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Ĉeĥio:                          Dudek jaroj de Fervoja Muzeo Lužná u Rakovníka   

 
La plej granda fervoja muzeo de Ĉeĥaj Fervojoj en Lužná 
u Rakovníka jubileis 20 jarojn ekde sia fondiĝo fare de 
pompa aranĝo. Tiu ĉi samtempe estis festata kiel tutŝtata 
Tago de la fervojo. En semajnfino 20a kaj 21a de 
septembro 2019 ĉi tie prezentis sin antaŭnelonge 
rekonstruitaj vaporlokomotivo 414.096 kaj historia vapora 
pasaĝervagono Komarek. Solene rememorigi fervojan 
historion venis ĉirkaŭ 2500 vizitantoj.  
Areo de la muzeo kaj apuda fervoja stacio estis dividitaj 
kiel estas en Tagoj de la fervojo kutima, en tri partojn: 
historio, ŝanĝoj, kaj amuzoj. Kaj dum en la parto de 
historio en kelkaj prezentadoj parade defiladis veturiloj 
skribintaj historion de ĉeĥaj fervojoj, en la parto ŝanĝoj 
estis videbla ekzemple modernigita pasaĝervagono serio  

Armpee, kaj varvagono Hbbillns de ČD Cargo, aŭ nova manovra lokomotivo ČD serio 794 kun nomo 
EffiShunter 300. La parto Mondo de amuzo estis dediĉita al infanoj. 

La solenaĵoj okazis en du tagoj, kun 
vespere okazantaj lumprezentadoj 
sur turnoplato por trakveturiloj. 
Ankaŭ ĉi tiuj estis vizititaj fare de 
centoj de la ŝatantoj de arĝentaj 
relstrioj.  
Indas mencii, ke en granda riparhalo 
de la muzeo samtempe okazadis 
ankaŭ ekspozicio, informanta pri 
diversspeca agado de la grupoj de 

Ceĥa FISAIC, kie estis prezentataj elektitaj specimenoj de ĉiuj ŝatokupaj grupoj (pentristoj, literaturistoj, 
filatelistoj, radioamatoroj, manlavoristoj, miniaturfervojaj modelistoj..., sian lokon ĉe stando kun panelo kaj 
tablo havis ankaŭ esperantistoj de ĈeFEA, informante pri agado de ĉeĥa landa asocio de IFEF kaj disdonante 
informtekstojn.  
Al  la fotoj: 1. Nove rekostruita pasaĝera vaporvagono Komarek. 
                    2.Vespera lumprezentado sur turnoplato. 
 
Eŭropa Unio:                 Eŭropa Komisiono finance subtenos evoluon de fervojoj 
  
Eŭropa Komisiono la 2an de aprilo 2019 anoncis aprobon por financado 4 miliardojn da eŭroj el Koheza fonduso 
por 25 infrastrukturaj projektoj en 10 membrolandoj EU, el kiuj multaj celas evoluon de eŭropa trafika vojo en 
Ĉeĥa respubliko, Italio, Pollando, Portugalio kaj Rumanio.  
En kazo de ĈR temas pri kontribuo EU en sumo 76 milionoj da eŭroj por modernigo de fervojlinio Praha – 
Plzeň kun celo redukti veturtempon ĝis duono, plibonigi senbarieran aliron al fervoja trafiko kaj plialtigi 
allogaĵon de la urbo Pilzeno kiel regiona ekonomia centro. 
En kazo de Italio temas pri kontribuaĵo 358 milionoj da eŭroj por plilarĝigo de etŝpura linio Ferrovia 
Circumetnea en Katanio (kun ŝpuro 950 mm) por 6,8 km da linio kaj 8 staciojn. Celo de la helpo el fonduso EU 
estas malaltigo de koncesioj kaj polucio el trafiko kaj plibonigo de efektiveco de fervoja infrastrukturo. Parto de 
la projekto estas ankaŭ aĉeto de reltrafikiloj en valoro  60 milionoj da eŭroj.     
Polan metropolan fervojon en Szczecin la Eŭropa Komisiono subtenos per 126 milionoj da eŭroj por plibonigo 
de radialaj linioj el la urbo en direktoj Stargart, Police kaj Grylino, kie estas planata modernigo de 23,7 km de 
linioj, konstruo de 10 stacioj kaj renovigo de 30 stacioj. En plano estas ankaŭ 39 milionoj da eŭroj por aĉeto 
de16 elektraj trajnunuoj por Koleje Mazowieckie por aglomeraĵo Varsovio, 58 milionoj da eŭroj por aĉeto de 20 
elektraj lokomotivoj kaj modernigo de 152 vagonoj por PKP Intercity. 
Por Portugalio la Eŭropa Komisiono aprobis 199 milionojn da eŭroj por modernigo de fervoja sekcio Ovaŕ – 
Ġaia sur fervojlinio Lisbono – Porto, kiu estas parto de Transeŭropa trafika reto TEN-T, per tio vojaĝantoj 
profitos per malpli longaj veturtempoj, pli bona komforto kaj pli alta sekureco.  
En kazo de Rumanio temas pri 97 milionoj da eŭroj por renovigo de linio kaj novaj veturiloj por itinero de dua 
metroolinio en Bukareŝto.                                                                            (Laŭ Railway gazette,com) 
 
