
 Č
D

 P
R

O
 V

Á
S

       1
 / 2

0
2

0

2 0 2 0  /  R O Č N Í K  1 2  /  Z D A R M A

REKL AMNÍ MAGAZÍN NÁRODNÍHO DOPRAVCE  

1

S P O K O J E N Í  T U R I S T É  J S O U 
N E J L E P Š Í  O D M Ě N O U

P R Ů V O D C E ,  R E P O R T É R

JANEK RUBEŠ



Děkujeme
vám!
Obhajoba vítězství v kategorii 
dopravců je pro nás velkou ctí 

Děkujeme za váš hlas v celostátním 
průzkumu, ve kterém hodnotíte značky, 
jež mají vaši největší důvěru.

www.cd.cz

Pojeďte s námi.
www.cd.cz

CDPV_Nejduveryhodnejsi_znacka_2020_215x270_v02.indd   1 17.12.19   14:32



ÚVOD 1

TIŠTĚNÝ NÁKLAD
145 000 ks

VYDAVATEL
České dráhy, a.s. 

DATUM A MÍSTO VYDÁNÍ     
3. ledna 2020, Praha 

REDAKCE
ČD pro vás 
Generální ředitelství ČD
nábřeží L. Svobody 1222
Praha 1 110 15

ISSN
1210-9142 

ŠÉFREDAKTOR
Václav Rubeš

REDAKČNÍ RADA     
Lenka Voplatková
Jiří Ješeta
Petr Vondráček
Petra Kubíčková
Johana Kvítková

GRAFIKA / DTP / PRODUKCE
SEVENART s.r.o. 

INZERCE A PŘEDPLATNÉ      
info@cdprovas.cz 

TISK      
Walstead  Moraviapress s.r.o.

PRO AUTORY 
A SOUTĚŽÍCÍ:
Informace o poskytování 
a zpracování osobních 
údajů a jejich 
ochraně podle 
platné legislativy 
GDPR najdete  
na www.cdprovas.cz.

Vážení čtenáři, 
milí spolucestující,

příchod dalšího nového roku vzbuzuje vždy očekávání, mnoho otázek spojených s vědomím, 
že něco právě skončilo, i obav, co tedy vlastně přijde. Tato věta je takové velké novoroční klišé, 
vím, ale odpustit si ji tentokrát nemohu. Jak jednou napsal Michal Viewegh: najednou je pro mě 
v tom klišé totiž hluboká pravda.

Otevřeli jste právě lednové číslo magazínu ČD pro vás, loňský ročník je za námi a s ním i pár 
stálých rubrik, které jsme nahradili novými, neokoukanými. Jste plni očekávání, co nového 
v nich najdete? V listopadu jsme oslavili třicet let od revoluce a těšíme se ze vzpomínek na první 
roky svobody. V redakci jsme se proto rozhodli dát tomuto neklidnému období trochu prostoru 
na nové dvoustraně Divoké devadesátky. Pár změn najdete i v zadní, „odpočinkové“ části 
magazínu s novými rubrikami Rok na zahradě či Móda a styl nebo se vzpomínkově pojatým 
receptem jako vystřiženým ze školních let.

Mít na starost tvorbu tohoto 
časopisu je krásná práce. Příliv 
informací, které tolik zajímavých 
článků a spolupráce s celým týmem 
každý měsíc přináší, nedovolí ani 
na vteřinu pocítit nudu. Vždy jsem 
na tom oceňovala fakt, že člověk 
alespoň nemá čas příliš přemýšlet 
nad zbytečnostmi. Najednou ale 
píšu svůj na dlouhou dobu jistě 
poslední editorial. Je tu leden, nový 
rok, mnoho vzpomínek na tři roky 
strávené v redakci… A také jedno velké 
očekávání, co moje nová role matky 
zanedlouho přinese. Nudit se zcela 
jistě nebudu ani já, ale ani vy při čtení 
dalších čísel ČD pro vás. Nemějte však 
obavy, magazín zůstává v dobrých 
rukou kolegů i mého nového nástupce!

Přeji vám šťastné cesty rokem 2020.
Johana Kvítková 

zástupkyně šéfredaktora
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S nástupem nového jízdního řádu zavedly České dráhy další příjemnou novinku pro své zákazníky: bezhotovostní nákup jízdenky 
ve všech vlacích dopravce. Stačí najít tu správnou platební kartu a přiložit ji k terminálu u průvodčího.

ODMĚNA ZA NÁKUP STÁHNĚTE SI PID LÍTAČKU DO MOBILU

Od 15. prosince si ve všech spojích ČD 
můžete pořídit jízdenku, aniž byste 

zdlouhavě hledali správné množství mincí 
nebo bankovek. Postačí vám platební karta. 
Transakce funguje jako bezkontaktní, takže 
ji lze provést i v případě, že máte kartu 
uloženou v mobilu nebo v chytrých hodin-
kách. Bezhotovostní nákup se týká jen spojů 
s vlakovou četou a je samozřejmě nutné 
počítat s tím, že pokud nastoupíte ve stanici 

E-SHOP ČD NOVÁ APLIKACE

či zastávce vybavené otevřenou pokladnou, 
zaplatíte při pořízení jízdenky ve vlaku přiráž-
ku 40 Kč. Těchto míst je ale s ohledem na nižší 
objednávku krajských samospráv stále méně. 
Nová služba proto vychází vstříc moderním 
trendům i požadavkům zákazníků.

Dosud se dalo kartou zaplatit ve vybraných 
kamenných pokladnách nebo v e-shopu 
ČD, zejména přes stále oblíbenější aplikaci 
Můj vlak. Cestující oceňují, že při nákupu 

VE VLACÍCH UŽ BĚŽNĚ ZAPLATÍTE KARTOU

Nakupujte během ledna v e-shopu ČD a zpříjemněte dětem ces-
ty vlakem! Za nákup jízdenek získáte zdarma měsíční předplatné 
aplikace Booko, unikátní dětské knihovničky pro váš tablet či mobil. 

Knihy v Booko jsou 
interaktivní, doplněné 
vyprávěním, animacemi 
a spoustou vzděláva-
cích her. Najdete tu 
klasické příběhy, jako je 
Dášeňka, i moderní po-
hádky a nově také kníž-
ky v angličtině. Stahujte 
Booko pro Android nebo 
iOS a užívejte si knížky 
kdekoli a kdykoli. Více 
na www.booko.cz.

jízdenky přes internet mohou získat zdarma 
místenku a navíc sbírat ČD Body. Pomocí 
karty se mimo jiné dají nabíjet elektronické 
peněženky nebo navyšovat částky pro službu 
ČD Kredit. Od srpna 2017 se karty v rámci 
testovacího provozu přijímaly v Pendolinech 
a následně i na některých dálkových spojích 
na trase Břeclav – Brno – Praha. V současnos-
ti je bezhotovostní platba již běžnou součástí 
železniční dopravy.

Využíváte často veřejnou dopravu v Praze a ve Středočeském kraji? 
Vyzkoušejte mobilní aplikaci PID Lítačka. Už si nemusíte kupovat 
SMS jízdenku ani hledat po kapsách karty s dlouhodobým kuponem. 
Novou mobilní aplikaci využijete ve všech dopravních prostředcích. 
PID Lítačka umožňuje jednoduchý nákup jízdenky přes mobil i převod 
dlouhodobého kuponu do aplikace. 
Vyhledá nejrychlejší spojení i vhod-
nou jízdenku pro vaši trasu. Pomocí 
mapy naviguje k nejbližší zastávce 
až k cíli vaší cesty. Sleduje platnost 
jízdenky a upozorňuje na konec 
platnosti vašeho kuponu. Nabízí však 
řadu dalších výhod. Chcete si je užít? 
Aplikaci PID Lítačka si můžete zdarma 
stáhnout z Google Play i App Store. 
Více na https://app.pidlitacka.cz.
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ČD UPRAVÍ 12 REGIOPANTERŮ
MODERNIZACE

Díky postupující elektrifikaci na některých železničních tratích v Ús-
teckém, Královéhradeckém a Pardubickém kraji budou v příštích 
dvou letech upraveny elektrické jednotky RegioPanter, které jsou 
v současné době v dotčených úsecích provozovány. Důvodem je 
chystaná úprava dosud stejnosměrných jednotek řady 440 na pro-
voz i pod střídavým proudem (řada 640). Půjde o sedm jednotek 
pro Ústecký kraj a pět pro Královéhradecký a Pardubický kraj. 
Na plánovanou přestavbu získaly České dráhy dotaci z Operačního 
programu Doprava 2 v celkové výši 120 milionů korun. V souvislosti 
s tzv. dualizací budou stávající jednotky RegioPanter dočasně na-
hrazeny jinými vozidly národního dopravce. Přestavba by měla začít 
na konci roku a potrvá dva roky.

