
      
    

pomineme-li pøíle�itostná zvláštní vydání, tak se nám
z našeho rádoby obèasníku stává spíše nepravidelná
roèenka. Dùvody se stále opakují. Pøibývá mno�ství jiných,
zejména administrativních povinností, které odèerpávají
síly i chu� do tvorby. Nemalé úsilí stojí také provozování a
údr�ba motorového vozu, zprovozòování dalších exponátù,
vydavatelská èinnost a v neposlední øadì i døíve spolehliví
dopisovatelé a spolupracovníci stateènì lenoší... a proto
i dnešní èíslo vychází v takto zeštíhlené formì.

Desáté výroèí spolku je pøíjemným jubileem
a dùvodem k oslavì, ale také dùvodem zhodnotit uplynulé
období a zamyslet se nad tím, jak dál. Za desetiletí svého
�ivota odvedl spolek mnoho poctivé práce ukazující
veøejnosti �eleznici zásadnì v pozitivním pohledu.
Rozmanitostí akcí, pestrým programem i mnohými
zajímavými tituly �eleznièních publikací jsme se sna�ili
oslovit co nejširší spektrum veøejnosti. I pøesto, �e se
nìkdy vyskytly drobné vady na kráse, se nám to urèitì
povedlo. Tady patøí podìkování nejen èlenské základnì, ale
té� všem, kteøí nás umìli v potøebný okam�ik podpoøit.
A u� se nezlobíme ani na ty, co nám stateènì házeli
(nìkteøí se o to sna�í dodnes) klacky pod nohy.

Jedno je však jisté - jsme o deset let starší, pracovní i
rodinné povinnosti postupnì støídají døíve bezstarostné
študácké èasy plné volna, u nìkterých se projevuje i únava.
Nepochybnì spolek potøebuje omlazovací kúru, jen�e...
kde ji vzít mezi dnešní mláde�í, která má ponìkud jiné
zájmy.

A tak se zatím pøi své èinnosti budeme muset
spolehnout na souèasný nìkolikaèlenný kolektiv, který
vedle tradièních jízd èeká v letošním roce pøíprava oslav
120 let trati Rokycany - Nezvìstice. Ty se budou konat
2. srpna a kromì vlakù s parní lokomotivou pøipravujeme
ve stanici Mirošov další zajímavý program. Svìtlo svìta
spatøí i publikace vìnovaná historii zdejší trati.

To� tedy plnou parou do dalších let!
Ing. Jiøí Svoboda

Milí �eleznièní pøátelé,

Dnešní „nákladištì“ Lipnice na jedné z dobových
pohlednic ze sbírky Karla Maøíka.

Krásná zimní atmosféra doprovázela naši první letošní
jízdu, která smìøovala na Mirošovskou lokálku. Kdo se pøi
nìkolika zastaveních uvolil opustit teplo vlaku,mìlmo�nost
se nejen øádnì pokochat, ale té� poøídit zajímavé snímky.
Foto:Kolda

I v letošním roce mù�ete spoleènì s námi usednout do
staøièkého motoráèku a vydat se po zajímavých místech
naší vlasti:
1.- 7.4. Putování nejen po vinných sklepech ji�ní Moravy
3.5. Do Zlonic na oslavu Pra�sko-duchcovské dráhy
17.5. Na Hamernický den do Dobøíva
14.6. NaMoøinu a Karlštejn
19.- 27.7. Cykloputování po Èechách
2.8. 120 let místní dráhy Rokycany - Nezvìstice
8.- 17.8. Putování severní Moravou
6.12. Mikulášská jízda s nadílkou

Další akce a aktuální informace najdete na:
http://home.tiscali.cz/lokalkagroup

Výzva

Pøedem srdeènì dìkujeme!