 

  



 

 

Francio:                                                       Flixbus pli multe aĉetas     
 
Franca konzerno Transdev vendis aŭtomobilan trafikiston Eurolines al trafikisto Flixbus. La konzerno Eurolines 
aktivas en 25 eŭropaj landoj. En Francio ĝi ekspluatas enlandajn liniojn kun marko "Isilines". En Francio ĝi 
apartenas al tri plej grandaj busaj trafikistoj. 
Filina kompanio SNCF "Quibus"  ankaŭ estas vendata,  kaj tio al kompanio por kunveturo Blablacar, kiu dezirus 
prezenti sin per nova marko "Blablabus".                                                       (Laŭ Eisenbahn – Revue 4/2019) 
 
Germanio:                    Fervojo de Porka Vosteto aŭ fervojo en valo de la rivero Wutach 

 
En sudokcidenta Germanio, en federacia lando 
Badenio- Wurtembergo estas ekspluatata ekde la jaro 
1977 en natuta rezervejo Sűdschwarzwald  muzea 
fervojo. Komence ĝi estis laŭ loka rivereto nomata 
Wutachtalbahn, nun por ĝi estas oficiale uzata nomo 
Sauschwänzle Bahn, kiun ni povas traduki kiel 
Fervojo de porka vosteto. 
Origine temis pri fervojo 62 km longa, kun strategia 
signifo, kies konstruadon en jaroj 1887 ĝis 1890 
iniciatis militarismaj interesoj de Germanio post 
spertoj pri milito kun Francio en la jaro 1871. Pro tio 
oni paroladis pri ĝi ankaŭ kiel pri kanona fervojo, ĉar 
ĝi povis servi por transporto de armeoj kaj ilia 

