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   Slovo na začátek    

       Zdravím čtenáře u únorového shrnutí vršovických jednání a akcí - u únorového
Zpravodaje. 

             Pod přehledem schůzí, jež se ještě doplní časem o ty zbývající únorové
(průměrná doba dodání zápisu je cca jeden měsíc, bohužel) můžeme nahlédnout pod
pokličku činorodého klubu důchodců. O něco níže si můžete vybrat některou z akcí, jež
naše organizace plánuje na tento rok, nebo které nabízí trvale (např.permanentky do
ZOO, plavenky apod.). Na fotografiích si můžete prohlédnout průběh již pravidelného
bowlingového turnaje, který zorganizoval v Radotíně náš předseda. Výpravčí z Vraného,
člen závodního výboru Jan Palkoska Vám něco o sobě řekne. Ohlédneme se do nedávné
historie, do roku 2005. Mnoho nechybělo a neměli bychom dnes trať z Vraného na
Dobříš, naštěstí vše dobře dopadlo, a to i díky vršovickým odborům. Dále jsem z knihy
výborného popularizátora železnice a techniky Josefa Honse vybral kapitolku o vzniku
prvních vysokorychlostních železnic, díky nimž chytila železnice druhý dech. Doplnil jsem
tuto část o názorné obrázky z internetu. Nakonec přejeme vše nejlepší jubilantům. 

                               Pavel Dvořák, redaktor 

   Naši zaměstnavatelé   



   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
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 28.1.2015 25.2.2015 25.3.2015

PO Praha hlavní nádraží
Zástupci

zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální
termín Příští setkání

Cibulka František
(přednosta PO)

Čermoch Pavel
Forman Štěpán
Grimová Jana

7.1.2015 4.2.2015 4.3.2015

PO Praha Libeň
Zástupci

zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální
termín Příští setkání

Ing.Tuma Vladimír,
MBA

(přednosta PO)
Sekyra Lukáš 21.1.2015 23.2.2015 až 

26.3.2015

PO Benešov u Prahy
Zástupci

zaměstnavatele Zástupci ZO Minulé setkání Aktuální
termín Příští setkání

Ing.Blecha Jan
(přednosta PO) Kubart Ondřej 7.1.2015 4.2.2015 4.3.2015



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 11.12.2014 15.1.2015 19.2.2015

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
11.12.2014 28.1.2015 11.2.2015



   Klub důchodců    

Co je nového v klubu důchodců? 

       Schůze klubu, již druhá tohoto roku proběhla 17.února 2015, samozřejmě v salonku
restaurace U kozla na Žižkově. Mluvilo se o chystaných akcích, především o Rajeckých
Teplicích, kam se odjíždí dne 23.března. A zde pozor - byl plánován odjezd z Hlavního

nádraží v 7.19 hod, vlakem EC 221 Fatra, od 3.3. - tedy i 23.března, kdy odjíždíme - bude
z důvodu výluk jezdit tento vlak již v 7.07! Vlak totiž jede po objízdné trase přes Lysou

nad Labem. Dále se hovořilo o akcích, které budou následovat - o něco níže je na letáčku
jejich přehled. Ivan Schächter pozval všechny na Mezinárodní hudební festival v České

Kamenici, který se koná od pátku 19. do neděle 21.6. Budou tam big bandy, dechovky a
mažoretky, vstup je zdarma. Doporučuje sobotu, kdy je tam nejvíce skupin. No a příští

schůze klubu bude dne 17.3.2015. 