Pro pøípravu pamìtní publikace ke 120.
výroèí trati Rokycany - Mirošov - Nezvìstice
sháníme jakékoliv dobové materiály, informace
a zajímavosti. Kontaktujte nás na adrese spolku,
telefonicky nebomailem.
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�eleznièní výbor zpracoval 3. února 1898 posudek na projekt, z
nìho vyplynulo, �e navrhují obì spojení, ale nedoporuèují zaústìní
do nepomucké stanice z jihu, ale ze severu, proto�e by se stanice
stala vratnou pro pøímou pøepravu zátì�e z Pøeštic do Blatné. Toto
by neplatilo v pøípadì realizace trati z Ro�mitálu, kdy by pøeprava
mohla býti smìrována pøes Blovice. Avšak ve skuteènosti je stavba
trati do Blatné ji� v realizaci, kde�to tra� z Blovic do Ro�mitálu v
poèátku projektu. Proto doporuèuje realizovat tzv. èervenou variantu
vcházející do stanice ze severu. „Toto dáváme vyšším místùm k
rozhodnutí ….. podepsán Jahoda“. Následovala další jednání a
dobrozdání, z nich� vyplývá, �e stavební náklad by obnášel 513 000
K, kolejová zaøízení 176 784 K, atd…. a v tìchto návrzích ji� zcela
chybìl smìr do Blovic. Proè asi? Doklady o tom nejsou, ale zøejmý
tlak z plánické a klatovské strany byl veliký a stanice Sobìsuky
dávala vìtší nadìji na realizaci tratì Klatovy – Plánice – Nepomuk.
Rovnì� ji�ní varianta byla výhodnìjší i pro �inkovský velkostatek,
kdymajitel podmínil vedení trati ji�ním smìrem úpisem akcií. Tak ve
schváleném podání na Zemský výbor v roce 1899 je ji� místní dráha
navrhována jako „hlavní“ s tìmito stanicemi a zastávkami: Staòkov,
Vituna, Merklín, Sobìkury/Dnešice, Pøeštice, Pøíchovice, Horèice,
Skašov/Letiny, Radkovice/�inkovy, �inkovy, Sobìsuky a Nepomuk
s délkou 57,168 km.

Mezi upisovateli akcií nalezneme nejen mìsta, obce, okresy ale
i soukromé osoby z uvedeného spádového území, ale také mìsto
Plánice i velkostatek Plánice. Ze zpracované rozvahy výnosnosti
vyplynula výhodnost ji�ní varianty zaústìní do nepomucké stanice,
kterou podporoval okres Nepomucký i Pøeštický, panství i mìstys
�inkovy. Vedle toho se z rozvahy dozvíme, kolik v kterémmístì bylo
obyvatel, prùmyslu a podnikù, napø. ve Vituni - sklárna, 3
kamenouhelné doly, 239 obyvatel, v Merklínì - lihovar, pivovar, 7
dvorcù, 1430 obyvatel, v Horèicích - 2 mlýny, 2 cihelny, dvorec, 434
obyvatel, ……

Dru�stvo nechalo následnì zpracovat podrobný projekt a ten
pøedlo�ilo na ministerstvo �eleznic 8. srpna 1901 s mo�ností
uplatnìní návrhù smìøujících k úspoøe stavebních nákladù. Zde
zøejmì zaèaly problémy, které celý projekt oddalovaly. Ve høe byla i
garance zemì, a tak se hledaly cesty, jak garanci neposkytnout a
místní neshody se k tomu hodily. Dru�stvo se rozdìlilo na dva
tábory „severní varianta“ Skašov - �inkovy - Kokoøov - Novotníky -
Nepomuk a „ji�ní varianta“ Skašov - �inkovy - �inkovy zastávka -
Sobìsuky - Nepomuk mìsto - Nepomuk a ka�dý tábor prosazoval
svou variantu a èas ke škodì vìci bez výsledku ubýhal. Zemský
výbor nechal v roce1905 vypracovat na náklady dru�stva u firmy
Hammer&Khodl další studii obou variant, ze které vyplynulo, �e
kratší je varianta severní, ale komerènì výhodnìjší varianta ji�ní,
nejlepší pak kombinace obou. Honoráø èinil 420 K, ale spor
vyøešen nebyl. Majitel velkostatku �inkovy Karel rytíø z Weselých v
tomto období sporù zmìnil náhle své rozhodnutí a oznámil, �e úpis
akcií vá�e na provedení levnìjší severní varianty. K nìmu se pøidal i
okres Nepomucký amìstys �inkovy. Na druhé stranì je nutno vidìt,
�e tyto zájemce nepoškozovalo a nekrátilo na jejich zájmech vedení
trati jak severním tak ji�ním smìrem.

Na to bylo 25. dubna.1908 Zemským výborem doporuèeno
projekt realizovat v severní variantì a dru�stvo doporuèení
akceptovalo. Na tomto základì Zemský výbor opìt na náklady
dru�stva objednal u firmy Hammer&Khodl detailní projekt a
následnì dru�stvo podalo 26. øíjna 1908 na Zemský výbor �ádost o
poskytnutí státní garance. Opis �ádosti postoupilo na ministertvo
�eleznic dopisem 29. øíjna. Firma Hammer&Khodl 13. bøezna 1909
zpracovala a pøedala prokejkt za honoráø 420 K (u firmy asi obvyklý)
a zajímavé je, �e pøesnì odpovídal pùvodní variantì z 22. èervence
1899. Ministerstvo �eleznic svolalo na dny 7. – 13.dubna 1910
pochozí komisi a informovalo zainteresované strany. Mìstský úøad