provizado okaze de la milito. Ĝi situis sur traceado Hintac hingen – Lauchringen, kiu troviĝas en proksimeco de 
svisa fervoja stacio Waldshut-Tiengen. Koncerne de evoluo de aŭtomobilismo en 1960aj jaroj trafiko sur la linio 
malkreskis tiomgrade, ke la liniosekcio ekde stacio Zollhaus.Blumberg ĝis ŝtata landlimo restis ekde majo 1966 
jam tute sen trafikado. 
En liniosekcio direkte interlandon tamen ĝis nun restas pasaĝertrafiko konservita kaj ekspluatata. 
En fervoja sekcioi de la fervojo malantaŭ stacio Zollhau-Blumberg (en kilometro "46") komencas la plej interesa 
parto en malebenaĵa tereno. Ĝis la vilaĝo Weitzen tio estas de stacidomo Zollhaus aerlinie nur dek kilometroj. 
Tie ĉi troviĝas elira punkto en supermara alto 702 metroj,  de kie la linio descendas al stacio Weitzen. Post 
dekliveca malsupreniro dek promiloj en tuta longo 25,6 km la linio atingas supermaran alton nur 471 metrojn. La 
linio tra pejzaĝo vere zigzagas kiel porka vesteto, kaj krome ĝi gvidas sur kvar grandaj viaduktoj kaj tra ses 
tuneloj. La plej longaj pontoj trairas la valojn kaj havas longon 264, respektive 252,5 metrojn. Du el tuneloj estas 
konstruitaj kiel spiralformaj kaj havas admirindajn mezurojn: la plej longa estas Stockhalsa kun longo 1,7 km kaj 
malpli longa Weilerssa atingas longon 1,2 km. Poste, kiam  trafiko sur la linio estis haltigita, fariĝis la tuneloj 
kun entuta longo 4,5 km nestejoj de vespertoj, pro tio estas trafiko fervoja cele de ilia protekto en vintra periodo 
fermita.  
Muzea trafiko danke al Svisoj 
Enkondukon de muzea trafiko sur la linio iniciatis svisa grupo de Amikoj de la fervojo Eurovapor. Tiu ĉi 
prizorgis ankaŭ unuajun trafikkapablajn vaporlokomotivojn el Aŭstrio, inter tiuj ankaŭ lokomotivon serio 93. Ĝi 
estis ekspluatata ĝis la jaro 2015 kaj nun ĝi estas ekspluatata en Ĉeĥa respubliko kun marko 431.032. Ĉar la 
nombro de veturiloj tempo de tempo estis altnombra, la 
"vapordistribuila" per sia povumo ne kapablis plenumi 
transporton de pezaj trajnoj. Post tempo la fervojo akiris 
germanan vaporlokomotivon 50 2988 (ĉeĥa serio 555.1), plie 
tie ĉi deĵoris solena "la plej malbela lokomotivo en la mondo" 
PS 2455, respondanta al serio ČSD 377.0. Ĝis antaŭ nelonge 
trafikis sur la linio plia germana lokomotivo 86 333, por kiu 
validas ankaŭ serio ČSD 455.2. Ekde la jaro 2015 estas ĉi tie 
ekspluatata unu el plej modernaj vaporlokomotivoj fabrikitaj 
en Germanio, markita 262 BB. Principe temas pri prototipo 
de lasta vaporlokomotivo destinita por regionaj fervojlinioj 
ĉe germana  fervojo DB, supozata serio 83. En la jaro 1954, 
kiam ĝin liveris la firmao Henschel, estis jam al dispono 
dizelmotoraj lokomotivoj, la fervojoj do tiun ĉi prototipon ne transprenis. Ĝi do trovis sian lokon ĝis la jaro 1969 
kiel "trama" lokomotivo sur privata linio apud  Frankfurto. En la jaro 2015, kiam ĝin por du milionoj da eŭroj 
renovigis fervojaj riparejoj en Meiningen, ĝi transprenis trafikadon sur fervojlinio Sauschwänzle Bahn.  
Konataj tipoj inter veturiloj ekspluatataj sur malpli  kargitaj trajnoj estas ekzemple motorlokomotivo de milita 
serio V 36 DRB, kiu ekzemple troviĝas ankaŭ en ĉeĥa plej granda fervoja muzeo en Lužná u Rakovníka, markita 
kiel T 334.004. Du manovrajn motorlokomotivojn KÖF ni trovos en lokdeponejo en Fűtzen kaj apud parkejo en 
Zollhaus-Blumberg. Ili respondas al trofeaj lokotraktoraj ČSD serio T 200.2. Nove oni alveturigis ankaŭ militan 



 

 

vaporlokomotivon serio 52 el rekonstruita serio de la iama GDR (en ČSD serio 555.0). Veturilparko konsistanta 
el triaksaj kaj kvaraksaj historiaj vagonoj DB modernigitaj en 1950aj jaroj estas en historia lakado sen reklamoj 
sur flankaj vandoj. 
Kun fumtubo antaŭen nur en direkto al Zollhaus-Blumberg 
Sur la linio estas kvar stacioj kaj tri haltejoj kaj trafiko okazas en sistemo de simpla trafiko (simile kiel laŭ ĉeĥa 
instrukcio D3).  Direktado de la trafiko troviĝas en stacio Zollhaus-Blumberg, kie estas ankaŭ malgranda fervoja 
muzeo. Unika vidindaĵo estas precipe konstruaĵo de iama historia trakregejo el stacio Kostnice el la jaro 1886. 

Plie ĉi tie estas ekspoziciataj du vaporaj tendrolokomotivoj el 
jaroj 1909 kaj 1952 kaj ankaŭ konsistaĵoj el aliaj lokomotivoj. 
Estas ĉi tie trajnkonekso al regulaj trajnoj de publikaj fervojoj 
kaj kapacita parkejo por busoj. Ĉirkaŭ en mezo de la linio 
troviĝas stacio Fützen (587 metroj supermara), kie troviĝas 
lokomotivremizo kaj dum trafikpaŭzoj estas deponataj 
veturiloj. En finstacio en Weitzen  estas nur nemankipova 
infrastrukturo, bezonata por refreŝigo de pasaĝeroj dum 
restado de trajnoj. Ĉar sur la linio mankas turnilo, la trajnoj 
trafikas en pozicio de fumtubo antaŭen nur en  direkto el 
Weitzen al Zollhaus-Blumberg, do sur ascendo. Tio estas 
grava informo por fotografistoj kaj filmistoj, kiujn ĉi  tie en 
sezono ekde aprilo ĝis oktobro vi povas vidi sur ĉiu paŝo. 