       Dne 24.února jsme navštívili Muzeum policie. Zde se nás ujala jedna zaměstnankyně,
která nás prováděla po expozicích. Ani 3 hodiny nám nestačily, abychom vše prohlédli.
Bylo to velmi zajímavé a poučné. Například zde mají semafory v reálné velikosti, kterými
můžete jakoby řídit křižovatku. Podívejte se na přiložené fotografie z muzea od Josefa

Štecha. 

text Petr Polák, fotografie Josef Štěch



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



   Akce pro členy ZO   

Předběžný plán dalších akcí na rok 2015: 
změny vyhrazeny 

květen Nohejbal – turnaj ve Vraném 

19.-22. května Německem na kolech - Cheb 

červen Ohře – voda – 3 dny 

červen Uhelné Safari 

září Fotbalový turnaj v Záběhlicích - Astra 

září Bobová dráha v Kutné Hoře 

září Výlet na kolech - Jižní Morava 

říjen Přechod Krkonoš 

říjen Bowlingový turnaj 

listopad Výlet na jižní Moravu - vinný sklípek 

listopad Motokáry

17.března - Lasergame 
má na starost: Štěpán Forman, tel.: 608 712 268, mail: formanstepan@seznam.cz

 

http://railian.com/Zpravodaj_2015/material_leden/lasergame.pdf


27.března - Pivovar Svijany 
má na starost: Pavel Čermoch, tel.: 737 332 290, 774 199 272, mail:
pavel.cermoch@centrum.cz

 

http://railian.com/Zpravodaj_2015/material_leden/svijany.pdf


8.-11.května - Přechod Pálavy 
má na starost: Štěpán Forman, tel.: 608 712 268, mail: formanstepan@seznam.cz

 

http://railian.com/Zpravodaj_2015/material_unor/palava.pdf


 Akce trvalé : 

Botanická zahrada v Praze Troji 



Zoologická zahrada v Praze Troji 

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 



Plavání v bazénu v Praze Podolí 

!!! Plavenky do Podolí jsou rozebrány, nové budou
během března 2015 !!! 

Plavání v Aquaparku v Praze Barrandově 



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: hahn@kcod.cd.cz

Akce proběhlé : 

   Bowling    

Minireportáž z jarního turnaje bowlingu naší
organizace 

           Ve středu 25. února jsme se opět po cca půl roce sešli v pražském Radotíně,
abychom si zakouleli na tradičním jarním bowlingu. Leč do začátku jara v ten den zbýval
ještě měsíc, teploty i počasí toho dne byly opravdu téměř jarní. Účast byla velká,
atmosféra vynikající a tři hodiny hraní nám utekly jak voda. Dovolím si uvést první tři
výherce sladkých odměn: 

           Vezmeme to od konce, a sice třetí místo za muže získal pan Mirek Stuchlý, druhé
místo jsem vybojoval já a na prvním místě zcela „nečekaně“ skončil pan Jiří Vrážel. Za
dámy skončila na třetím místě slečna Nicoll, ale k tuhému souboji došlo mezi první a
druhou v pořadí, o tato místa se téměř „popraly“ Líba Hudečková a Pavlína Tyrolová. Po
urputném boji však nakonec absolutní vítězkou byla Líba, která rozdrtila tak zkušenou
matadorku našich turnajů Pavlínu… 

           Již nyní se těšíme na další setkání! 



           Již nyní se těšíme na další setkání! 

napsal, fotografie dodal Jaroslav Kučera, Předseda ZV a pořadatel bowlingového turnaje

Ostatní : 

   Rozhovor    

Jan Palkoska, člen závodního výboru, výpravčí ve stanici
Vrané nad Vltavou 



Ahoj Honzo, odkud pocházíš? 

           Narodil jsem se v Rakovníku, tam jsem vychodil základní školu a poté gymnázium. 

Jak si se dostal k práci na železnici? 

           Po gymnáziu jsem absolvoval dvouletou nástavbu na Střední průmyslové škole
dopravní v České Třebové. Pak jsem začal jezdit pod stanicí Praha hlavní nádraží jako
vlakvedoucí na osobních vlacích, turnusově na modřance a na Budějovice, ale
pochopitelně i jinam, když bylo třeba. 

A jak si se dostal ke své dnešní profesi výpravčího? 