v Plánici na to reagoval pøípisem ze dne 26.bøezna 1910 na
místodr�itelství, ve kterém prosazoval provedení podle ji�ní varianty
a vypoèítával její výhody. Nicménì v uvedených dnech probìhla
revize trasy, z ní� se dozvídáme, �e „…. také skupina úèastníkù
domáhající se provedení ji�ní varianty zastupuje vìtší atrakèní obvod
a má vyšší národohospodáøský význam ne� ona skupina, která
ujímá se varianty severní …. rozhodujícím pøi tom je obzvláštì
stanovisko Zemského výboru pro království Èeské, obchodní a
�ivnostenské komory v Plzni, zemìdìlské rady pro království Èeské,
c.k. øeditelství státních drah v Plzni, c.k. okresního hejtmanství v
Pøešticích, okresních a mìstských zastupitelstev v Nepomuku a v
Plánici, jako� i samých uchazeèù o koncesi …. v návrzích rozhodnuto
…. v dílèí èásti Skašov - �inkovy - Nepomuk budi� vedení trati
podle pøedlo�eného hlavního projektu pro ji�ní variantu …. na této
oznaèené trati schváleno zøízení následujících stanoviš�: stanice
�inkovy/�inkau, osobní zastávka Vojovice/Wojowitz a stanice
Sobìsuky/ Sbìsuk. Tím bylo rozhodnuto a skonèil vleklý spor o
vedení trasy. Okresní výbor pøeštický pøedlo�il na Zemský výbor
dne 7. ledna 1912 slušnou �ádost. „Zemský výbore království
Èeského, raèi� se vlivem svým na pøíslušných místech o to zasaditi,
aby stavba místní dráhy Staòkov - Pøeštice - Nepomuk do
pøipravované pøedlohy vládní o stavbì místních drah buï jako
podnik státu neb s garantií byla pojata a raèi� na dráhu tu akcie
pøíspìvek alespoò 15% nákladu zabezpeèiti a o tomté� c.k.
ministerstvo �eleznic laskavì zpraviti ….“. V poznámce na rubu
dokumentu je tu�kou dopsáno: „ veškeré práce pøípravné, na nì�
okres Nepomucký a Pøeštický zálohy pøes 110.000 K vynalo�il,
ukonèeny jsou“.

Ministerstvo �eleznic svým výnosem ze dne 8. èervence 1912
vydalo è.j.z.17275/3 na dru�stvo, resp.na okresní zastupitelstva
projektovanou �eleznicí dotèených okresù shrnutí veškerých
projednaných a schválených nále�itostí k projektu a v závìru
uvedlo, �e je nutno ještì dopracovat nìkteré nále�itosti v detailním
projektu a dopracovat a pøedlo�it rozpoèet projektu. Na to po�ádalo
dru�stvo, resp.okresní výbor pøeštický �eleznièní odd. zemského
výboru o zprostøedkování a zajištìní uvedeného dopisem ze dne 25.
øíjna 1912. Zemský výbor doporuèil opìt projektanta Khodla, který si
nárokoval za dopracování projektu 250 K za kilometr trati u
provádìných úprav a doplòkù. Tato èástka i další podmínky byly na
jednání v Pøešticích dne 4. øíjna schváleny.

Výbor dosti tì�ce nesl, �e stavba dráhy nepokraèujea závistivì
hledìl na vybudované místní dráhy ze Staòkova do Pobì�ovic a z
Nepomuka do Blatné, ale na druhé stranì vidìli i nenaplnìnou snahu
o výstavbu tratí z Klatov do Plánice èi Kolovèe, nebo ze Sušice na
Kašperské Hory, které pronásledoval stejný osud. V osudu to ale
nebylo, chybìly vìtší známosti a úøednická zdatnost pøi zdolávání
úøedního šimla.

Pøesto ještì nadìje �ila. Kdy� byl projekt definitivnì
dopracován a pøedlo�en, zbývalo na úrovni zemských úøadù
rozhodnout o podpoøe projektu, aby bylo mo�no zpracovat pøedlohu
zákona. Toto mìla být více ménì formální zále�itost. Zdálo se, �e je
vyhráno, ale dráze nebylo souzeno, aby byla postavena. Kdy� se
schylovalo k pøedlo�ení osnovy do øíšské rady, vypukla válka a
finanèní prostøedky byly smìrovány do vojenské mašinérie, kde
zmizely bez u�itku. Po skonèení války se snaha o výstavbu �eleznice
Staòkov - Pøeštice - Nepomuk obnovila, ale pøed touto �eleznicí
dostala pøednost výstavba tratí na Slovensku, tak�e se nakonec toto
spojení ani do osnovy zákona nedostalo. V dalším období se zavedly
nìkteré autobusové spoje, které èásteènì zajistili obslu�nost
uvedené oblasti a tak to zùstalo do dneška

. Zahrádka V. Leden 2000

Neuskuteènìný projekt trati Staòkovy - Pøeštice - Nepomuk
Ing. Václav Zahrádka

dokonèení z minulého èísla
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