DO DIVADLA

MAMMA MIA! OVLÁDLA BRNO

Ve vybraných ČD Centrech v železničních stanicích po celém Česku 
jsou od prosince k dostání zbrusu nové dřevěné hračky s železnič-
ními motivy od značky Bigjigs Rail. Všem hravým dětem udělá jistě 
radost Vlak se zbožím, Vláček farma nebo růžový Vlak pro princezny. 
Dřevěné soupravy vždy zahrnují tři vagonky, tři kolejnice a lokomoti-
vu. V nabídce je také krásný žlutý jeřáb, nezbytný při překládce nebo 
nakládce zboží v každém nákladovém nádraží, nebo vláčkodráha 
s kolejnicemi, vláčkem, domečky a stromky (celkem 20 dílů). Více 
informací získáte u obsluhy ČD Centra.

DŘEVĚNÉ HRAČKY PRO MALÉ ŽELEZNIČÁŘE
TIP Z POHODLNÝCH OBCHODŮ NA TRASE

LEDEN S JÍZDNÍM ŘÁDEM V RUCE
ČD CENTRUM

WWW.PONTY.CZ

Prodejny PONT to go 
a PONT Market u svých 
pokladen letos nabízejí 
zajímavé a nečekané 
zboží. Už od prosince 
v nich můžete zakoupit 
oblíbený knižní jízdní řád 
na rok 2020 se železnič-
ními tratěmi celé České 
republiky. Tiskový náklad 
této oblíbené pomůcky 
je podstatně menší než 
v předchozích letech, 
a proto je o tuto publikaci 
enormní zájem. Pospěšte 
do PONTů, ať na vás 
také zbyde. Přejeme vám 
šťastné cesty rokem 2020 
přes Pohodlné Obchody 
Na Trase.

V říjnu 2019 uvedlo Městské divadlo Brno na jevišti Hudební scény legen-
dární muzikál Mamma Mia! Od té doby přidává další představení, aby 
alespoň zčásti uspokojilo velkou poptávku diváků. Romantický příběh 
se svižnou komediální zápletkou, v níž se dvacetiletá Sophie snaží v den 
své svatby zjistit, kdo je její otec, a proto pozve všechny tři potenciální 
nápadníky z minulosti své matky, vás zavede na malebný řecký ostrůvek 
a připomene vám nesmrtelné hity švédské skupiny ABBA. V Městském 
divadle Brno se můžete těšit na Alenu Antalovou, Ivanu Vaňkovou, Pavlu 
Vitázkovou, Martina Havelku, Milana Němce a další. Program a vstu-
penky najdete na www.mdb.cz či v Lidické ulici 16 v Brně.
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Do Brna na veletrhy GO a Regiontour
Chystáte-li se na veletrhy cestovního ruchu, 
které se konají na brněnském výstavišti 16. až 
19. ledna (první den je pro odborníky), pak se 
těšte na řadu novinek. Lákadla tuzemských 
turistických destinací tradičně představí veletrh 
Regiontour a s atraktivitou zahraničních  
lokalit vás seznámí vystavovatelé na veletrhu GO. 
Jeho součástí bude premiérově festival  
5 kontinentů, na němž vystoupí řada známých 
cestovatelů. Partnerskou zemí je tentokrát 
Thajsko. Veletrhy zaplní pavilon P, kde bude 
také probíhat program festivalu GO KAMERA, 
letos věnovaný oslavám 100 let Miroslava 
Zikmunda. Další novinkou je festival GO to 
Foodpark, který provoní pavilon F. Nabídne tři 
dny vaření, regionální potravinový trh a také 
bohatý program na pódiu. Na své si přijdou 
i milovníci exotických pokrmů.

 Nejbližší železniční stanice: 
 Brno hl. n./Brno dolní n.

Zimní radovánky v centru Drážďan
Historické centrum saské metropole se  
brzy promění na místo zimních radovánek.  
Od 24. ledna do 8. března se na hlavním  
drážďanském náměstí Altmarkt koná akce 
s názvem Winterzauber (Zimní kouzlo). 
Vyroste tu obří skluzavka, bruslařská dráha 
a také lední dráha na metanou. Zabruslit si 
můžete denně od 12 do 22 hodin za poplatek 
3,50 eura, brusle vám zapůjčí za 3 eura.  
Bobová skluzavka je v provozu každý den  
od 10 do 22 hodin. Jedna jízda stojí 1,50 eura.  
Dráhu na metanou je nutné předem rezer-
vovat. Do areálu Altmarktu je vstup zdarma. 
Pokud zrovna nebudete mít náladu na sporto-
vání, pak oceníte nabídku lákavého občerstve-
ní. Tradiční saská jídla se servírují v restauraci 
s větrným mlýnem nebo ve stáncích. Připraven 
je také bohatý zábavní program.

 Nejbližší železniční stanice: 
 Dresden Hbf

Přes den kavárna, večer bar
Zuzka a Honza Junkovi se svým Café Datel 
zdatně naťukali budějickou scénu. Na mlýnku 
RebelBean, na druhém pak zrna dalších 
českých i evropských pražíren, pivo pro změnu 
z okolních minipivovarů Jílovice, Chrášťany 
nebo Glokner, na baru to nejlepší z tvrdého al-
koholu, od ginů až po absinty. Ráno tým Datla 
sází vajíčka nebo lívance, přes den podávají 
polévky a sendviče v domácím chlebu a večer 
servírují hummus nebo vlastní paštiku. 
K tomu každý den připravují čerstvé dorty, 
koláče a cheesecaky, domácí pita chléb, šťávy 
na domácí limonády. A je vidět, že je to baví 
stejně jako hosty. Celá tahle parta má slabost 
pro datly, dinosaury, kola, šumavské hvozdy 
a výběrovou kávu. A kde Café Datel v Českých 
Budějovicích najdete? Nedaleko hlavního 
rynku v Piaristické ulici č. 8.

 Nejbližší železniční stanice: 
 České Budějovice

PRO INSPIRACI
16. až 19. ledna 2020

ZA ZÁBAVOU
24. ledna až 8. března 2020

PRO LABUŽNÍKY
Každý den
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Dali jste si novoroční předsevzetí, 
že budete trávit více času s rodinou? 
I v zimě se můžete vydat s dětmi 
na výlet. A to nejen do lyžařských 
středisek. Pokud se necháte 
inspirovat aplikací Vlakem na výlet, 
navýšíte si i konto věrnostního 
programu ČD Body a získáte pak 
třeba jízdenku zdarma.

Tip 
Lukáše 
Hejlíka

VLAKEM 
NA VÝLET

www.cd.cz/vlakemnavylet
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Na Svatební dny 2020 se slevou
Pokud plánujete svatbu nebo se na nějakou 
chystáte, pak si nenechte ujít další ročník 
největšího svatebního veletrhu u nás –  
SVATEBNÍ DNY 2020. Ten se koná v pražském 
kongresovém hotelu Clarion 17. a 18. ledna. 
Pokud máte platnou In Kartu, můžete si 
na www.ticketportal.cz zakoupit vstupenku 
na veletrh se slevou 25 %. Na veletrhu se 
bude prezentovat více než 150 vystavovatelů 
a někteří z nich budou nabízet také zajímavé 
veletržní slevy. Na své si přijdou nejen nastá-
vající nevěsty a ženichové, ale inspiraci na-
jdou na veletrhu i všichni svatebčané. Každý 
návštěvník dostane ke vstupence svatební 
katalog zdarma a na prvních sto čeká dárek. 
Součástí akce je bohatý doprovodný program 
včetně módní přehlídky nových kolekcí sva-
tebních a společenských šatů.

 Nejbližší železniční stanice: 
 Praha-Vysočany

S běžkami do polských Jakuszyc
Na horách už nějakou dobu leží sněhová peřina, 
a tak je čas vyndat běžky ze sklepa a vyrazit do bílé 
stopy spálit nahromaděné tukové zásoby po vá-
nočním a silvestrovském hodování. Máme pro vás 
jeden tip. Svezte se vlakem malebnou horskou 
krajinou z Liberce do zastávky Szklarska Poręba 
Jakuszyce, kde najdete běžkařský ráj. Prakticky 
od peronu se můžete vydat na lyžích po některé 
z tratí, které dohromady měří skoro 100 km. Díky 
klimatickým podmínkám se na Jakuszycké planině 
drží sníh až do pozdního jara. Běžecké tratě lyžař-
ského střediska Jakuszyce, které několikrát hostilo 
Světový pohár v běhu na lyžích, jsou vhodné jak 
pro začínající běžkaře, tak i pro náročnější přízniv-
ce bílé stopy. Běžecké trasy v polském příhraničí 
jsou propojené s běžeckými stopami v Česku. 
Trasy, kudy se na lyžích vydat, včetně map najdete 
na www.jakuszyce.info.pl (Trasy biegowe).