           Jako vlakvedoucí jsem jezdil pět let, u jízdy se pak zhoršil turnus a zrovna sháněli
výhybkáře do stanice Vrané nad Vlatvou - bylo to i se služebním bytem. Tak jsem šel dělat
výhybkáře. No a asi za dalších pět let byli zapotřebí výpravčí. Vzdělání jsem na to měl,
takže jsem šel dělat výpravčího. Sloužil jsem ve stanicích Vrané, Davle a Měchenice. Nyní
jsem trvale ve Vraném. 

Co je ve Vraném nového? 

           Vrané je nyní zmodernizováno, do roku 2011 jsme měli mechanická návěstidla,
elektromechaniku směrem na odbočku Skochovice, na obou výhybkářských stanovištích
byly výhybky na klíče. Nyní jsou výhybkáři zrušeni, zůstal pouze jeden dozorce výhybek,
který slouží nepravidelně a maže výhybky u nás, na odbočce Skochovice a na Zbraslavi.
Pomocí zabezpečovacího zařízení REMOTE 98 od firmy AK signal, z počítače JOP
(jednotné obslužné pracoviště) ovládáme Vrané, Skochovice a Zbraslav. 

           Letos na jaře by se mělo pokračovat s modernizací a do dálkové obsluhy by měla
být zapojena trať směrem na Čerčany. Ve Vraném by tuto trať (stanice Davle, Jílové a
Týnec nad Sázavou) řídil druhý výpravčí. Zajímavé je že časem by mělo být zařízení
REMOTE nahrazeno ESOu od firmy AŽD. V budoucnu by vše mělo být zapojeno do
pracoviště CDP (Centrální dispečerské pracoviště) Praha a řízeno odtamtud. Mám šest let
do důchodu, tak doufám, že to doslužím ve Vraném. 

Co si myslíš o užitečnosti odborů? 

           Pokud zaměstnavatel vystupuje vůči zaměstnancům korektně, odbory se nám
mohou zdát zbytečné. Někdy ale nejde jenom o vztah zaměstnavatel - zaměstnanec. Já
osobně mám dobrou zkušenost z roku 2006, kdy hejtman Středočeského kraje pan
Bendl chtěl zrušit některé místní tratě, také trať z Vraného na Dobříš. Tehdy se podařilo
odborům zorganizovat velkou petiční akci proti rušení, která určitě měla podíl na tom, že
si hejtman rušení rozmyslel. 

Co tě nejvíce potěšilo v poslední době? 

           Určitě to, že se lidé od nás z Vraného naučili jezdit vlakem. Ve Vraném, které je
předměstím Prahy, přibylo mnoho obyvatel v nové "satelitní" výstavbě a stále více jich
zjišťuje, že mohou do Prahy jezdit pohodlně vlakem.

ptal se Pavel Dvořák



   Z historie    

Rok 2005 - Protest vršovických odborů 
proti tehdy navrhovanému rušení tratě Vrané -

Dobříš 

           Pro rok 2006 bylo ze strany Středočeského kraje (StK) rozhodnuto o nepřidělení
dotace na krytí ztráty z osobní dopravy v případě 9 železničních tratí, což ve svém
důsledku znamená zastavení osobní dopravy na těchto tratích. Z informací StK vyplývá,
že pro rok 2006 byla ze strany Českých drah, a. s., požadována předběžně odhadnutá
výše úhrady prokazatelné ztráty za zajištění dopravní obslužnosti cca o 2 miliony vyšší
než v roce 2005. 

           Středočeský kraj nemohl toto navýšení akceptovat, a proto vyzval ČD, a. s., k
předložení seznamu spojů, které jsou dlouhodobě ekonomicky nevýhodné, mají minimální
frekvenci a je možno je bez problému zrušit či nahradit autobusovou dopravou. České
dráhy, a. s., předložily StK seznam tratí, na kterých navrhují zastavit osobní dopravu.
Dosažená úspora však není původně požadované 2 miliony, ale 25 milionů. Podrobnosti
jsou zveřejněny na internetových stránkách StK. 

