Pietní vzpomínka na konstruktéra

Františka Stránského
Pokus o shrnutí základních informací o situaci v lednu roku 1954
Rozběhnutá výroba vozítek Velorex v Solnici a současně rodina v České Třebové nutí bratry
Stránské k dojíždění. Sobota je v této době běžný pracovní den a tak se rozhodují tuto čtyřicetikilometrovou
trasu absolvovat 4krát týdně - ve středu večer domů, ve čtvrtek ráno zpátky, v sobotu večer domů a v pondělí
ráno opět do Solnice. A protože do výroby vozítek zapojují i rodinné příslušníky, sváží a rozváží je sebou.
A právě sobota večer 23. ledna roku 1954 se stala
jednomu z konstruktérů osudnou. Vezl po práci ze Solnice ještě
svou švagrovou Elišku Hebkovou, ale protože byla hrozná zima
(kolem -20°C!), stavil se doma v České Třebové na zahřátí.
Domluvil si se ženou po návratu teplou koupel a vyrazil tříkolou
ještě odvést sestru své ženy do nedaleké Sloupnice. Ačkoliv
venku už byla tma, Elišku v pořádku dovezl domů a na zpáteční
jízdě ze Sloupnice se mu dokonce podařilo předjet autobus, který
stál na zastávce.
Cestu znal František velmi dobře, měl ji „v rukách“, ale
neměl zrovna svoji tříkolu, jen jednu z těch, které používali jako
služební. Když při vyjetí z lesa projel křižovatku, kde se dalo
odbočit na Dlouhou Třebovou, věděl, že ho čeká krátká rovinka a
za zatáčkou docela velké stoupání. Věděl také, že je veliká
námraza a cesta není posypaná, tudíž pokud se pořádně
nerozjede, hrozí mu uváznutí v kopci.
Osudnou zatáčkou tedy projížděl zřejmě pod plynem a
pořádně rozjetý. Zatáčku projel v pořádku, ale potom se stalo
něco, co zůstane asi navždy záhadou. Nepříliš silné osvětlení
jeho vozítka bylo svědkem něčeho mimořádného - skočil mu do
cesty zajíc či srna? Stál tam člověk či automobil, kterého musel nečekaným manévrem objet? Nebo došlo
k nějaké technické závadě, která uvedla jeho stroj v té rychlosti v nečekaný pohyb? Nevíme …
Jisté je jen to, že František Stránský dostal na zledovatělé silnici, kterou dobře znal, smyk a
pravděpodobně po převrácení zřejmě vrazil do stromu, což se mu stalo osudným. Tříkola se sice převrátila
zpět na kola a vypadalo to, že jen stojí u
krajnice, ale život z jejího konstruktéra pomalu
vyprchával. Tehdy malý provoz způsobil, že
ačkoliv měl zraněnou pouze hlavu, téměř
vykrvácel dřív, než nehodu někdo ohlásil. A
bohužel přes veškerou snahu lékařů v pondělí
25. 1. 1954 v 6:30 hodin v nemocnici v Ústí nad
Orlicí jeho život vyhasl. Když na celou situaci
vzpomínal jeho mladší bratr Mojmír, pamatoval
si na stalagmit z bratrovy krve, který jen
dokazuje, jak silná musela být tehdy zima …
Záhady kolem místa tragického
okamžiku Františka Stránského nekončí ani po
letech - na stromě, který se mu pravděpodobně
stal osudným, je dodnes patrný kříž. Je to však
kříž pamatující poslední okamžiky života Františka Stránského? Nebo jinou tragédii?
V životě se bohužel ne vždy podaří vše objasnit, ale to není důležité. Chceme tímto setkáním uctít
památku staršího z konstruktérů světově proslulého vozítka Velorex a věnovat mu na pietní vzpomínku pro
další generace malý pomníček. A veliké poděkování patří všem, kteří na tohoto významného člověka nikdy
nezapomněli a nezapomenou.
Fan club Velorex
Mezi obcemi Česká Třebová a Řetová dne 17. června 2011 v 17:00 hodin.
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