 Nejbližší železniční zastávka: 
 Szklarska Poręba Jakuszyce

S IN KARTOU
17. a 18. ledna 2020

NA LYŽE
přes zimu

NA ZÁMEK
po celý rok

V Bučovicích objevíte fascinující svět moravské aristokracie
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Udělejte si s námi výlet do minulosti a poznejte životní styl moravské šlechty v době renesance. 
Kam vás zveme? Na bučovický zámek, který patří mezi nejvýznamnější renesanční památky 
na Moravě. Po celý rok si v něm můžete prohlédnout moderně pojatou interaktivní expozici 
s názvem Moravský aristokrat v labyrintu světa. Dozvíte se spoustu zajímavostí o životě 
renesančních šlechticů a blíže se seznámíte s generací těchto pozoruhodných osobností – s jejich 
zálibami, cestami za vzděláním, s nashromážděným majetkem i s jejich každodenními zvyky. 
Součástí expozice je kabinet kuriozit, tedy místnost, kam šlechticové uschovávali zajímavé 
suvenýry, které si přivezli ze svých cest, a také projekce zábavně pojatého filmu o zakladateli 
bučovického zámku Janu Šemberovi. K pozoruhodným exponátům patří i dřevěná maketa zámku 
nebo model obchodní galeony. Při prohlídce se nebudou nudit ani děti. Pro ně tu mají pracovní 
listy s otázkami, zájmu malých návštěvníků určitě neujdou dotykové obrazovky a ti nejmenší si 
mohou vyhrát v dětském koutku. Vstupné stojí 100 Kč, pro děti od 6 do 15 let 70 Kč, za mladší 
nic neplatíte. V nabídce je taky rodinné vstupné (max. dva dospělí a tři děti) za 260 Kč. Bližší 
informace a návštěvní dobu najdete na www.zamek-bucovice.cz. 

 Nejbližší železniční stanice: 
 BučoviceFO
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Z PODVODNÍKŮ 
CELEBRITY

ROZHOVOR

TEXT: VÁCLAV RUBEŠ
FOTO: IVAN KAHÚN, PROFIMEDIA, 
WIKIMEDIA.CZ, ARCHIV JANKA RUBEŠE

JANEK 
RUBEŠ

Chtěl být jako Steven Spielberg a točit dojemné 
filmové trháky. Místo toho se ale postavil před kameru 

a s ním, většinou nedobrovolně, i pražští pouliční 
podvodníci. V seriálu Praha vs. prachy vznikajícím 

pro TV Seznam odhaluje praktiky nepoctivců, kteří se 
živí okrádáním především turistů. Díky tomu získal 

obrovskou popularitu jak u nás, tak i v zahraničí, 
protože upozorňuje nejen na nástrahy, ale také 

na krásy naší země. Přesto nemůže jít centrem Prahy, 
aniž by ho nedoprovázela nervozita, na jakého lapku 

zase narazí. Jak se žije Janku Rubešovi s pověstí 
ochránce důvěřivých cizinců?

BAVÍ MĚ DĚLAT 



ROZHOVOR8

Daří se vám to? 
Myslím, že ano, protože zrov-
na dnes ráno mi přišla fotka 
od fanouška pořadu, která 
zachycuje jednoho z těchto 
nepoctivců. A to je podle mě 
nejlepší důkaz, že naše snažení 
nepřichází vniveč.

Co bylo bodem zlomu, kdy jste si řekl, že se 
těmto tématům chcete věnovat? 
Na rovinu, kdyby mě to nebavilo, tak bych 
to nedělal. Ale mě to baví hrozně a bavilo by 
vás to taky, kdybyste si to vyzkoušel (smích). 
Nicméně prapůvodní myšlenka přišla nejspíš 

ve chvíli, kdy jsme jeli asi 
před šesti lety taxíkem ze 
Staromáku na Václavák, 
mluvili mezi sebou anglicky 
a na konci cesty si taxikář 
řekl o 900 korun. V tu chvíli 
mi došlo, že tohle se asi 
děje každý den, nejen když 

o tom napíše nějaký novinář a někdo si to 
přečte, ale prostě normálně. Den za dnem. 
A to mě štve, když kolem něčeho chodíme 
a děláme, že to neexistuje. Doma taky nebu-
dete chodit donekonečna kolem nevynese-
ného koše plného odpadků. A tohle je taky 
takový koš, jen je těžké si ho všimnout, proto-
že sice hnije, ale nám nesmrdí.

Protože většina obětí jsou zahraniční 
turisté? 
Ano, naprostá většina těchto podvodů, trouf-
nu si říct 99 procent, je páchána na cizincích. 
A kdybych některé popsal, tak si řeknete: 
na tohle bych já nikdy nemohl nalítnout! 
Jenže některým turistům to nedojde a jsou 
podvedeni. Když si vezmete, že ročně jich sem 
přijede 10 milionů, a byť by bylo podvedeno 
jen jedno procento, tak je to sto tisíc lidí. 
A mně vadí, že i když společnost podvědomě 
brání slabší (seniory, děti a tak dále), turisty 
tak nevnímáme a říkáme si, že oni to zaplatí, 
protože mají peníze, nebo že se nechali 
okrást legálně, když má třeba směnárna ty 
zlodějské podmínky veřejně vyvěšené.

Na druhou stranu někteří turisté se tu 
zrovna nechovají jako ve Vatikánu… 
Jasně, ale vezměme v potaz, že turista ne-
musí být jen opilec, který sem přijel ve vidině 
levného alkoholu a nočních klubů. Mimocho-
dem ani k jednomu se nakonec nedostane, 
protože ceny v Praze nejsou o nic nižší než 
kdekoli jinde. Může to být třeba mladý pár 
z Estonska nebo z jakéhokoli jiného místa 
na světě. A mně osobně je pak líto, když je 

NAŠLI JSME CHYBU 
V SYSTÉMU, 

VYDĚLÁVÁME 
NA TOM, ŽE NATÁČÍME 

PODVODNÍKY, JAK 
KRADOU.

Četl jsem o vás, že jste lovec nepoctivců. 
Cítíte se tak? 
Spíše bych se označil za popularizátora 
nepoctivců. Jako Čech si nevšimnete řady 
neplech, které se ve velkých městech u nás, 
a především v Praze, dějí, protože jim nejste 
vystaven. My jsme na tyto úkazy narazili při 
natáčení pořadu Praha vs. prachy a rozhodli 
jsme se jim věnovat. Důvod je jednoduchý: 
když něco dělám, měl bych si za tím stát. 
A mělo by to platit i u nepoctivců, což se 
evidentně neděje, protože jim vadí, když je 
při jejich podvodech někdo natáčí. Takže my 
je vlastně jenom děláme slavnými, protože 
na ně upozorňujeme.

Dělat rozhovor s osobností stejného příjmení se mi poštěstí asi jen jednou dvakrát za život. Ačkoli 
jsem tušil, že mezi mnou a Jankem není žádná příbuzenská přízeň, podvědomě jsem si říkal, že 
bychom si mohli být v něčem podobní. Jenže tahle „logická“ dedukce je samozřejmě nesmysl. 
Shrnul bych to asi takto: oba nosíme brýle. Ale na rozdíl ode mne je Janek mladý, energický, vystu-
puje tak, že ví, co dělá. Umí o tom hezky mluvit a dělá zajímavá videa.
Do holešovické restaurace, kde jsme se setkali, přišel včas (ani tohle nás nespojuje) a sedl si k nej-
většímu stolu s cizími lidmi. Evidentně mu nedělalo problém povídat si v tom šrumci na zapnutý 
diktafon. Jeho projev znám z televize, přesto se mi zdál jiný. Ve videu působí jako nekonečný 
extrovert, v civilu mi přišel uzavřenější. Co mu však nelze upřít, je entuziasmus a přesvědčení 
o správnosti věcí, které dělá. Jako by přesně znal hranici, kde končí slušnost a začíná temná strán-
ka člověčenství. A jeho cíl mi přišel jasný: naučit vnímat tuto hranici co nejvíce lidí. Zatímco on se 
to učit nemusí, protože svou dávku sociální inteligence dostal do vínku v genech nebo od rodičů, 
řada lidí to potřebuje jako pověstná koza drbání. A bude to sisyfovská práce. Moc mu přeju, aby 
mu to vydrželo, protože takových lidí jako Janek, bohužel, moc není. Janku, drž se!
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tady někdo podvede, protože za domov ne-
považuju svůj byt nebo dům, ale tuhle zemi. 
A velmi těžce nesu, když o ní pak někdo mluví 
nehezky, byť má vlastně pravdu. Přesto se mě 
to dotýká a zároveň mám výčitky svědomí, 
protože jsem ten koš nevynesl…

O Praze se ale přece píšou varovné články 
do bedekrů pro americké turisty, takže je 
to věc poměrně známá. Četl jste je? 
Ano i ne. Irský dokumentarista Connor 
Woodman natočil jeden z dílů seriálu 
s příznačným názvem Město podvodů právě 
o Praze. Koukal jsem se na to a říkal si, že je 
to neuvěřitelné. Podařilo se mu natočit, jak 
taxikář okrádá zákazníky, což jsem nikdy 
předtím neviděl, ale bylo to hodně zajímavé. 
Město na tento dokument zareagovalo tak, 
že zažalovalo producenta pořadu – Natio-
nal Geographic, protože to bylo údajně celé 
vymyšlené a sehrané. Můj tehdejší šéf mi řekl, 
jestli to nechci zkusit ověřit. Ať vezmeme 
kameru, vydáváme se za turisty a svezeme 
se v noci taxíkem a zkusíme si směnit peníze. 
Dopadli jsme ještě hůř než ti Irové.