           Osobní doprava má být zastavena i na trati 210 v úseku Vrané nad Vltavou –
Dobříš, kde je podle podkladů dodaných zastupitelstvu StK ze strany ČD, a. s., minimální
frekvence. Ze sledování frekvence v květnu 2005 (letní data nejsou doposud zpracována)
však vyplývá, že v tomto úseku bylo průměrně za jeden pracovní den přepraveno 1048
cestujících. O víkendech se počet cestujících zvyšuje a například o květnové sobotě (v
průběhu sčítání) bylo v tomto úseku přepraveno dokonce 1952 cestujících. Z uvedených
dat vyplývá, že průměrný počet cestujících na jeden vlak na této trati je v pracovní dny =
46 cestujících, v sobotu = 98 cestujících a v neděli = 55 cestujících. Tyto výsledky jsou
konstantní z porovnání výsledků sčítání v uplynulých 3 letech. 

           Z tiskové zprávy StK a následné komunikace zaměstnanců tratě 210 s Krajským
úřadem StK vyplývá, že data a informace o využití tratí byly na kraj předloženy ze strany
Českých drah. Žádáme od managementu ČD vysvětlení, jaká data byla tedy z jeho strany
na StK předložena, když sčítání frekvence z května 2005 hovoří o naprosto jiných údajích.

           Nebo jsou tyto výsledky na regionální dráze, která je podudržovaná, s množstvím
úseků s traťovou rychlostí 10 – 20 km/hod, kde jezdí poruchové M 810 a lokomotivy 714
(jejichž provoz je díky odpisům podstatně dražší než provoz lokomotiv 742 a 749) s vozy
010, bez plné integrace, což zapříčinilo odliv cestujících k levnější plně zaintegrované
autobusové dopravě, pro management naší společnosti nedostatečné? 

           Na rozdíl od managementu ČD, a. s., se nedomníváme, že počet přes 1000
cestujících přepravených v pracovní dny na této regionální trati je „minimální“. Počet
cestujících postupně ke konečné stanici Dobříš klesá, takže pokud se někdo z
„pozorovatelů“ zaměří na úsek Stará Huť – Dobříš, bude tvrdit, že ve vlaku jedou 1 – 2
cestující, což je jedním z argumentů zastupitelů StK při zdůvodňování svých rozhodnutí.
Samozřejmě v porovnání s celostátními tratěmi v okolí Prahy je počet přepravených
cestujících výrazně menší. Při vedení vlaků sólo M 810, který má kapacitu 55 míst k
sezení, je počet 46 cestujících velmi dobrým výsledkem. 



sezení, je počet 46 cestujících velmi dobrým výsledkem. 

           V pražské aglomeraci dochází k nárůstu počtu vlaků na hlavních tratích, ale děje se
tak na úkor tratí regionálních, na kterých je evidentní nejenom nezájem SŽDC, s. o., o
zajištění rychlého a bezpečného provozu, ale bohužel i ze strany managementu Českých
drah, a. s. Domníváme se, že informace o vytíženosti osobní dopravy na této trati jsou
některými zástupci ČD zkreslené a návrhy na zastavení provozu osobních vlaků
předčasné, protože nejsou doposud vyčerpány veškeré možnosti dosáhnout úspor
provozu, například investicí do techniky. 

           Z uvedených důvodů žádají zaměstnanci tratě 210 odpovědi na dále položené
dotazy: 

1. Žádáme vysvětlení a zdůvodnění, proč nebyla (a doposud není) na trati 210 zavedena
plná integrace PID, a to nejpozději v době, kdy bylo v okolí tratě rozšířeno vedení plně
integrovaných autobusových linek PID. Současné přípravy na plnou integraci části tratě
(Praha – Jílové u Prahy) přicházejí pozdě. Děje se tak v době, kdy již značná část
cestujících přešla z dopravy železniční na autobusovou. Stalo se tak z mnoha dále
uvedených důvodů, ale nejvýznamnějším důvodem je cena našich jízdenek, které jsou
podstatně vyšší než jízdenky PID. 

