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SLOVO ÚVODEM 

Vážení a milí čtenáři, 

na úvod bych parafrázoval známou hlášku z jednoho také známého filmu a říkám, 

že tento způsob podzimu zdá se mi poněkud nešťastným... Toto číslo jste měli 

dostat a číst na naší konferenci, jak jsem minule končil slovy o „srazu“ 

v Mikulově. Leč, člověk míní a korona mění. Všichni jsme doufali, že už budeme 

fungovat normálně, ale omezení jsou zpět a konference se posouvá zatím na du-

ben. Záměrně píšu zatím, protože dnes jeden neví, co nám vláda schystá. Nevím 

jak vy, ale osobně jsem současnou situací velmi znechucen a proto téma korony 

raději opustím. 

Minule jsem také doufal v letní normálnější počasí, což se (za mě) vcelku povedlo. 

Jen se znovu potvrdilo, že předpovědi počasí na více než dva dny naši předpoví-

dači (meteorologové) prostě neumí, ale to bych nebyl český člověk, kdybych byl 

spokojený, že? Naštěstí jejich omyly byly letos směrem k lepšímu, takže to je ta 

lepší varianta, a snad jste si všichni hezky odpočinuli a odreagovali se. 

Vážení, mysleme v této emocionálně obtížné době především na zdraví, nesnaž-

me se všechno stihnout, stejně to „všechno“ nejde zvládnout. Nezapomeňte 

v tom korona-blázinci (nebo spíš blbinci?), že se blíží i Vánoce. Určitě budou le-

tos také netradiční, tak jako celý rok 2020 nestojí za mnoho – prostě se silně 

nepovedl. Doufejme, že alespoň konec roku bude lepší a něco pro to zkusme 

udělat! Doporučuji přestat sledovat v TV zprávy. Vyzkoušeno, generuje to více 

klidu. Přeji nám všem pokud možno hezký podzim, nepodléhejme všeobecně 

šířené panice a zkusme více vnímat to pozitivní kolem nás. 

Ing. Miroslav Novosad, Ph.D. 

předseda Rady SDMG, z. s. 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 

Prosíme Vás o zaplacení členských 

příspěvků ve výši 300 Kč za rok 

2020 ve prospěch účtu: 

10836071/0100 

VS: 2020 

Poznámka: jméno a příjmení 
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Pro názornou ukázku cesty uranové 

vody k hostům lázní Jáchymova a ukáz-

ky, jak to přibližně vypadá v podzemí 

města, byly vytvořeny 3D modely sta-

rých důlních děl pod městem Jáchymov 

a na povrchu 3D modely dolu Svornost 

a Josef.  

Město Jáchymov bylo proslavené těžbou 

uranové rudy a nyní se zde nacházejí 

proslulé lázně, kde se lidé lečí uranovou 

vodou, která je do lázeňských domů 

přiváděna potrubím a čerpá se z hloub-

ky cca 500 m pod zemí. Systém potrubí 

je veden od dolu Svornost ve starých 

důlních chodbách až k ústí štoly Curie  

a následně se rozvádí do jednotlivých 

lázeňských domů. 

Prostorové modely důlních děl jsou 

vytvořeny v software od společnosti 

CARLSON Software Inc. Firma Carlson 

Software Inc. se zabývá vývojem softwa-

re pro 2D a 3D projektování, báňské 

projektování, geologii, vyvíjí profesionál-

ní sady nástrojů například pro zpracová-

ní geografických dat z terénu, řízení 

zemních strojů a technologií pro těžbu 

nerostných surovin. 

Základními vstupními informacemi pro 

vytvoření prostorového modelu byla 

stará důlně měřická dokumentace, infor-

mace a podklady získané z Národního 

technického muzea. Díky získaným pod-

kladům, tak bylo možno vymodelovat 

šest pater a dvě svislé důlní díla a to 

konkrétně jámu dolu Svornost a Josef. 

Takto zpracovaná podzemní důlní díla, 

mají parametry objemového tělesa SO-

LID, se kterým je možné vytvářet celou 

řadu dalších operací. Zpracovaný pro-

storový model může sloužit jako plat-

forma pro vytvoření BIM modelu podze-

mí města Jáchymov. 

Dalším požadavkem zákazníka bylo ná-

zorně animací ukázat cestu uranové 

vody směrem k lázeňským domům přes 

důlní díla. Tato animace včetně terén-

ních modelů s objekty na povrchu byly 

vytvořeny v software od společnosti 

Autodesk. 