Takže jste se rozhodl ukázat turistům 
i hezké věci a vznikl pořad Honest Guide? 
V zásadě ano. Faktem je, že negativní věci 
jsou tak nějak zajímavější, konzumovanější. 
Ale my jsme chtěli ukázat, že většina – a tím 
myslím třeba 90 procent – jsou krásná 
místa, kde můžete něco vidět, zažít, dobře 
se najíst za normální cenu, potkat skvělé lidi 
atd. A teď nemyslím jenom Prahu, s kolegou 
Honzou jezdíme do spousty dalších měst. 
Byli jsme v Kutné Hoře, Plzni, Bratislavě, 

Popradu a mnoha jiných. Trošku se vyhýbá-
me typickým turistickým destinacím. Tato 
místa nepotřebují marketing, ale spíš dobrý 
management.

Jako průvodce působíte velmi znale, ale 
nevěřím tomu, že jste na všech těch mís-
tech byl před natáčením. Píšete si nějaké 
scénáře? 
Nepíšeme si scénáře, pokud natáčíme o mís-
tech, kde jsme si jistí v kramflecích. Například 
Národní třídou jsem šel 
tisíckrát, takže tam ta 
místa znám, a pokud 
narazím třeba na kavár-
nu, ve které jsem nikdy 
nebyl, tak to ve videu 
přiznám a objevím ji 
společně s diváky. Pokud 
ale jedeme do míst, 
která neznáme, větši-
nou požádáme místní, 
často i z řad lidí, kteří 
nás sledují, aby nám dali 
tipy na zajímavé věci 
v jejich městě. A největší 
odměnou pak je, když nám po odvysílání na-
píše člověk, který tam žije, že jsme mu ukázali 
zákoutí, o kterých nevěděl.

Překvapilo někdy něco vás samotného tak, 
že jste si řekl: To jsem fakt nečekal? 
Naposledy asi Český Krumlov, protože tam 
jsme přijeli večer a zastihli jsme město s úžas-
nou atmosférou, skoro prázdné, bez davů. 
Procházel jsem se skoro sám po klidném 
městě a říkal jsem si, že je to tady nádherný, 

nakoukl jsem do úžasného baru, stylové 
restaurace, skoro mě to až dojímalo. Druhý 
den ráno jsem to město nepoznal. Bylo stejné 
jako Praha, všude stánky s trdelníky, suve-
nýry, porcelánem, cetkami… To byla facka, 
jakou jsem do té doby nedostal.

Chtěl jste s tím někdy seknout 
a dělat něco jiného? 
Napadá mě to každý den. Nejraději bych dělal 
projekty, kde bych nemusel vystupovat před 

kamerou.

Máte problém sám se 
sebou? 
To ne, ale lidi se občas 
víc soustředí na mne, 
a ne na obsah. Třeba 
u těch podvodníčků to 
není úplně fajn (smích).

Bál jste se někdy? 
Nenazýval bych to 
strachem. Jde spíš 
o adrenalin. Už párkrát 
došlo k vyhroceným 

situacím, kdy nás někdo chytnul za flígr, ale 
před zapnutou kamerou strach nemám.

Co nějaké zadostiučinění? Byli někteří od-
halení vykukové potrestáni? Soudy, policií, 
magistrátem… 
Jak kdy. Třeba po nepoctivých taxikářích poli-
cie skočila a byli potrestáni. Asi ne všichni, což 
mě mrzí, protože jsme jich mohli ukázat víc, 
a víc by jich dostalo flastr. U měničů peněz 
je to složitější, protože policie argumentuje 

SPOUSTA ÚŘEDNÍKŮ 
POUŽÍVÁ OBLÍBENÝ VÝROK, 

ŽE NIC NENÍ MÁVNUTÍM 
KOUZELNÉHO PROUTKU. 

TAKŽE SE SNAŽÍME 
„MÁVAT“ ASPOŇ TAK, ŽE 

TYHLE NEŠVARY NATOČÍME 
A UKÁŽEME LIDEM.

Telecí začátky s Jindrou 
Malíkem na projektu 
Noisebrothers

Janek předvádí cizincům, jak vypadají 
české peníze, a doporučuje poctivé podniky.
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tím, že je to nepostihnutelné. Jejich zákazníci 
de facto s tím zlodějským kurzem souhlasí, 
takže to není protiprávní. U magistrátu je to 
případ od případu. Aktuálně nechápu postoj 
města ke směnárnám fungujícím v jejich pro-
storách, které porušují zákon, což potvrdila 
i ČNB. Magistrát tvrdí, že jim nelze vypovědět 
smlouvu. Já si myslím, že to jde, i za cenu 
nějaké pokuty zaplacené za předčasnou vý-
pověď, ale spousta úředníků používá oblíbený 
výrok, že nic není mávnutím kouzelného 
proutku. Snažíme se tedy „mávat“ aspoň tak, 
že tyhle nešvary natočíme a ukážeme lidem.

Změnil se váš pohled na společnost poté, 
co jste se začal věnovat těmto tématům? 
Desetkrát tam i zpátky (smích). Ale vážně. 
První, co se dostavilo, byla snaha pochopit ty 
lidi. Proč to dělají? Jsou to přece lidi jako my. 
Jenže na to jsem nepřišel, a začal jsem proto 
aplikovat profesionální přístup. Bude to znít 
asi absurdně, ale je to tak, že já ho točím, když 
on krade. Oba děláme svou práci a u toho 
zůstáváme. Nejsme na Sicílii! Nezačnou 
pátrat, kde je moje rodina, ani já nepátrám 
po jejich. Musím říct, že tohle taxikáři celkem 
dodržovali (smích). Setkávám se s různými 
lidmi. Ať už to jsou „ruličkáři“ z Balkánu, kteří 
téměř všechny peníze od okradených turistů 
propijí, aby měli kuráž okrást další, nebo třeba 
student medicíny, který si jako zaměstnanec 
směnárny vydělává na studia a má v práci klid 
na učení. Jsou to různé osudy.

Určitě vás to nijak nepoznamenalo? 
Žiju v tom, takže mě to poznamenává. 
Kdybychom tento rozhovor dělali například 
během procházky po Karlově mostě, pořádně 
bych vás neposlouchal, protože bych se díval, 
co se kde děje. Koho jsme tady nebo tamhle 

ZA DOMOV 
NEPOVAŽUJU 

SVŮJ BYT NEBO 
DŮM, ALE TUHLE 

ZEMI.

načapali při podvodech atd. Ale slyšel jsem, 
že je to úplně normální deformace, protože 
když třeba policajti sedí v hospodě, taky se 
pořád ošívají a všímají si všech kolem. Občas 
to přináší i humorné chvíle. Tím, že je Honest 
Guide populární u zahraničních turistů a ti 
mne poznávají, občas se se mnou chtějí vyfo-
tit. Jenže když jste zrovna na stopě nějakému 
podvodníčkovi, není to úplně možné. Takže 
se musím nejdřív nějak citlivě zbavit fanouš-
ků, abychom mohli pokračovat v práci.