2. Třebaže vedení ČD, a. s., tvrdí, že přeprava v tomto úseku je minimální, jsou na této
trati (úsek Vrané – Dobříš) v pracovní dny nasazovány i soupravy (810 + 010, 714 + 3 x
010), jejichž kapacita převyšuje poptávku a prodražuje tak ekonomiku provozu.
Nasazování předimenzovaných souprav je pak při výpočtu průměrného využití kapacity
vlaku přímo zničující (na úseku Vrané – Dobříš se jedná o 14,6 % v pracovní dny). Vedení
vlaků sólo M 810 by napomohlo zkrácení jízdních dob a dosažení rychlejších obratů. 

3. Tři roky po katastrofálních povodních v roce 2002 není doposud zprovozněno
zabezpečovací zařízení v žst. Praha Modřany. V této stanici je zajištěn pouze nouzový
provoz (na přivolávací návěsti) s omezenou rychlostí (původně 80 km/hod – nyní 30 / 40
km/hod). PZZ v km 39,200 je mimo provoz a je na něm omezena rychlost na 10 km/hod.
Tento stav, kdy nevyřešené majetkové vztahy mezi Hlavním městem Prahou a SŽDC, s.
o., neumožňují dle vyjádření SŽDC, s. o., provedení obnovy zabezpečovacího zařízení, je
neúnosný. Omezením provozu v žst. Praha Modřany dochází k prodlužování jízdních dob
a zhoršování GVD. Na rozjezdy hnacích vozidel z rychlosti 10 km/hod byly za tři roky již
vynaloženy ze strany ČD stovky tisíc Kč. 

Paradoxně před cca dvěma lety provedl Magistrát Hl. m. Prahy na své náklady (cca 20 mil.
Kč) obnovu a prodloužení části železniční vlečky (rovněž zasažené povodní) v
průmyslovém areálu městské části Praha Modřany, která je však vzhledem k nezájmu
firem doposud neprovozována. 

4. SŽDC, s. o., zajišťuje na regionálních tratích pouze nejnutnější opravy. Nezajišťuje
odstraňování trvalých omezení rychlosti. Například jarovský tunel má trvalé omezení
rychlosti 10 km/hod v délce 400 m. Desítky omezení rychlosti jsou na železničních
přejezdech, kde v průběhu roku neprojede žádné silniční vozidlo. Není zájem o projednání
odstranění takovýchto přejezdů nebo jejich zabezpečení uzamykatelnou závorou, které
mohou být otevřeny pouze na požádání a po splnění bezpečnostních opatření.
Nedostatečná údržba železniční dopravní cesty neumožňuje dopravci ČD, a. s., zajišťovat
kvalitní dopravní obslužnost a ve svém důsledku vede až k zastavení osobní přepravy na
železnici. 

           Po vyřešení alespoň těchto minimálních požadavků jsou zaměstnanci tratě 210
ochotni nést společně se všemi spolupracovníky na všech úrovních (zejména těch na
nejvyšší úrovni) těžké břímě nesprávně nastavené dopravní politiky naší země. Pokud ale
nebudou vyjmenované nedostatky odstraněny, není jejich vinou, že z důvodu nezájmu StK
o železniční dopravu hrozí zastavení provozu osobní dopravy na této trati. 

           Železničáři společně s cestujícími a občany regionu v okolí tratě připravují petiční
akce a založení občanského sdružení na záchranu této tratě. Věříme ve změnu
přezíravého postoje našeho vedení k regionálním tratím a že společným úsilím Českých
drah, a. s., magistrátu Hl. m. Prahy a Středočeského kraje nakonec nedopustíme likvidaci
jednoho z posledních hezkých koutů naší přírody v okolí Prahy a udržíme provoz na
železniční trati vybudované v potu tváře s nezměrným úsilím našimi předky již v roce
1897. 