Ing. Gabriela Ovesná, Ph.D. 

PROSTOROVÝ MODEL PODZEMÍ MĚSTA JÁCHYMOVA 

Obr. 1 Ukázka z prostředí software Carlson Surface Mining  

Obr. 2 Model dolu Svornost v Jáchymově  

Obr. 3 Podzemí města Jáchymova  
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Rugby World Cup je oficiální turnaj 

jamboree rugby, pro ostatní sporty mis-

trovství světa, kterého se zúčastňuje 20 

nejlepších týmů světa. Tato vrcholná 

akce globálního charakteru se vloni 

uskutečnila během 48 dnů ve 12 měs-

tech po celém Japonsku. Příležitost spo-

jit neopakovatelné zážitky z návštěvy 

démonické historické země s neskuteč-

ně bizarními přírodními podmínkami, 

neuvěřitelně laskavými a obětavými oby-

vateli, technickými vymoženostmi v kon-

trastu s tradičním způsobem života, a to 

vše v kombinaci s největší rugbistickou 

událostí světa, to jsem si nemohl nechat 

uniknout. 

Příprava na tento velkolepý trip započa-

la více než 14 měsíců před zahájením 

RWC, neboť hostitelská země dispono-

vala stadiony s kapacitou kolem 25 tisíc 

diváků, pouze stadion v Jokohamě  

se přiblížil s kapacitou 72 327 diváků 

parametrům evropských rugbyových 

stadiónů. Přidělování vstupenek probí-

halo principem losování žadatelů s tím, 

že bylo možno dokupovat rovněž vstu-

penky po tomto losu, ale jednalo  

se o vstupenky s přirážkou a hlavně na 

méně atraktivní zápasy. Méně atraktivní 

berte s rezervou, mezi top 20 týmů 

patří země, u nichž byste to nečekali  

a naopak, například Česká republika 

okupuje až 37. místo. Dalším bodem 

přípravy bylo zajištění letenek, díky plat-

bě rok dopředu jsme získali letenky z 

Prahy do Tokia přes Řím a zpět pro-

střednictvím společnosti AirItalia za 

cenu cca 14 tisíc korun, což bylo finanč-

ně velmi výhodné, ale při návratu to byla 

značná komplikace. S ohledem na to, že 

návštěvu Japonska jsme plánovali jako 

pánskou jízdu čtyř veteránských rugbis-

tů, tedy zcela privátně na vlastní pěst, 

bylo nutno připravit plán ubytování  

na 18 dní.  
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Práce to byla velmi komplikovaná, ne-

boť pouze v bývalém královském městě 

Kjóto jsme měli noclehy 2, jinak jsme na 

základě herního plánu, který obsahoval 

návštěvu 6 utkání RWC na 6, respektive 

5 různých stadiónech, jsme museli pře-

jíždět každý den na jiné místo.  