Pomohli vám někdy ve vyhrocených situa-
cích neznámí lidé? 
Jsou dvě skupiny lidí. Jedni si nás klidně zpo-
vzdálí točí, jak řešíme konflikt. Občas je to i fy-
zická inzultace a pak to vyvěsí 
na sociální sítě s dovětkem 
„kluci v akci“ a přijde jim to asi 
děsně vtipné. Já se u toho ale 
moc nezasměju. Už se nám 
ale stalo, že nás jeden zlotřilec 
honil a zničehonic mu nějaký 
cizí týpek nastavil nohu. Jindy 
jsem se zase hádal s „rulič-
kářem“ a už už to vypadalo, 
že na mě vystartuje, když se 
za ním objevily dvě obrovské ruce a mocně 
s ním zacloumaly. Takové situace jsou pro 
nás skvělou energií i satisfakcí. Když natáčí-
me před směnárnou na ulici 28. října, která 
prokazatelně krade, porušuje zákony a nabízí 
16 Kč za 1 euro, rádi se fotíme s fanoušky tak, 
aby nás ti podvodníci viděli. Myslím si, že to 
je asi musí štvát nejvíc – že jsme našli chybu 
v jejich systému a vlastně vyděláváme peníze 
tak, že je natáčíme, když kradou. Jednou nám 
dokonce jeden směnárník řekl, abychom mu 
zaplatili za to, že ho točíme při podvodech, 
protože na tom vyděláváme. Je to absurdní, 
ale měl pravdu. Samozřejmě jsme mu ale nic 
nedali (smích).

Jednou budete mít hodně zajímavé me-
moáry… 
Asi bych tomu neříkal memoáry, ale zažil 
jsem věci, které snad ani nikdy na svět vy-
pustit nemůžu. Nikdo by jim nevěřil.

Za svou práci jste dostal několik ocenění, 
jako je Křišťálová lupa nebo cena časopisu 
Forbes. Jak je vnímáte? 
Nedělám to kvůli cenám. Je to samozřejmě 
příjemný bonus, ale daleko větší radost 
mám třeba z toho, co se mi stalo nedáv-
no. Přiběhl ke mně jeden Anglán, úsměv 
od ucha uchu, cloumal se mnou a povídá: 
„Chápeš to?! Já jsem díky tobě jel autobu-
sem z letiště do centra za jedno euro!“ To 

mě strašně potěšilo, že jedno 
naše video dokáže takhle 
rozradostnit.

Ve vašich projektech se 
hodně věnujete dopravě, 
vlaky nevyjímaje. Co vy 
a železnice? 
Do svých asi 22 let jsem 
víckrát použil letadlo než vlak. 
Pak jsem ale začal hodně ces-

tovat z Prahy do Brna a Ostravy a dneska si 
to už autem vůbec neumím představit. Fakt! 
A není pro mě ani argument typu: když vezeš 
víc věcí, když máš děti atd., tak je to auto 
lepší… Prostě není. Ohromně by mne zajíma-
la nějaká statistika, kolik lidí jezdí třeba v pá-
tek odpoledne po dálnici D1. Protože když 
jsem tímto směrem cestoval po železnici 
naposledy, měl jsem pocit, že na té dálnici už 
nemůže být vůbec nikdo. Všechny vlaky byly 
úplně plné. Přestože nikdy neřeším rezervaci 
místa, tak mi to nevadilo. Místo v jídelňáku, 
kde si dám dobré jídlo a čepovanou Plzeň, 
se vždycky najde. Z toho vyplývá, že vlaky 
miluju a všude doporučuju. ▪

JANEK RUBEŠ (32)
Narozen na Štědrý den roku 1987. Studoval na Filmové akademii Miroslava Ondříčka v Pís-
ku, poté na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Proslavil se seriálem Praha vs. Prachy, ve kterém 
odhaluje podvodníky a turistické pasti v Praze i v jiných městech ČR. Další pořad Honest Guide, 
na kterém spolupracuje s kameramanem Honzou Mikulkou, prezentuje méně známé tipy 
a doporučení a také upozorňuje na turistické nástrahy. Tento pořad má přes 600 000 pravidel-
ných odběratelů a je publikován v české i anglické mutaci. Za tuto tvorbu získala tvůrčí dvojice 
nominaci odborné poroty na Cenu českého Internetu Křišťálová Lupa 2016 v kategorii Globální 
projekty českých tvůrců. Časopisem Forbes byl v roce 2016 zařazen do žebříčku 30 pod 30,  
který označuje 30 nejtalentovanějších lidí v Česku, kteří ještě nedosáhli věku 30 let. V roce 2017 
získal Křišťálovou lupu v kategorii Osobnost roku a následující rok byl oceněn v rámci Ceny  
K. H. Borovského za odvážnou investigativní žurnalistiku. Janek pochází z kumštýřské rodiny 
– otec Jan Rubeš je znám z letitého působení v televizní tvorbě. Sestra je fotografka Bet Orten 
a jeho praprastrýcem byl známý básník Jiří Orten.
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ZÁJEMCŮM O PRÁCI 
NA ŽELEZNICI NABÍZÍME:

www.mojedraha.cz

VYUŽIJ STIPENDIJNÍPROGRAM ČÉDÉS

CDPV_Stipendijni_program_CEDES_2020_215x270_v04.indd   1 19/11/2019   10:03
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JAROSLAV KUČERA

V srpnu 1969 byl při dokumentování prvního 
výročí okupace Československa zatčen, surově 
zbit a několik týdnů vězněn. Tehdy se definitivně 
rozhodl pro fotografickou kariéru. V roce 1973 
dokončil studium a hned po státnicích zůstal 
na volné noze. V období normalizace pracoval 
externě pro některé časopisy a státní podniky. 
Volný čas věnoval černobílému sociálnímu doku-
mentu. Získal několik ocenění (Czech Press Foto, 
Euro Press Foto Awards), jeho snímek z roku 
1989 otiskl na titulní straně časopis LIFE.  
V 90. letech se věnoval fotografování nových 
fenoménů doby. Žije v Praze.

Dvojí svět na Václaváku 
1. květen 1989 – poslední 1. máj v režii ÚV KSČ. Na Můstku měli 

komunisti tribunu a před ní defilovali pracující. Jako každý rok jsem 
tuhle estrádu fotil neoficiálně. Nahoře „u koně“ byl 1. máj protestní 

a tam už se zatýkalo. Tehdy jsem přišel na kraj Opletalky, kde stál policej-
ní autobus, skoro už naplněný zadrženými lidmi, přistoupil jsem k esen-
bákovi a „bezelstně“ jsem se zeptal, co se tu děje. On na mě: „Občanský 

průkaz“, já mu ho podal a on: „Je poškozený, nastup si“. A za chvíli už jsem 
byl v Bartolomějské ulici s dalšími zatčenými. V místnosti nás bylo asi  

20 až 30, poznal jsem Danu Němcovou (psycholožka a disidentka) a Tomá-
še Hradílka (pozdější ministr vnitra Pithartovy vlády). Ten začal vyprávět 

o různých protirežimních iniciativách a taky říkal, že když jede do Pra-
hy, tak si vždycky přibalí věci potřebné do vězení. Museli mít v té 
místnosti fízla, protože za chvíli tam vtrhnul policajt a Hradílka 

odvedl k výslechu. Pak jsme šli všichni popořadě. V noci nás 
pustili. Docela dost mě mrzelo, že jsem se neodvážil 

udělat aspoň jednu fotku. Ale spíš než poldů 
jsem se bál těch lidí, aby si nemysleli, 

že jsem fízl já…

Devadesátky u nás. Milované? Nenáviděné? Kontroverzní? Atributů poslední dekády 20. století 
bychom našli bezpočet, ale kolik z nich si dokážeme živě vybavit? Pojďte si s námi připomenout 
fenomény, které se nesmazatelně zapsaly do naší historie, i ty, na které bychom nejraději zapomněli. 
Prostřednictvím objektivu fotografa vás zveme do doby, kdy bylo možné snad úplně všechno.

DIVOKÉ 
DEVADESÁTKY

OBJEKTIVEM 
JAROSLAVA KUČERY



KONEC
I ZAČÁTEK

1989
?

Podělte se o vaše 
vzpomínky! Fotografie 
obsahově spjaté s kon-
krétním rokem, ideálně 
navázané na největší 
témata daného období, 
doplněné krátkým 
vyprávěním (okolnosti 
pořízení snímku, příběh 
vztahující se k obsahu 
fotografie, zobraze-
ní aktéři atd.) nám 
posílejte elektronicky 
přes webové rozhraní 
www.cdprovas.cz (zá-
ložka soutěže Divoké 
devadesátky). Každý 
uveřejněný snímek 
bude honorován část-
kou 600 Kč.

Pro nejbližší čísla 
magazínu vyhlašujeme 
následující témata:

č. 2/2020
1990 
POREVOLUČNÍ 
FENOMÉNY
uzávěrka zaslání 15. ledna 2020

č. 3/2020
1991
DOBA 
PODNIKAVÁ
uzávěrka zaslání 19. února 2020

FOTOSOUTĚŽ

DIVOKÉ DEVADESÁTKY 13

Jiří Veverka

PRVNÍ SETKÁNÍ S HAVLEM
Jako začátek konce by se klidně dala označit první povolená opoziční demonstrace v prosinci 1988  
na Škroupově náměstí v Praze. Po oznámení v Hlasu Ameriky tu několik set lidí (kolik z toho bylo od StB,  
se neví) mohlo poprvé veřejně slyšet mluvit Václava Havla.

