
Japonský vlak L0 stanovil v roku 2015 nový rýchlostný re-
kord 603 km/h. Prekonal tak svoj vlastný rekord 590 km/h, 
ktorý dosiahol len o týždeň skôr. Tento vlak využíva princíp 
magnetickej levitácie a v budúcnosti sa počíta s jeho prevádz-
kou na expresnej trati medzi Tokiom a Nagojou.

Japonsko je známe svojimi Šinkansenmi, ktoré jazdia na 
klasických oceľových koľajniciach rýchlosťou až 320 km/h. 
Už dlhšie však vyvíja ich náhradu, ktorá sa vznáša na magne-
tickom vankúši. Po oboch stranách trate je namontovaná  
sústava elektromagnetov so supravodivými cievkami, ktorá 
vytvára magnetické pole. To prostredníctvom odpudivých 
a príťažlivých síl vlak nadnáša i po-
háňa. L0 sa rozbieha na gumových 
kolesách, po nabratí rýchlosti ale 
„letí“ až 10 cm nad povrchom. 
Vďaka magnetickej levitácii sa ta-
kýto vlak označuje maglev.

Vlak L0 stavia spoločnosť Mitsu-
bishi Heavy Industries. Prvý vozeň 
predstavili v novembri 2012, v júni 
2013 sa začali testy súpravy piatich 
vozňov. Pre skúšobné jazdy mag-
netických vlakov postavili v ro-
koch 1990 až 1997 špeciálnu trať 
v Jamanaši neďaleko hory Fudži. 
Najprv mala dĺžku 18,4 km, v roku 
2011 ju predĺžili na 42,8 km. Práve 
na tejto trati teraz sedemvozňová 
súprava L0 urobila dva nové rekor-
dy. Starší rekord 583 km/h vytvoril 
tiež japonský magnetický vlak 
v roku 2005.

Na bežnej trati v budúcnosti však pasažieri rekordy preko-
návať nebudú. Ráta sa s tým, že vlaky budú premávať rých-
losťou do 505 km/h. Prvú trať z Tokia do Nagoje by mali 
otvoriť do roku 2027. Vzdialenosť 352 km prekoná magne-
tický vlak za približne 40 minút. Neskôr by mali otvoriť aj 
trať z japonského hlavného mesta do Osaky. Tam je vzdiale-
nosť 507 km a vlak ju prejde za hodinu. Postavenie tratí si 
však vyžiada obrovské investície. Z bezpečnostných dôvo-
dov totiž maglev musí jazdiť na uzavretej trati buď na moste 
alebo v tuneli. Trať do Nagoje povedie z 80 percent v tune-
loch a bude stáť 100 miliárd dolárov.
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