Ekspluatanto de la fervojo nun estas kompanio kun garantio limigita Bahnbetriebe Blumberg, fondita de la urbo 
mem. Krom vere turismaj trajnoj por publiko estas organizataj ankaŭ veturoj por fermitaj grupoj, ekzemple por 
edziĝfestojn. Famo de la fervojo estas tutmonda, kio estas distingebla precipe laŭ vizitantoj el aziaj landoj, kiuj 
ĉi tie ofte estas plimultaj ol samlokaj. Post trajnveturo ĉiuj kunvenas en loka stacidoma restoracio, kie ili volonte 
gustumas ĉilokan specialaĵon – bongustan bakitan porkaĵon. La fervojo do estas kompleksa aranĝaĵo, kie 
kontentiĝas plenkreskuloj kaj infanoj. La ideo, plenumiĝinta antaŭ pli ol 42 jaroj, plene sukcesis kaj servas tutan 
tempon por propagando de la fervojoj. Nuntempe ja ofte okazas, ke infano unuan fojon en sia vivo veturas en 
trajno, nur ĝis gepatroj aŭ pragepatroj kunprenas lin kaj sidigas en vaporan nostalgian trajnon! Kaj fina informo: 
de la tago 8a de septembro 2014 la fervojlinio estis oficiale enskribita inter elstarajn germanajn historiajn 
memoraĵojn de inĝeniera arkitekturo. 
Al la fotoj: 1. Posttagmeza trajno kun lokomotivo 262 DB sur 252,5 metroj longa viadukto Biesenbach antaŭ 
                       stacio Zollhaus-Blumberg. 
                   2. Parto de elmontraĵoj en fervoja stacio Zollhaus-Blumberg kun trakregejo demuntita en stacio 
                       Konstanz.  
                   3. Historiaj motorlokomotivoj serioj V 36 kaj Köf estas destinitaj por malpli postulemaj povumoj. 
 
Hispanio:                                       Cool Rail forigos de ŝoseoj 12000 ŝarĝaŭtomobilojn 
 
La grupo EuroPoolSystem, liveranta loĝistikajn servojn kaj redonan pakmaterialon por agrikulturaj kaj fruktaj 
produktoj, lanĉis en trafika CoolRail unuan rektan fervojan kunligon por transporto de freŝaj fruktoj kaj legomoj 
el hispana Valencio, kun haltejoj en Barcelono kaj Portbou al nederlanda Roterdamo. La nova kunligo ĝisnune 
trafikas trifoje en semajno, fine de la jaro 2019 plimultigos tiun frekvencon al kvin fojojn semajne. 
Tiu ĉi nova entreprenista iniciativo celas fariĝi "katalizilo de ekonomio" kaj proponi pli efektivan transporton, 
kiu ebligos forigi de ŝoseoj pli ol 12000 ŝarĝaŭtomobiloj jare, kaj ŝpari 22 milionojn da emisia CO², akcentis 
19an de junio 2019 hispana tagĵurnalo El Pais. 
Oficialan prezenton, kiun EuroPoolSystem aranĝis en Valencio,antaŭis unua veturo jam 6an de majo 2019. Ĉiu 
CoolRail, havanta kapaciton responda al 42 ŝarĝkamionoj, havas 42 kontenerojn kun propra reguligo de 
temperaturo kaj estas ekipita de teknologio GPS ebliganta ĝian longdistancan lokalizon  kaj kontrolon. En 
revenvojo el Roterdamo ĝi reportas redonpakumadon , sed ekzistas ankaŭ eblo transporti diversan varon el norda 
Eŭropo. Tarifoj varias inter 1800 eŭroj por kontenero somere kaj 2500 eŭroj vintre depende de transportata 
produkto. Vojaĝtempo el Valencio ĝis Roterdamo estas 48 horoj.  
CoolRail pripensas plivastigi tiujn ĉi transportojn estonte ankaŭ por aliaj destinoj, kiel al Germanio, Britio kaj 
Skandinavujo, proklamis nome de la kompanio Bartolomé Saro. Intenco estas ankaŭ transporti agrikulturajn kaj 
fruktajn produktojn ankaŭ rekte el sudorienta provinco Mureie, de kie ili estas ĝis nun transportataj, ĝis 
Valencio.     
                                                                                                                                            
                                                                                                                               Preparis Jindřich Tomíšek,  
                                                                                                                               grafike aranĝis Václav Nosek                                    
 
 
 

 