Bohumil Dobrovolský

VYSOČANSKÁ GENERÁLNÍ STÁVKA
Jako spolupracovník různých redakcí jsem byl 27. listopadu 1989 zrovna v Lidové demokracii. Neplánovaně jsem přisedl 
do auta k jednomu redaktorovi, který jel do Vysočan k ČKD Elektrotechnika kousek za náměstím Lidových milicí. Zde 
byl připravený náklaďák s řečnickou plošinou, odkud jsem asi dvě hodiny bez hnutí fotil vystupující řečníky. Udělat malý 
krůček, zřítil bych se mezi stávkující. Zleva i zprava přicházelo velké množství lidí s transparenty ze závodů ČKD, Pragov-
ky, Konstruktivy i z města. Druhý den vyvěsila Vysoká škola ekonomická bílou vlajku na náměstí Antonína Zápotockého 
vedle Ústřední rady odborů. Před ni studenti postavili popelnici s nápisem „Pouze na stranické legitimace“. Atmosféra to 
byla úžasná a lidé jedineční!



Výhodné 
jízdenky ČD

Navíc můžete při nákupu on-line vrátit jízdenku 
do 15 min před odjezdem vlaku.

jízdenky ČD
Jednodušší 
cestování vlakem

Vázaná jízdenka
Jízdenka za nejnižší možnou cenu. Čím dřív si ji koupíte, tím víc ušetříte. 
Jen je nutné dodržet podmínku předepsaného vlaku, ke kterému 
se jízdenka váže.

Flexi zvýhodněná jízdenka
Čím dřív si ji koupíte, tím víc ušetříte. A k tomu můžete využít 
kterýkoli vlak za stejných podmínek jako s Flexi jízdenkou.

Flexi jízdenka
S tou vám vlak neujede. Stačí si zvolit datum a do půlnoci 
můžete odjet kterýmkoli vlakem. U jízdenek z e-shopu 
si zvolíte i čas odjezdu.

Pojeďte s námi.
www.cd.cz/jizdenky

CDPV_CD_Jizdenky_2020_215x270_v02.indd   1 25/11/2019   12:59
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Pro výlety z Prahy do Podkrkonoší byl 
během roku 2019 velmi oblíbeným 
spojem rychlík Hradečan. Po roční 
pauze ho od nového jízdního řádu 
nahradil rychlík s tradičnějším 
pojmenováním Krakonoš, které se 
na této lince používalo už od 70. let 
minulého století. Název Hradečan 
zůstal zachován jen u rychlíků 
mířících do Hradce Králové. 
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Jinde pojmenovávají náměstí po politicích nebo umělcích, v Trutnově nese 
hlavní rynek jméno bájného vládce hor Krakonoše. Není to jediná zajímavost 
podkrkonošského města. Objevíte v něm zajímavé památky, muzejní expozice, 
místa spojená s krvavou historií a taky tu vaří dobré pivo.

Když před třiceti lety, přesně 27. ledna 1990, 
přijel Václav Havel do Trutnova poprvé 

jako prezident, přivítaly ho nadšené davy 
lidí. K Trutnovu měl Havel specifický vztah. 
Nejenže nedaleko města v osadě Hrádeček 
měl chalupu a do Trutnova často zajížděl, ale 

v místním pivovaru také v roce 1974 krátce 
pracoval jako pomocný dělník. Traduje se, 
že právě tady se Havel, vyznavač vína, naučil 
pít pivo. Prostředí trutnovského pivovaru 
ho inspirovalo k napsání známé divadelní 
hry Audience. Trutnovský pivovar najdete 
v centru města a stále se v něm vaří pivo 
pojmenované podle strážce hor. Na přípravu 

ZA KRAKONOŠEM A SMEČKOU ŠELEM!
ZAJEĎTE SI DO TRUTNOVA

pěti druhů zlatistého moku používají vodu 
z vlastní studny. Kompletní sortiment piva 
Krakonoš nabízejí v podnikové prodejně, 
která se nachází pár kroků od hlavního vcho-
du do pivovaru.

Kolem Uffa a smečky šelem
Nákup suvenýrů v pivovaru ale nechte až 
na závěr výletu. Nejprve si prohlédněte 
město. První zajímavou stavbu uvidíte už 
nedaleko hlavního nádraží. Až projdete 
po mostě přes řeku Úpu, ocitnete se záhy 
na prostranství, kterému dominuje moderní 
prosklená budova. Jde o společenské centrum 
Uffo, které se stalo Stavbou roku 2011. Název 
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dostalo podle významného česko-německé-
ho spisovatele a revolucionáře Uffa Horna 
(1817–1860), místního rodáka. Vnitřním pro-
storám dominuje hlavní sál, který nabízí roz-
ličné varianty uspořádání jevištní a hledištní 
části. Díky unikátnímu technickému řešení se 

OČIMA RODÁKA

ZA KRAKONOŠEM A SMEČKOU ŠELEM!

Každý den se můžete svézt rychlíky Kra-
konoš, které jedou z Prahy přes Nymburk, 
Hradec Králové a Českou Skalici do Trut-
nova i opačným směrem. Jízda trvá něco 
málo přes tři hodiny. V moderních vozech 
s klimatizací a zásuvkami pro nabití mo-
bilu nebo notebooku je k dispozici i při-
pojení k internetu prostřednictvím wi-fi. 
Ať už pojedete odkudkoli, nejvýhodnější 
vlakové spojení si snadno vyhledáte 
na www.cd.cz nebo prostřednictvím 
bezplatné mobilní aplikace Můj vlak.

VLAKEM DO TRUTNOVA
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Trutnov je město mého 
srdce. Mám stále dva 

domovy. V Praze a v Trutnově. 
Žil jsem tu s různými přestáv-
kami od roku 1973, kdy mě 
v místní porodnici maminka 
přivedla na svět, až do svých 
26 let. Od té doby se sem pořád 
vracím, za rodinou, kamará-
dy, ale i za městem, které se 
od mého dětství zcela promě-
nilo. Jeden čas jsem dokonce 
uvažoval, že bych do Prahy 
za prací dojížděl a žil tady. 

Moc rád tu ale s dětmi 
trávím například Vánoce. 
Vždycky jdeme do potoka 
nebo do řeky Úpy vypustit 
pstruhy, které nám na Štědrý 
den vyloví rybáři v sádkách, 
a pak pokračujeme do lesa 
nakrmit lesní zvěř a ptactvo. 
To v centru Prahy nezažijete 
Za komunistů tu bylo všude 

šedo, oprýskané omítky, roz-
bité chodníky a vcelku nepo-
řádek. Dodnes si pamatuji, jak 
vždy před průjezdem Závodu 
míru natřeli omítku z jedné 

strany starého domu pod ná-
městím, na kterou směřovaly 
televizní kamery. Tedy taková 
Potěmkinova vesnice pod 
Krkonošemi. 

Dnes je ten dům a celý Trut-
nov opravený, útulný, čistý, 

náměstí působí jako vystři-
žené z lázeňského městečka. 
Zásadní proměnou prošlo 
i vlakové nádraží, a tak bylo 
před pár lety vyhlášeno nej-
hezčím nádražím v zemi. Jen 
mě mrzí, že přes řeku Úpu už 
není houpací dřevěná lávka, 
která kdysi vedla do depa, kde 
pracovala celý svůj život moje 
maminka a na které jsme se 
jako děti hodně vyblbli.

Miluju okolní lesy i přírodu, 
ale i Trutnov má krásný leso-
park, ideální na běhání, pro-
cházky, v zimě na běžky. Hned 
vedle je přírodní areál Bojiště, 
který v poslední době k mé 
radosti opět ožívá nejrůznější-
mi akcemi, koncerty, divadly... 
Právě tam dříve probíhal legen-
dární otec festivalů Trutnoff 
Open  Air, který pravidelně 
navštěvoval Václav Havel. 

Jan Tuna
Český novinář a moderátor, známý 
svými reportážemi pro televizi Stream.cz,  
TV Nova a nyní  TV Seznam, 
pro kterou vytváří investigativně-
-publicistický pořad A DOST! nebo 
cestovatelský pořad Honza na cestách.

v něm mohou konat různé kulturní a spole-
čenské akce. Před budovou určitě neminete 
bez povšimnutí soubor soch Smečka – sedm 
bronzových šelem od Michala Gabriela.