Pomocí aplikace Booking se tento ne-

smírně složitý proces nakonec podařilo 

přivézt ke zdárnému konci, přestože 

jsme se na místě noclehu nevyhnuli 

mnohému překvapení. Také vyřešit lo-

gistiku při cestování po Japonsku vyža-

dovalo poctivou přípravu, která trvala 

rovněž v řádech měsíců, neboť jsme 

odvrhli myšlenku zakoupení Japon Rail 

Pass. Tato forma cestování po Japonsku, 

která je nabízena zahraničním turistům 

je velmi ekonomicky výhodná, je však 

velmi svazující a neumožňuje volnost 

pohybu, což bylo pro nás naprosto de-

terminující. Řešením tedy byl pronájem 

osobního vozidla, který se nakonec uká-

zal jako naprosto klíčový pro úspěch 

celého našeho zájezdu a byl zdrojem 

mnoha nečekaných dobrodružství  

a zážitků, a to jsme netušili, že jinak by-

chom naprosto zkolabovali. Osu naší 

cesty samozřejmě po dlouhodobém 

plánování protínali cesty, které nám 

umožnili během 16 dní pobytu navštívit 

různorodá místa, která jsou notoricky 

známá pro každého turistu z různých 

průvodců, prospektů a medií, ale to co 

však bylo pro nás klíčové, byla možnost 

autem navštívit místa, která jsou skrytá 

a mnohdy jen náhodně turistou objeve-

ná. Pikantností poté bylo, že in situ,  

v japonském terénu přes zapnutou navi-

gaci ve voze, data žeroucí aplikaci mapy 

a online využívaný google, jsme nakonec 

končili zcela na jiném místě, než byl pů-

vodní záměr. Poslední krok pro odlet, 

bylo vyřízení mezinárodního, celosvěto-

vého, řidičského průkazu a zajištění je-

nů, místní měny, což bylo naprosto klí-

čové. Za zmínku stojí také poslední pří-

pravy, kdy z hmotnosti bagáže bylo nut-

no odečíst 4,5 kg pro 4 litry hruškovice 

v plastu a 8 kg zimní výstroje pro mož-

nost zdolání posvátné hory Fuji, na je-

jímž úpatí jsme měli první snídani na 

našem podzimním tripu. 

Vlastní cesta do Tokia, které bylo cílem 

našeho příletu, probíhala kupodivu hlad-

ce, přestože jsme v letadle strávili místo 

plánovaných 12 hodin hodin 16, neboť  

v Římě při přistání došlo k nasátí ptáků 

do pravého motoru a pro plynulost pro-

vozu nás sprostě nalodili na palubu  

a nechali čekat. Po hladkém odbavení 

pod kontrolou velmi početného letištní-

ho personálu, kdy vás s četností 1 ste-

ward na 20 m, přivedou po 500 me-

trech k plně digitalizovaným odbavova-

cím branám a pomocí skenování dokla-

dů a vašich biometrických údajů, jste 

konečně v Japonsku. Naše první cesta 

vedla za vstupní dveře letiště, kde  

si kolega i přes aplikaci spousty nálepek 

a žvýkaček s nikotinem doplnil asi 18 

hodinový deficit. Dalším krokem bylo 

vyzvednutí osobního vozidla, kterým byl 

Nissan Wingsroad, pohodlné kombi 

srovnatelné s Octavii. Zde jsem se zbavil 

prvního omylu o Japoncích, neboť jsem 

se domníval, že všichni hovoří plynule 

anglicky, což by pro mne, mírně pokro-

čilého mohlo být výhodou. Opak byl 

pravdou, anglicky neuměl nikdo, pár lidí 

dokázalo komunikovat na úrovni pokro-

čilých a pouze na několika turisticky 

exponovaných místech, včetně hotelů či 

muzeí se našlo několik jedinců, se který-

mi kolega komunikoval plynně anglicky  

a my měli konečně úplné a relevantní 

informace. Z půjčovny jsme bohužel 

odjížděli pouze s informací, že jezdíme 

na benzín, vlevo a platíme na každé mýt-

né bráně. Nakonec tyto informace byly 

stěžejní a nebylo tak jednoduché  

je uplatnit. První zbloudění jsme absol-

vovali cca po hodině jízdy, kdy jsme 

chtěli využít 5 hodinové zpoždění k ná-

vštěvě nejvyšší vyhlídky světa ve výšce 

450 m na věži Skytree, která je se 634 

m druhou nejvyšší budovou světa. Ten-

to plán vzal však bohužel brzo za své, 

neboť jsme přes využití navigace nasta-

vené k této věži zabloudili, protože na 

úseku asi 10 km čtyřproudových cest  

v podzemí, samozřejmě bez GPS signálu, 

jsme zabloudili, přestože na každé asi  

z 20 křižovatek byly ukazatelé, které nás 

písmem rozsypané rýže upozorňovaly, 

kde máme odbočit. Ignorováním této 

rady jsme vyjeli asi 20 km na opačné 

straně Tokia a tímto jsme zjistili druhý 

náš omyl, že cestování po Japonsku bu-

de s využitím moderních technologií 

logické a jednoduché. Po přibližně  
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2 hodinovém cestování jsme dorazili 