Za všechny zaměstnance tratě 210 (úseku Vrané nad Vltavou – Dobříš) předsedkyně ZV
OSŽ Praha Vršovice Iva Tekáčová

zdroj: Železničář, týdeník Českých drah, číslo 39 z roku 2005

http://www.cd.cz/old/TCD2005/5_39obsa.htm


Obálka knihy

   Zajímavé knihy    

Velké železnice světa - Džunglí a
tajgou 

       Kniha vyšla roku 1978, nakladatelství Dopravy a spojů. 

o autorovi - Josef Hons 

       Narodil se roku 1907 v Kutné Hoře jako syn Pekaře.
Maturoval na reálném gymnasiu roku 1925 a odešel do Prahy,

kde na Českém vysokém učení roku 1931 absolvoval obor
stavba a údržba drah. Roku 1935 nastoupil k ČSD, složil

zkoušky na výpravčího. ale pak se na odboru pro udržování
dráhy v Praze věnoval své profesi. Již od počátku třicátých let
přispíval do Volnosti a dalších periodik. Začátek protektorátu

prožil Josef Hons jako dopravní referent na Generálním
ředitelství stavby dálnic v Praze. v letech 1943-45 byl

zaměstnancem Ředitelství drah v Praze. Toto šťastné profesní
spojení a podpora ministerstva železnic mu dovolily v letech
1944 a 1945 strávit několik týdnů v rakouském Krumbachu,

kde byl za války uložen vídeňský železniční archiv, a zde získal
základy pro svá díla. Po roce 1945 pracoval na ministerstvu

dopravy , od roku 1957 až do odchodu do důchodu byl zprvu
docentem, později profesorem na Vysoké školy železniční v Praze, po jejím přestěhování

pak Vysoké školy dopravní v Žilině. Zemřel v roce 2001. 

Některé jeho knihy: Velká cesta - čtení o dráze olomoucko-pražské (1947) (druhé vydání:
Mladá Fronta, 2007), Život a dílo Jana Pernera (1954), "Zelená, nasedat!" (1958),
Šťastnou cestou : Vyprávění o pražských nádražích (1961), Souboj s prérií : Velké

železnice světa (1972), Velké železnice světa : Džunglí a tajgou (1978), Horské dráhy
světa (1985), Čtení o Severní dráze Ferdinandově (1990). 

       Vybírám z knihy: 

Velké železnice světa - Džunglí a tajgou 
       ...z kapitoly, která popisuje zrod prvních vysokorychlostních železnic v Japonsku: 

Tokaido = východní mořská cesta 

obr.1 silnice Tokaido, rok 1834



       ... Mezi Ósakou a Tokiem, sídelními městy šogunů a císaře, byl po tisíciletí čilý
přepravní ruch. Po úzkém pruhu země ...na úpatí hor vedla stará "východní mořská

cesta" - Tokaido - na níž ležela starobylá císařská města Kjóto a Nagasaki. Místy dlážděná
podobala se silnici, ale většinou vedla na nepevné půdě ze sopečného popela nebo jílu, a
za monzunových dešťů se rozmáčela. Přesto byla krásná, široká, s dvojím stromořadím

borovic a cypřišů. Do kopců stoupala, stejně jako ostatní japonské cesty, stupňovitě,
takže tvořila místy schodiště, pro povozy těžko sjízdná. Ale vozů bylo málo, zboží se
přepravovalo na hřbetech koní a volů, nebo na hlavě nosičů, a cestující v nosítkách

podobných košům. Po obou stranách silnice se usadily krámky, čajovny a hostince a vládl
tam čilý život... 

       ...Na dva tři denní pochody prorážela silnice soutěskou u Hakone mezi krásnými
čedičovými skalami se stromy nad zátokou Surugawan. Vedla krajem Fudži pod sněžným
kuželem půvabné Fudžijamy (jap.Fudžisan, 3778 m.n.m.). Přidržovala se pokud možno

pobřeží, i když to členitý terén znesnadňoval. 

       "Stará kamenitá cesta spojuje rejdy pobřeží, jemně se rýsujícího. Střídají se laguny se
skalnatými zátočinami, v nichž rybáři spravují sítě. Pásma hnědých pohoří jsou zakončena

mysy a na nich strmí rytířské hrady, aby dozíraly na silnici." Tak čteme v cestopisu. 