Hitlera nahradil Krakonoš
Od Uffa dojdete Horskou ulicí lemovanou 
obchody a restauracemi na hlavní trutnovský 
rynek – Krakonošovo náměstí. Jméno vládce 
hor dostalo po druhé světové válce. Za ně-
mecké okupace to býval Adolf Hitler Platz. 
Z domů s podloubím, které náměstí obklopují, 
vyniká Stará radnice se štíhlou novogotickou 
věží. V budově najdete turistické informační 
centrum, kde získáte sběratelská razítka. 
Uprostřed náměstí nepřehlédnete Krakono-
šovu kašnu z roku 1892. Kromě plastiky Pána 
hor ji zdobí čtyři bronzové sochy permoníků. 
Na náměstí se nachází i barokní sloup Nejsvě-
tější Trojice, který stojí na místě, kde dřív byl 
pranýř, a v roce 2009 se na rynek také vrátila 
socha císaře Josefa II. Ta tu stávala už v letech 

1866 až 1923. Za první republiky ale musela 
být jako symbol monarchie odstraněna.

Z hradu se stalo muzeum
V  Trutnově mívali i hrad, později přestavěný 
na zámek. Ten byl za Josefa II. proměněn 
ve skladiště soli a v 19. století se z něj stala 
škola. Dnes v objektu, který najdete hned 
vedle kostela Narození Panny Marie, sídlí Mu-
zeum Podkrkonoší. Jeho nové stálé expozice 
o hradech, zámcích a chalupách Trutnovska 
stojí určitě za prohlídku. V muzeu je k vidění 
také výstava o bitvě u Trutnova, která se 
odehrála 27. června 1866. Šlo o jedinou bitvu 
na severním bojišti v prusko-rakouské válce, 
kterou vyhráli Rakušané. Po stopách bitvy se 
můžete vypravit po naučné stezce, jejíž úvodní 
panel se nachází na Krakonošově náměstí. Asi 
tříkilometrová trasa vede přes vrch Šibeník, 
kde je památník rakouského generála Gablen-
ze, až k vojenskému hřbitovu u barokní kaple 
sv. Jana Křtitele na Jánském vrchu.  ▪

DOKONCE  JSEM 
UVAŽOVAL, 

ŽE BYCH DO PRAHY 
ZA PRACÍ DOJÍŽDĚL 

A ŽIL TADY.
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Pár vyhlídkových míst spojených s prvorepublikovým opevněním našich hranic jsme 
už v této rubrice navštívili. Pro pravidelné čtenáře tak není třeba historii vojenských 
pevnůstek ve východních Čechách nijak obšírně rozebírat. A ti, kdo snad trochu tápou, 
mají o to lepší důvod do rozsáhlého pevnostního areálu z roku 1938 zavítat.

TEXT A FOTO: MICHAL MÁLEK

Volba na výstavbu stachelberské dělo-
střelecké tvrze nad obcí Babí padla bě-

hem průzkumu nejvhodnější lokality v roce 
1935. Jejím úkolem bylo chránit Libavské 
sedlo, rozkládající se mezi pohořím Krkonoš 
a Vraními horami. Plány se Stachelbergem 
počítaly jako s největší dělostřeleckou tvrzí 
v oblasti, nakonec ji však postihl obdobný 
osud jako jiné stavby tohoto druhu – její 
dokončení přerušila všeobecná mobilizace. 
Trutnovský 7. hraničářský pluk následně 
nedostavěnou budovu obsadil a svedl zde 

ROZHLÉDNI SE PO KRAJI

Výška:  632 m n. m.

Výhled:  Rýchory, Vraní hory, 
 Orlické hory

Vrchol:  areál vojenské tvrze
 s dřevěnou rozhlednou

Nejbližší žst.:  Trutnov

Výstup:  středně obtížný

několik ozbrojených střetnutí s příslušníky 
sudetoněmeckého Freikorpsu. Tím však 
zapojení tvrze ve válečném konfliktu končí. 
S podpisem mnichovské dohody se veškeré 
vybavení stáhlo do českého vnitrozemí 
a vše, co nebylo možné odvézt, bylo zni-
čeno. Rozsah poškození a blízkost mnoha 
obydlí měly za následek, že Němci nejevili 
o tvrz zájem, a tak až do konce války zůsta-
la opuštěná.

Nejinak tomu však bylo i po válce. První 
snahy o její oživení a zřízení muzejní expo-
zice začaly až na začátku 90. let minulého 
století. V rámci všeobecného zatraktivnění 

Kraglak (PL) dělostřelecká tvrz Stachelberg Pustelnia (PL) Královecký ŠpičákŽacléř

NA STRÁŽI BDÍCÍ ELIŠKA
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vojenského areálu pro širokou veřejnost, 
kdy se řešily veskrze praktické otázky jako 
například nové parkoviště, vznikl i nápad 
na vybudování rozhledny. Dřevěná stavba, 
která svým vzhledem odkazuje na vojenské 
pozorovatelny, vznikla během roku 2014. 
Rozhledna vysoká 24,5 m nabízí krásný 
výhled na zmiňované Vraní hory a Libavské 
sedlo, Rýchory i Orlické hory. Své jméno do-
stala podle královny Elišky, manželky krále 

Václava II., mezi jejíž věnná města patřil 
i nedaleký Trutnov.

Určitě by však byla škoda zůstat jen u ná-
vštěvy rozhledny. I ryzí pacifista musí ocenit 
nadšení správců z vojenské historie, se kterou 
o areál pečují. Pravidelný provoz muzejního 
areálu, stejně jako oficiální vstup na jinak 
volně přístupnou rozhlednu, začíná v dubnu.

Svou pouť na Ježovou horu, jak se též česky 
Stachelberg nazývá, můžete zahájit buď pří-

Z Pardubic a Hradce Králové 
přímým spěšným vlakem

Z Prahy a Hradce Králové 
přímým rychlíkem

Z Liberce 
spěšným vlakem s přestupem 
ve Staré Pace

SPOJENÍ 

Mravenčí vrch Jánský vrch elektrárna Trutnov Poříčítvrz Dobrošov

mo z trutnovského hlavního nádraží po čer-
veně značené turistické trase bratří Čapků, 
nebo se dá využít víkendový spěšný vlak 
z Pardubic do Svobody nad Úpou a vystoupit 
na zastávce Mladé Buky. Tato varianta je coby 
značená cyklotrasa dobře sjízdná i na kole, 
pokud si tedy libujete ve šlapání do kopce 
nebo v případě slabší kondice vlastníte dnes 
tolik populární elektrokolo. V obou případech 
počítejte se vzdáleností kolem 10 km. ▪

VÝŠKOVÝ PROFIL

632 m n. m.

410 m n. m.

Trutnov žst.rozhledna Eliška

449 m n. m.

619 m n. m.

576 m n. m.
592 m n. m.

Střední PředměstíVébrovkaBabí Za Zámeckým vrchem
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Malebná příroda na pomezí Krkonoš a Broumovské vrchoviny, kterou protéká řeka Úpa, je doslova protkaná zajímavými místy, jež 
od nepaměti lákají turisty... Pojďte se na dnešním putování seznámit s Kozími kameny, Markoušovickou rozhlednou, jeskyní pověstmi 
opředeného Lotranda a zakončete naši společnou cestu prohlídkou Muzea bratří Čapků v Malých Svatoňovicích.

KRAJEM TAJEMNÉHO 
LOTRANDA I BRATŘÍ ČAPKŮ

Až do Trutnova se dá pohodlně dojet 
rychlíky i spěšnými vlaky ze všech koutů 

Česka. Naše putování začíná o něco dál 
na železniční zastávce Trutnov zast., kam 
vás třeba ze stanice Trutnov střed několikrát 
denně svezou osobní vlaky ČD. Právě tato 
zastávka navazuje na 33 kilometrů dlou-
hou Cestu bratří Čapků vedoucí z Úpice až 
do Malých Svatoňovic. Vydejme se po ní až 
do obce Lhota, kde na rozcestí pokračujme 
po zelené značce až k prvnímu z dnešních 
cílů – Čížkovým kamenům.

Kamenná moře i tajemná jeskyňka
Čížkovy kameny tvoří hřeben se dvěma vr-
choly. Díky podobě s nedalekou známější lo-
kalitou bývají nazývány Malým Adršpachem. 
Bílé skalnaté bloky dosahují většinou výšky 
necelých deseti metrů a je z nich nádherný 
výhled do širokého okolí. I když je nutné 
počítat s poměrně strmým stoupáním, jsou 
Čížkovy kameny velmi navštěvované, a to 
nejen místními. Patrně nejlákavějším cílem 

POZNEJ ČESKO PĚŠKY

tu je mohutný skalní převis zvaný jeskyňka, 
k němuž se váže pověst, že se právě zde 
měl v době prusko-rakouské války scho-
vávat trutnovský průmyslník Walzel. Až se 
dostatečně pokocháme skalními útvary 
i romantickými kamennými moři, vrátíme se 
na Cestu bratří Čapků (nebo si to můžeme 
trochu zkrátit po cyklotrase Kozí trail) a bu-
deme pokračovat až do Markoušovic.