k našemu prvnímu místu, kde jsme měli 

objednaný nocleh, zdůrazňuji objednaný, 

protože kromě 5 noclehů, které jsme 

zaplatili již doma, vše bylo pouze bloko-

váno. Systém předávání pokojů je v Ja-

ponsku poměrně jednoduchý, pokud 

stihnete čas k tomu určený, jinak je to 

poměrně složité, ale štěstí přeje připra-

veným neboli, když je štěstí unavené … 

První večer a hned pozdní příjezd, re-

cepce prázdná, nevadí, tak zavolám. Tře-

tí omyl vyvrácen, tvůj telefon  

je v Japonsku na focení nebo na google, 

volat se s ním dá pouze domů, ale ne do 

japonské sítě. Naštěstí ubytovna je pro 

studenty, tak staříkům pomohli a my  

se ubytovali v místnosti cca 12 m2  

se 4 futony schovanými ve skříni, což 

jsme později zjistili je tradiční spaní, mi-

mo velmi pikantní výjimky. Únava 

z cestování si vyžádala své, ale když  

je havíř na dovolence, tak chce za svoje 

prachy co nejvíc zážitků, takže první 

východ slunce byl na světě a já byl spo-

kojený, neboť byl před námi výstup na 

Fuji, posvátnou sopku s výškou 3776 m. 

Navíc snídaně byla kousek od ní, zimní 

výbava v kufru, tak co nám může zabrá-

nit ji zdolat, rozhodně ne řeči, že to trvá 

5 hodin na vrchol a 4 hodiny dolů, před 

tím hodina jízdy, což je do kupy 10 ho-

din. Ignorovat jsem chtěl i to, že od 1. 9. 

je ukončena sezóna a vstup je na vlastní 

nebezpečí. Bohužel jsem ovšem s kolegy 

začal plánovat cestu na další místo naše-

ho pobytu, kterou jsme měli zvládnout 

po sestupu z Fuji. Jakmile nám však 

v navigaci vyskočilo, že oněch 180 km 

bude po Expressway trvat 2 hodiny a 48 

minut a nejkratší cestou 3 hodiny a 24 

minut, zbystřili jsme. Jelikož jsem nechal 

kolegy vyspat, posunulo se nám dobývá-

ní hory tak, že bychom od 10 hodin 

stoupali a k autu se vrátili v 19 hodin, 

což by znamenalo, že na místo ubytová-

ní dojedeme ne dříve než kolem 23 ho-

diny, přičemž zapsání bylo do 20 hodin. 

To rozhodlo, Fuji mi odolá, stejně ja-

ponské moudro hovoří „KAŽDÝ JAPO-

NEC MÁ VYSTOUPAT NA FUJI, ALE 

JEN HLUPÁK TAM JDE DVAKRÁT“. 

