš neberou. „Kdybych si musel vybrat z elektrické trakce, byla by to 

Laminátka nebo Plecháč, ale upřímně řečeno, když po šichtě nesmrdím naftou, není to ono,“ směje se Adam, kterému 

České dráhy prostřednictvím programu ČéDés podporovaly čtyři roky jeho studia. „Střední školu jsem začal studovat 

počínaje školním rokem 2009/2010, kdy ČéDés odstartoval. Jeho výhod jsem tak mohl využívat celé čtyři roky, což bylo 

super. Jen mi trošku chyběla možnost brigád u Českých drah při studiu,“ shrnuje své zkušenosti se stipendijním 

programem. 

Přesto dostal možnost podívat se na drážní profese nejen ze školní lavice. „Angažuji se ve Spolku přátel parních 

a motorových lokomotiv v Lužné u Rakovníka a v rámci nostalgických akcí působím jako průvodčí zvláštních vlaků. 

Kromě takto nabytých zkušeností jsou mi nevyčerpatelnou studnicí starší strojvedoucí, kteří jsou členy okolních spolků. 



Pronikám i do tajů parní trakce a bylo by mi ctí se postavit i za jejich regulátor,“ vysvětluje s tím, že to je zatím vzdálený 

cíl. Nejprve ho čeká 43 týdnů trvající výcvik, z velké části teoretický kurz ve školicím středisku Dopravního vzdělávacího 

institutu v České Třebové.  

ADAM VYČICHLO 

Absolvent St řední pr ůmyslové školy dopravní v Praze Masné ulici, oboru E lektrotechnika, a stipendista ČéDésu 

v letech 2009–2013 nastoupil do Depa kolejových voz idel Praha, Provozní jednotky Vršovice, v zá ří 2013. Od 

začátku prázdnin p ůsobil také jako pr ůvod čí na dohodu o pracovní činnosti. Po dokon čení kurzu a výcviku na 

jaře příštího roku dosáhne statusu strojvedoucího. K jeho nejoblíben ějším vozidl ům pat ří motorové vozy řady 

854 a Bardotky řad 749/751. Ty se také staly st ředem zájmu jeho modelá řského hobby – sbírá jejich modely 

v měřítku H0. Krom ě toho se zajímá o železni ční vozidla provozovaná za druhé sv ětové války. Bydlí v Praze.  

 


