PRVI AVTOBUSI IN TAKSIJI V NAŠI OBČINI
Zaton vprežnih vozil (Evropa)
Devetnajsto stoletje, v katerem se pojavijo nova vozila: na paro, z motorji na notranje
izgorevanje in električna, pomeni hkrati vrh in zaton vprežnih vozil. Tovorni vozovi
dosežejo prav tedaj največjo nosilnost, osebni nudijo potnikom vse možno udobje,
prevoze vseh vrst in ugled po stopnji na socialni lestvici. Javni promet je dosegel ne
le nivo množične uporabe, marveč tudi takšno raven, da so se poštnih voz občasno
posluževali tudi visoki uradniki in člani vladarske hiše. Kočije, ki so jih izdelovali
serijsko in po naročilu, so vgrajevale jekleno ogrodje, eliptično vzmetenje in vrsto
tehničnih izboljšav, ki so jih povzemale po novejših prometnih sredstvih (od mazalnih
in krogličnih ležajev do izpopolnjenih zavornih mehanizmov, zastekljenih oken v
kabinah in luči za nočno vožnjo). Pri premožnih uporabnikih je dosledno prevladalo
načelo: za vsak namen drugačen voz. Konjska vleka je v 19. stoletju še konkurirala
železnici, toda skorajšnja prevlada moderne prometne tehnike je bila neizbežna.
Vprežni promet se je v največjem možnem blišču umikal v zgodovino.
Vir: Zaton vprežnih vozil / 20. stoletje (Z vozili skozi čas; avtor Sandi Sitar)

Terlepov katalog vozov, Šiška ok. 1900
Vir: Vozila iz delavnice Matija Terlepa v začetku 20. stol. ((Z vozili skozi čas;
avtor Sandi Sitar)

Zaton vprežnih vozil (Gorenjska)
Do gradnje Gorenjske železnice leta 1870 so v glavnem vse glavne prevoze
opravljali poštni vozovi in poštne kočije. Tu je bilo med vsemi pošiljkami prostora za
največ tri ljudi. Zanimivo je tudi to, da je do leta 1830 na relaciji Ljubljana -Trst takšna
kočija vozil enkrat tedensko, po tem letu pa dvakrat.
S prihodom železnice se je razvilo predvsem kočijaštvo in ni je bilo gostilne, ki ne bi
imela svojih kočijažev. Kmalu je bilo na kočiji premalo prostora in te prevoze so začeli
uporablati omnibusi (nekdaj kočiji podobno vozilo za prevoz večjega števila ljudi v
javnem prometu; iz: SSKJ). Omnibusi, kasneje avtoomnibusi (prvi avtobusi) so imeli
že svoje vozne rede in stalna postajališča.
Napisal: Goran Lavrenčak

Kočije v naši občini

Kočije na Brezjah, 1907
Vir: Digitalni arhiv Radovljica (reprodukcija razglednice, izdal Frančiškanski
samostan Brezje)

Kočija pred gostilno Gabrijelčič na Brezjah, ok. 1925
Vir: arhiv Branislav Šmitek

Kočijaži pred Hotelom Legat, 1908
Vir: Ilustrierte Reise und Bäder Zeitung, 24. junij 1908 (DAR)

Kočija pred gostilno Brinšek na Otoku, ok. 1930
Vir: Digitalni arhiv Radovljica

Komanova kočija na cesti med Radovljico in Lescami, ok. 1920
Vir: Digitalni arhiv Radovljica

Kočija pred gostilno Kunstelj v Radovljici, ok. 1930
Vir: splet gostilne Kunstelj (arhiv Toni Štiherle)

Kočijaž Franci Novak v Radovljici, ok. 1955
Vir: arhiv Darja Novak

Omnibusi

Oglas Ažmanovega omnibusa, 1903
Gorenjec, 07. 09. 1903

Prvi avtobusi in taksiji v naši občini

Breški avtoomnibus, 1927
Vir: Brezjanski zbornik (posredoval Branislav Šmitek)

Breška taksija, ok. 1930
Vir: Brezjanski zbornik (posredoval Branislav Šmitek)

Vsestranska Kokaljeva »Julka« v Kropi, ok. 1945
Vir: arhiv Božo Zupan

Teranov Taksi »Opel Käpitan« v Radovljici, 1949
Vir: arhiv Jože Teran

Zbral: Digitalni arhiv Radovljica
Prvič objavljeno: 18. 11. 2011
Teksti niso slovnično urejeni!