Význam tohoto rčení je v ponaučení 

z vlastních chyb, něco jako nevstoupíš 

dvakrát do stejné řeky neb jen blb udělá 

stejnou chybu. No já se tím dostal ještě 

dál, nešel jsem ani jednou, ale náhradní 

program v návštěvě fascinující Zenovy 

zahrady na předměstí Tokia a sledování 

západu slunce a nemilosrdného přílivu 

Pacifiku, jež měl amplitudu v metrech, 

stál za to. Následná cesta mně připravila 

o další iluzi o Japonsku, a to, že moderní 

automobily v kombinaci s dálnicemi 

umožňují rychlý přesun. Japonské Ex-

pressway totiž tvoří jednoproudé silni-

ce, na nichž je povolená rychlost 80 km/

h a na každém místě, kde se na exitech 

připojují jiná vozidla, platíte mýtné, kte-

ré vás vychází v průměru asi na 250 až 

300 Kč za každých 100 kilometrů. Po-

kud nejste vlastníkem karty, tak na kaž-

dém gate na vás čeká velmi milý zaměst-

nanec ve věku minimálně 80 let, který 

vám na vstupu vydá lístek a na výjezdu 

vás zkasíruje, samozřejmě cash. Na to 

navazuje další typický japonský zvyk, 

všude, ale úplně všude se platí pouze 

penězi, nepočítáme-li letiště, některé 

čerpací stanice a některá místa v Tokiu 

či jiném velkoměstě. Souvisí s tím rov-

něž skutečnost, že prakticky nikde, ani 

v bance, neumíte vyzvednout peníze 

pomocí karty, jsou na to jen speciální 

bankomaty, které přes euro vydají ome-

zený počet jenů. Také ostatní služby 

japonců jsou dosti překvapivé, velmi 

často se setkáte s uniformovanými muži, 

kteří nepatří k žádným oficiálním slož-

kám, ale jsou to například regulovčíci na 

místě stavby a jejich celodenní práce je, 

že když přijede domíchávač s betonem, 

tak zastaví dopravu a navedou auto na 

místo určení, po složení betonu ho vy-

vedou a opět obnoví dopravu. Takto to 

provádějí celou směnu, třeba 

s intervalem co 3 hodiny, mezitím stojí  

u stěny a čekají. Dalším typickým úka-

zem je zajištění místa opravy vozovky,  

a to s ohledem na to, že mimo města 

jsou pouze jednoproudé silnice a tím 

pádem při opravě je nutno regulovat 

dopravu. Zajištění je tvořeno vždy na 

začátku a na konci stejně, prvně je znač-

ka s upozorněním, za ní stojí robotická 

figurína policajta s otáčející se rukou  

se světelným znamením nebo velkoploš-

ný displej cca 40“, na němž je simulace 

pohybů regulovčíka s praporkem, a to 

v červené barvě. Za touto technickou 

podporou je vždy označený zaměstna-

nec, který má praporek a za ním stojí 

s vysílačkou kolega, který se domlouvá 

s kolegou, zajišťující místo práce 

z druhé strany omezení. Tito čtyři lidé 

zajišťují pracovní skupinu, která pracuje 

uvnitř této zóny, někdy v počtu desítek 

a pomocí techniky, ale někdy ve  

2 s pilou a ořezávají větve. Stejně překr-

vené jsou služby v obchodech, jídelnách, 

stadionech, letištích, muzeích, na trajek-

tu či všude jinde. První čerpání pohon-

ných hmot bylo také velmi překvapivé, 

neboť my evropané zvyklí na totální 

samoobsluhu jsme byli šokováni, když 

nás u pumpy začal jeden navádět ke 

stojanu, druhý nasunul na zpětné zrcát-

ko barevný návlek označující typ paliva, 

který bude třetí zaměstnanec čepovat  

a poté od nás zjistil typ, množství a způ-

sob platby. První navaděč vám mezitím 

umyje přední okno a světlomety, a to 
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vše ochotně, s úsměvem a s radostí, 

když mu nakonec poděkujete japonsky, 

což všichni velmi oceňují. Co je na Ja-

poncích dále typické a vám to není příliš 

vhodné, je jejich odhodlání vám něco 

vysvětlit, přestože neumí anglicky. Jsou 

schopni a ochotni vám vysvětlovat cestu 

plynulou japonštinou, a to několikrát po 

sobě, přestože jim absolutně nerozumí-

te. Jediné co jsme pochopili, že „koko“ 

znamená japonsky tady, ale rovněž tam. 

Takže z toho „koko“ vám za chvíli jde 

hlava kolem a když jsme stáli na pobřeží 

a koukali na starodávnou pevnost na 

vrcholu hory, bylo toho po „koko*“. 

Časový pres nás provázel celým poby-

tem, neustálé výkyvy z časového plánu 

nás nutili dělat změny v programu  

a maximálně se přizpůsobit místním 

podmínkám. Nejsložitější bylo dodržet 

časy pro ubytování a potom zaparkovat 

na místě, kde potřebujete, například  

u stadionu, kde japonci udělali 2 kilome-

trovou zónu, kam se nesmí vjíždět. Ná-

sledovalo potom několik tisíc dobrovol-

ných organizátorů, kteří vám co 20 m 

křičeli pokyny k chůzi na stadión a co 

100 m byl jejich vůdce, který měl ploši-

nu ve výšce 2 m a přes amplion je diri-

goval, samozřejmě ke každé z 8 bran.  

Prostou ukázkou toho, jak japonci doká-

ží kvůli prostotě většiny z nich vyřešit 

otázku otevírací doby je ukázka 

z čerpací stanice, evropan napíše od 

4:00 do 3:00, ale oni přímo až do  

27:00 h. 
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Některé věci mají čistě tradiční, jiné 

mírně zastaralé a něco je přímo revoluč-

ní. Například poštovní schránka ve vni-

trozemí, dále varovný systém před kata-

strofami, hodiny co neumíte přečíst 

nebo automaty na všechno, včetně jídla 

či teplých nápojů, samozřejmě jen hoto-

vě.  