Tokaido jako železnice 

obr.2 trasa Tokaido

       Podmínky ke stavbě železnic (v Japonsku) vytvořilo období přeměn po roce 1868. V
Evropě, Americe, ale i v Číně byl začátek železnic důsledkem volání rušného obchodu po

zlepšení dopravy, ale v Japonsku tento tlak neexistoval. Země byla rozdrobena v
nespočet knížectví a feudálové žárlivě střežili svou moc, uzavírali se branami a opevněním

a o stavby cest a mostů neměli zájem. Stát jako celek měl malý vliv. 

       Doba osvícení mnohé změnila, moc feudálních knížat byla zlomena, brány měst se
otevřely. Začaly se stavět cesty, v Kóbe, Nagasaki a Jokohamě se objevily první parolodě,

byly vypracovány první železniční projekty. V pozadí se rýsoval záměr vybudovat na
východním pobřeží trať, která by spojovala města a přístavy po celé délce ostrova, a z níž

by pak vycházely odbočné trati do vnitrozemí a vedly k pobřeží západnímu. Byla to
velkorysá idea původního Tokaida, nejdůležitější dráhy Japonska... 

       ...První konkrétní krok učinila nová japonská vláda roku 1869, když dala vypracovat
plán hlavní železniční trati, jež by spojovala Tokio s Kjótem a Kóbe, s odbočkami do

přístavů Jokohamy a Curugy... 

       ...Byly zpracovány důkladné ekonomické propočty rentability, aby přesvědčily o
přínosu železnic pro hospodářský rozvoj země. A byla také vyřešena šíře rozchodu a

natrvalo ovlivnila síť japonských státních drah. Říká se, že na rozhodnutí zapůsobil
australsko-anglický inženýr, který poznal v Austrálii tzv."kapský rozchod" a doporučil jej

jako nejvhodnější. Ale rozhodla skutečnost, že 85% Japonska pokrývají hory a technicky a
stavebně se uplatnil lépe rozchod úzký (1067 mm). 

       Závěr, nesporně ovlivněný nedostatkem finančních zdrojů, zněl: "je výhodnější
postavit za stejné peníze 130 mil úzkorozchodných tratí než 100 mil o normálním
evropském rozchodu." A tak byl přijat úzký rozchod 3 stopy 6 palců, tj. 1067 mm,

použitý již v Jižní Africe a Austrálii. 



       Po skončení trasovacích a projekčních prací byl v březnu 1870 vyrýpnut první drn na
stavbě úseku Tokio (jižní předměstí Šimbaši) - Jokohama (29 km) a o několik měsíců
později na úseku Kóbe - Ósaka (35 km). Tento druhý úsek spojoval Ósaku, město

chrámů, pagod a tisíců mostů, nazývané japonskými Benátkami, nejbohatší obchodní
středisko, s jeho přístavem Kóbe. 

       Staré Tokaido nevznikalo jako jednotná stavba, ale jako řetězec postupně
budovaných krátkých úseků. 

Nová trať Tokaido - zrod vysokorychlostní železnice 

obr.3 souprava Hikari (Paprsek) série 0, rychlost max.210 km/h

       Po válce se z Japonska stala průmyslová velmoc. Oblast mezi Tokiem a Ósakou se
stala srdcem japonského národního hospodářství. Soustředilo se tu 70% průmyslové

výroby Japonska a 40% jeho obyvatel. Délka Tokaida tvořila v polovině dvacátého století
jen necelá 3% celkové délky státních železnic, ale více než čtvrtinu jejich přepravy zboží a

cestujících. 

       Železničáři na Tokaidu dělali vše, co bylo v jejich silách, aby uspokojili požadavky
průmyslu i obyvatelstva. Zvyšovali na nejvyšší možnou výkonnost této dvojkolejné trati a
roku 1956 dokončili její elektrizaci. Přepravní nároky však rostly rychleji a hrozilo, že se

nedostatečná kapacita Tokaida stane brzdou prudkého rozvoje japonského hospodářství.