  

Skromnost a pokora je na každém 

z japonců znát na první pohled, jejich 

vystupování, držení těla komunikace 

jsou toho důkazem. Bohužel je také 

vždy patrné, jakým populačním vývojem 

izolovaný národ prošel, mnoho lidí má 

evidentní vady na držení těla, chůze, 

chrupu a podobně, navíc jsou velmi 

drobní. Mezi jejich zvyky patří nošení 

roušek, aby nikoho nenakazili svými 

respiračními problémy, používání deštní-

ků proti opálení, používání vlastních 

osobních ochranných prostředků, 

schopnost maminek uvést bezpečně na 

jízdním kole 2 děti a nákup, a to ještě 

při držení deštníku nad hlavou při dešti. 
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Dalším fenoménem Japonska je trans-

port lidí na jízdním kole, mohu vás ujis-

tit, že 2 dny jízdy na kole v Kjóto byl 

snad nejlepším zážitkem z turistických 

atrakcí. Kolo s 3 rychlostmi, a to po 

rovině, z kopce a z velkého kopce, 

umožnilo naprosto pohodový pohyb 

v přecpaných úzkých uličkách, kde  

se mnohdy nedokáží minout 2 vozidla. 

Cyklista může jezdit také v protisměru v 

jednosměrkách a kromě 2 turistických 

promenád smí úplně všude. Navíc jízda 

v 6 hodin ráno po liduprázdných ulicích 

a návštěva památek bez turistů jsou 

k nezaplacení.  

Jiné to však je kolem 14 hodiny, kdy  

se mnohdy nedalo ani chodit, natož jez-

dit, navíc se k nám přidala i kudlanka 

nábožná. 

Další mýtus o Japoncích praví, že nosí 

běžně kimono a je jejich neodmyslitel-

nou součástí, opak je pravdou, v kimonu 

chodí jedině turisté z Číny, ale kdo to 

podle fotky pozná?  

Jednotné Japonsko spojené historickými 

boji, čtyři velké ostrovy propojené sou-

stavou železničních koridorů pro rych-

lovlaky, extrémně dlouhými tunely či 

mosty, hustou sítí trajektů a leteckými 

spoji, tam snad neexistuje rozdíl mezi 

městem či vesnicí nebo vnitrozemím  

a pobřežím. Opak je pravdou, ani se tak 

nejedná o hmotné zabezpečení, v Japon-

sku jsou téměř všichni chudí, ale rozdíl 

je ve stylu bydlení, a to nejen mezi míst-

ními, ale také mezi turisty. Zatímco ve 

velkoměstech či na pobřeží jsme spali  

v luxusních 20 podlažních hotelech  

s vyhlídkou na pobřeží Pacifiku či cen-

trum Tokia, ve středozemí jsme za stej-

nou cenu, tedy cca 300 až 500 korun 

spali v prostých, neútulných místnos-
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tech, kam se stěží vlezly futony a sociál-

ní místnost či koupelna byla přes dvorek  

v papučích.  Jedno však měli, s výjimkou 

toho venkovního záchodu společné, 

automatické prkýnko, které toho umělo 

více, než jste čekali. Jelikož je vždy vyba-

veno návodem k použití a nouzovým 

tlačítkem, nebyl s ním problém. Ukázka 

hotelu, kde to bylo na pokoj asi jako  

z auly VŠB na budovu J. 

 

 

 

 

Výhled však stál za to, pohled na kolegy 

a Pacifik s nejdelším zavěšeným mostem 

na světě.  
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Na trase toho však bylo více, 

z historických památek se jednalo  

o v Japonsku nejstarší chrám, nejvyšší 

svatyni, největší rozlohu, nejbohatší, 

nejnavštěvovanější, nejvýznamnější a u 

něj vždy nesmírně čistou nádhernou 

zahradou s udržovanou přírodou, a to 

florou i faunou. 

Avšak tak jak je jednou něčeho přespří-

liš, samozřejmě kromě piva, nastal asi 

po týdnu stav, kdy jsme se s ohledem na 

geologickou rozmanitost japonské pří-

rody rozhodli, že chceme vidět právě 

bizarnosti a zajímavosti přírodního cha-

rakteru. Prim tedy dostaly vodopády, 

hory, sopky, zvířata, jezera, výstupy 

vroucí vody a další pro nás exotické 

jevy, jichž tady bylo opět nespočetně.  

Postupně jsme při cestě z Tokia na os-

trově Honšu přejížděli směrem na jih 

přes ostrov Šikoku až na ostrov Kjušu 

do Oity, což je nejjižnější z velkých os-

trovů tvořící Japonsko. Husté lesní po-

rosty tvořené nepropustnými jehličnany 

v okolí Tokia, tak postupně střídaly list-

naté porosty kombinované s bambuso-

vými kmeny až po typické tropické po-

rosty s 20 metrovými palmami, obrov-

skými květy a obrovským hmyzem, za-

traceně barevným.   
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Velké, pro mne až obrovské ryby, volně 

plovoucí v hejnech v řece podél cesty, 

kdy se v hejnu množství asi 20 kusů 

proháněli minimálně metroví kapři, stří-

dali vody s vroucími vřídly s typickým 

čpavkovým zápachem, ve kterém pro 

zájemce vařili vajíčka a výpary likvidovaly 

okolní floru definitivním způsobem. 

Rovněž charakter pobřeží Pacifiku  

se měnil čím dál blíž k rovníku z Italské-

ho pobřeží přes Jadran až na Hawai, 

neboť písečné zátoky vybízející ke kou-

peli přecházely na strmá pobřežní skalis-

ka a končil naprosto unikátním, světo-

vou organizací UNESCO chráněném 

výstupu vyvřelin, který jedinečným způ-

sobem opracovává vodní živel, tvořený 

typickými surfařskými vlnami, jež jsou 

vyhledávány především borci z Austrá-

lie. 
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Na cestě dlouhé 3800 kilometrů, jsme 

měli štěstí na to, že jsme mohli navštívit 

největší dřevěné vodní kolo na světě o 

průměru je 13,2 m a váze 15tun, při-

čemž ho roztočí voda z chrliče ve tvaru 

dračí hlavy a hned o 25 kilometrů dále 

je k vidění zase nějaký nej strom. 

Hlavním lákadlem pro středozemní ev-

ropany, jak zajisté víte, jsou činné japon-

ské sopky, které jsme měli v plánu navší-

vit. K naší smůle nebo spíše štěstí, však 

Mt. Takadake den před naším příjezdem 

začala být aktivní, tak jsme od její ná-

vštěvy museli upustit, o to raději,  

že před 5 lety na ní zahynulo 5 turistů. 

Nepohrdli jsme tedy náhradní sopkou 

Mt. Eboshidake, naštěstí již 30.000 let 

vyhaslou. 

 

 

Toto však nebyla naše jediná návštěva 

sopky, při přesunu z ostrova Kjúšu jsme 

využili trajektu, abychom mohli obdivo-

vat aktivní sopku Sakurajima, která na-

posledy explodovala v letošním roce, 

ovšem erupce v roce 1914 vyvrhla  

3 miliardy tun lávy spojila ostrov se sou-

sedním poloostrovem. 
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Výbuch sopky však zdaleka nebyl ten 

jediný přírodní úkaz, který nás v zemi 

vycházejícího slunce potkal, dva dny 

před tím výbuchem jsme museli upustit 

od výletu loďkou v kaňonu, který po 

průtrži mračen měl 2 m zatopenou ná-

stupní stanici, ale to se dalo nahradit 

pěší túrou podél divoké řeky. Nejen 

alarmující zprávy z domova, ale také 

časté prostřihy v televizi, v nichž vystu-

poval ministr pro přírodní katastrofy, 

nás varovaly před horším nebezpečím,  

a to tajfunem Hagibis, který se v době 

závěru našeho pobytu stěhoval rychlostí 

25 km/h z východu přes Pacifik k pobře-

ží Japonska. Tento tajfun byl vyhodno-

cen jako nejhorší za posledních 60 let, 

způsobil evakuaci 3 miliónu obyvatel 

a podlehlo mu celkem 60 lidí. My jsme 

měli v plánu opustit nejjižnější ostrov 

leteckým mostem z Oity do Tokia, což 

se nakonec ukázalo jako velmi správné, 

neboť jsme tímto uletěli před tajfunem 

dříve, než na nás udeřil. Ovšem přelet 

do Tokia nebyl konečným vítězstvím, 

jen jsme konfrontaci tohoto živlu s námi 

odsunuli o 2 dny, ale na druhé straně 

jsme tyto 2 dny získali, neboť cesta vo-

zem zpět z Oity do Tokia by měřila 

okolo 1200 km, což by při propustnosti 

Expressway a cenách za mýtné trvalo 

minimálně 20 hodin a stálo cca 40 000 

Kč, což bylo z jedním z důvodů, proč 

jsme raději zaplatili smluvní pokutu 

20 000 Kč za vrácení auta a 2 500 Kč za 

letenku pro každého z nás. Pobyt 

v Tokiu byl tedy v závislosti na Hagibis 

rozdílný jako den a noc, ilustruje to sní-

mek z pokoje hotelu, který se nacházel 

přímo vedle historického jádra Tokia  

a nejstaršího zábavního centra v Japon-

sku. 