       Výkonnost trati starého Tokaida již nebylo možno zvětšovat zařazováním dalších
vlaků: jezdilo tu 120 vlaků každým směrem a nové vlaky bylo možno přidat jen za
předpokladu, že budou jezdit stejnou rychlostí, aby se odstranila častá předjíždění

pomalých vlaků vlaky rychlými ve stanicích. To však bylo nereálné, trať musela pojmout
vše, od superexpresů až po nejpomalejší nákladní vlaky. Řešení se našlo. Ale znamenalo
to převést rychlou dopravu ze starého Tokaida na trať novou a ponechat na staré trati

hlavně dopravu nákladní a místní osobní vlaky. 

       Roku 1957 jmenovala vláda zvláštní studijní komisi, jež měla vyřešit, jak dál. Roku
1959 schválila vláda závěr komise: vybudovat Novou linii Tokaido mezi Tokiem a Ósakou,

o normálním rozchodu, s elektrickou trakcí, pro rychlost 200 km/h s tím, že všechny
vlaky budou mít rychlost pokud možno stejnou a provoz bude mít charakter dopravy
tramvajové, ovšem s velkými vlakovými soupravami. Širší rozchod měl umožnit stavbu

širších a prostornějších vozů pro větší počet cestujících. 

       20.dubna 1959 provedl prezident Japonských národních železnic slavnostní výkop.
1.října 1964 byla zahájena na Nové linii Tokaido pravidelná doprava cestujících. 



obr.4 Dnešní síť vysokorychlostních vlaků - šinkansen 
(Tokaido - tmavě modrá linie)

úryvky z kapitoly Tokaido=východní mořská cesta vybral Pavel Dvořák 
zdroje obrázků web: 

obr.1: en.wikipedia.org/tokaido road 
obr.2: en.wikipedia.org/tokaido shinkansen 

obr.3: cz.wikipedia.org/šinkansen 
obr.4: japan-guides.blogspot.cz 

Detail mapy japonských železnic 
zde je vidět jak se stará trať Tokaido klikatí 
kolem nové linie (nová trať silná linka)

http://en.wikipedia.org/wiki/T%C5%8Dkaid%C5%8D_(road)
http://en.wikipedia.org/wiki/T%C5%8Dkaid%C5%8D_Shinkansen
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0inkansen
http://japan-guides.blogspot.cz/2010/08/day-5-hakone-yokohama.html


   Narozeniny    

Přejeme Vám vše nejlepší k narozeninám! 

 

V únoru se narodili: 

Novák Jan, Palkoska Jan, Pechková Monika, Roubalová Květoslava, Sedláček Lubor, 
Steklý Vojtěch, Srogončík Milan, Střížová Zdeňka, Šperka Jan, Vybíralová Veronika, 

Zámostná Monika, Loučan Jan, Najmonová Jitka, Pazderová-Melicharová Věra, 
Piskač Petr, Bureš Petr, Lieblich Michal, Kučera Jaroslav, Kropíková Jana, 

Irová Jana, Polák Petr, Řežábková Božena, Daněk Zdeněk, Davidová Jiřina, 
Sanitrák Jaroslav, Smutný Jiří, Soldátová Marie 

V březnu se narodili: 

Kott Josef, Hromáčková Růžena, Neckářová Vlasta, Pošustová Jaroslava, Soukupová
Dagmar, 

Trojan Bohumil, Bára Michal, Bešťák Jiří, Borská Petra, Čermoch Pavel, 
Gemperlová Alena, Jindra Miroslav, Minařík Vratislav, Nováková Ivana, Petic Jaroslav, 
Svatoš Zdeněk, Vrážel Jiří, Bodyová Daniela, Michalíková Hana, Štěrbová Bohunka, 

Urbanová Zdeňka, Šafařík Jaromír, Macurovski Živko, Majevský Václav a Absolónová
Libuše. 

verze Zpravodaje pro tisk (formát pdf) odpovídá webové verzi Zpravodaje ke dni
4.3.2015, vyjma některých obrázků, fotografií, pochopitelně nefungují zde též webové
aplikace 