Samozřejmě se musíme zmínit také  

o oblíbené Japonské atrakci, kterou 

jsme si užili na nejdelším zavěšeném 

mostě na světě Akashi Aiko i na nevyšší 

vyhlídce na světě Skytree, a to proskle-

né podlaze ve výšce 47 m nad Pacifikem 

či 450 m nad terénem.  

 

Překrásných 16 dní v Japonsku mezi 

úžasnými lidmi, ať už místními či turisty, 

kteří stejně jako my 

„ČESKOSLOVENSKA DOMOVA 

ČASLAVSKE“, přijeli oslavovat nejkrás-

nější týmovou hru na světě – rugby, 

muselo skončit. Pro nás, kteří jsme letěli 

do Evropy se společností AirItalia,  

se protáhnul pobytu v Tokiu o 5 hodin, 

neboť tajfunem zmítané pobřeží Japon-

ska začali hromadně turisté opouštět  

a náš let musel uvolnit místo velkým 

leteckým společnostem. Měli jsme však 

z pekla štěstí, protože jsme nakonec 

vzlétli a pouhých 41 km od letiště Nari-

ta pouhé 3 hodiny poté zasáhlo zemět-

řesení o síle 5,7°Richtrovy stupnice  

a lety z Tokia byly na 6 dní zastaveny. 

Skutečnost, že místo do Neapole, od-

kud jsme měli přípoj do Prahy, jsme 

nakonec přistáli v Římě, kde jsme museli 

strávit 4 hodiny na hotelu a až poté le-

těli do Prahy, nám na pozadí katastrofic-

kých událostí v Japonsku tím pádem 

vůbec netrápila, neboť jsme se ocitli 

doma, v Evropě, v bezpečí a fakt,  

že turisté jsou pouhým zdrojem peněz, 

nám na tom nic neměnil. Zmiňuji  

se o tom proto, že před naloděním do 

letadla nás opět navádělo asi 20 nadše-

ných stewardů, kdežto v Římě nám jed-

na letuška popsala cestu k autobusu  

a všech pět skupin, kterých přiletělo  

s námi z Tokia, začalo bloudit po pus-

tém letišti bez možnosti se připtat na 

cestu. Hold prostě Evropa. A proto 

Japonsko děkuji mnohokrát - NIPPON 

ARIGATŌGOZAIMASHITA. 

Ing. Robert Vochta, Ph.D. 

Člen Rady SDMG, z. s. 
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Ingredience: 

Těsto: 

150 g cukru krystal 

400 g hladké mouky 

150 g másla (HERY) 

1 vejce 

2 polévkové lžíce mléka 

Náplň: 

1 vanilkový cukr 

800 g jablek 

100 g vanilkového pudinku 

3/4 l mléka 

Skořice 

Sníh: 

4 bílky 

2 polévkové lžíce moučkového cukru 

 

Příprava: 

Do mísy dáme hladkou mouku, krysta-

lový cukr, vejce, vanilkový cukr, roz-

puštěný tuk a mléko. Vypracujeme 

těsto a necháme odpočinout. 

Jablka nastrouháme, promícháme  

s cukrem, s uvařeným pudinkem a sko-

řicí. 

Na vymazaný a moukou vysypaný plech 

dáme těsto. Na těsto rozprostřeme 

směs jablek a pečeme asi 15—20 mi-

nut. 

Z bílků vyšleháme tuhý sníh, přidáme 

moučkový cukr a šleháme. Hotový 

sněhem rozetřeme na upečený koláč  

a dopečeme asi 5 minut. 

 

Přejeme dobrou chuť :-) 

Lenka Dvořáková 
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SDMG, z. s.  

 

Své příspěvky, náměty a rady  

zasílejte prosím na adresu 

sdmgzs@hotmail.com 

Fotografie a obrázky ke článkům 

přiložte v originální velikosti 

JABLKOVÝ KOLÁČ SE SNĚHEM 

 

JUBILANTI 

55 Martina Netolická 

 Coal Services a.s. 

50 Ing. Martin Picek 

 GEFOS a.s.  

40 Ing. Tomáš Matušík 

 OKD a.s. 

 Bc. Pavel Trčka 

 Subterra, a.s. 

 

 

Jménem redakce a všech  

důlních měřičů a geologů 

přejeme oslavencům pevné 

zdraví a mnoho úspěchů  

do dalších let! 