Markoušovická rozhledna
V obci Markoušovice sejdeme z červené turi-
stické značky, abychom se přes žlutou a zele-
nou dostali k vyhlídkové věži, z níž můžeme 
za dobré viditelnosti spatřit kromě Krkonoš 
i místa tak vzdálená, jako je Králický Sněžník 
či Kunětická hora u Pardubic. Rozhledna se 
nad okolní krajinu tyčí do výšky více než dva-
cet metrů. Moderní ocelová konstrukce,  
doplněná dřevěnými prvky, byla ve výšce 
708 m n. m. postavena v roce 2014 a její zbu-
dování financovaly Lesy ČR. Na vyhlídkovou 
plošinu ve výšce osmnácti metrů se dostane-

me kdykoli, rozhledna je volně přístupná. Nás 
už ale láká další z cílů, kterým je část pohra-
ničního opevnění z doby první republiky.

Měli jsme se bránit?
Tuto osudovou otázku si položí mnohý 
z nás vždy, když se dostane k pozůstatkům 
pohraničního opevnění. Výjimkou není ani 
zachovalý pěchotní srub Na Pahorku, jeden 
z posledních dokončených objektů kdysi 
mohutného pohraničního opevnění, které 
nás mělo ochránit proti rozpínajícímu se na-
cismu. Betonářské práce tu proběhly teprve 
v srpnu roku 1938 a nedlouho poté byla osa-
zena výzbroj. Počítalo se s tím, že v posádce 
pěchotního srubu budou sloužit více než 
tři desítky vojáků a že bude hlavní dělostře-
leckou pozorovatelnou pro nedalekou tvrz 
Poustka. I když v následujících desetiletích 
okolí srubu zakryl les, stojí tato připomínka 
doby minulé za návštěvu. Objekt je od roku 
2003 majetkem občanského sdružení, které 
se jej na své náklady snaží zrekonstruovat.

Pěchotní srub TS 44Markoušovická rozhlednaČížkovy kameny

TEXT: MICHAL BENDA, FOTO: JANA ČECHOVÁ, MARTIN HYSKÝ, JANA DUŠKOVÁ, VLAĎKA ODROBIŇÁKOVÁ, HUBERT HESOUN 
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Velký rodák z Malých Svatoňovic
Jakmile dorazíme do Malých Svatoňovic, 
znovu se napojíme na Cestu bratří Čapků. 
Na počátku posledního desetiletí 19. století 
se tu narodil jeden z nejvýznamnějších 
spisovatelů moderní české literatury – Karel 
Čapek. A právě jemu a jeho bratru Josefovi je 
věnována expozice v místním muzeu, které 
je naší poslední zastávkou. Expozice vznikla 
již v roce 1946 a během času prošla několika 
úpravami. V současné době je rozdělená 
do dvou samostatných částí. V prvním patře 
se návštěvníci seznámí s Karlem a jeho 
tvorbou. Naopak patro druhé je věnováno 
staršímu Josefovi a jeho malířskému umění. 
Na prostranství před muzeem a informač-
ním centrem si nezapomeňte prohlédnout 
sousoší obou bratrů od akademického 
sochaře Josefa Malejovského. Do cíle trasy 
k vlakovému nádraží odtud zbývá doslo-
va pár desítek metrů. Tak ať se vám výlet 
vydaří.  ▪

Markoušovická rozhledna

pěchotní srub Na Pahorku

rozc. Pod rozhlednou

Čížkovy kameny

rozc. Lhota bus

Kozí trail

Cesta bratří Čapků

Muzeum bratří Čapků

sluj loupěžníka Lotranda

Trutnov zastávka

žst. Malé Svatoňovice

DÉLKA 
TRASY 

18,1 KM

Z Pardubic
spěšným vlakem s přestupem 
v žst. Trutnov střed

Z Hradce Králové 
rychlíkem s přestupem 
v žst. Trutnov střed

Z Prahy 
rychlíkem s přestupem 
v žst. Trutnov střed

SPOJENÍ 
DO TRUTNOV ZASTÁVKA

Za loupežníkem Lotrandem
Od pěchotního srubu se vydáme po hřebeni 
Jestřebích hor jihovýchodním směrem. Znovu 
na nás vykoukne Markoušovická rozhledna 
a po dalších třech kilometrech narazíme 
na sluj tajemného loupežníka Lotranda. Dnes 
už se nemáme čeho bát, ale podle starých le-
topisů se na tomto místě v 16. století skuteč-
ně usadil loupežník, který se stal postrachem 
pro široké okolí až do té doby, než ho žacléř-
ský kat v roce 1584 popravil. Do dnešních dnů 
se vzpomínka na lupiče Sandmana dochovala 
díky Karlu Čapkovi a jeho loupežníku Lotran-
dovi. Pokud jen trochu odbočíte z turistické 
trasy, narazíte na skalní útvar, který je uměle 
dotvořen právě do podoby loupežnické sluje. 
Troufli byste si strávit v ní noc?

Zaniklá rozhledna a uhelné štoly
Pokud by vám byla jedna rozhledna málo, dří-
ve než dojdete do Malých Svatoňovic, můžete 
se malou odbočkou vydat na nejvyšší vrchol 
Jestřebích hor – Žaltman, kde jedna věž ještě 
docela nedávno stávala. První návštěvníky 
přivítala již v roce 1967, a proto není divu, že 
na ní zub času zahlodal. Minulý rok v říjnu byla 
proto letitá konstrukce odstraněna a na jejím 
místě by měla v blízké době vyrůst rozhledna 
nová. Jestřebí hory však nejsou známé jen vy-
hlídkami. Hluboko v podzemí se tu v minulosti 
dobývalo uhlí. Od vrchu Žaltman se vydáme 
po zelené značce, abychom se zanedlouho na-
pojili na turistickou trasu modré barvy. Cesta 
se začíná svažovat a v dohledu je náš cíl – Malé 
Svatoňovice. Před nimi čeká připomínka důlní 
činnosti, jež zde dosáhla největšího rozmachu 
v 19. století. Nedaleko rozcestí U Šrejberky se 
s trochou fantazie ještě dají rozeznat pozůs-
tatky rozsáhlého důlního systému Nejsvětější 
trojice, stejně jako navazující odvodňovací 
štola, která se nachází přibližně o dvě stovky 
metrů dále z kopce.

NaCestu 1_2020.indd   1 06.12.19   12:09

Rubrika vzniká ve spolupráci 
s časopisem NaCestu. 
Více na www.nacestu.cz.

Sluj loupežníka Lotranda Malé Svatoňovice – expozice důlních strojů Muzeum bratří Čapků
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Byť termín z nadpisu našeho článku evokuje milovníkům záhad a sci-fi příběhů oblíbený 
předmět jejich zájmu, trutnovské Uffo je zcela z jiného soudku. Ovšem neméně zajímavé! 
Především pro milovníky kulturního vyžití…

Jde totiž o stavbu ve tvaru jednoduché skle-
něné kostky, maximálně průhledné a o to 

víc lákající zvědavé kolemjdoucí. Vstupní 
hala je plynulým pokračováním vnějšího 
prostoru. Ten vnitřní je pak pro návštěvníka 
příjemně čitelný. Na obou bocích haly jsou 
skleněná schodiště s výtahy procházející 
celou výškou stavby – od garáží přes přízemí 
do výstavních prostor v patře. Hlavní sál ob-
délníkového tvaru je v samém středu budovy 
a veškeré zázemí, vstupní hala i prostory 
kaváren jsou rozmístěny po jeho obvodu. Sál 
bez problémů zvládne odbavit jakoukoli my-
slitelnou akci – koncert, divadlo, konferenci 
i ples díky perfektnímu využití důmyslné 
konstrukce hlediště, tvarování podhledů 
i balkonů a práci se světlem i osvětlením.

Více než divadlo
A děje se tam toho opravdu hodně. Toto spo-
lečenské centrum Trutnovska o sobě říká, že 
je více než jen divadlo, tedy polyfunkčním 
prostorem, progresivní galerií, koncertním 
sálem i průsečíkem umění. Nutno přiznat, 
že oprávněně. Za krátkou dobu své existen-
ce si vydobyl významné místo na kulturní 
mapě a o zdejším festivalu nového cirkusu 
– Cirk-Uff – psal i renomovaný časopis  

The Economist jako o akci, kterou při ná-
vštěvě České republiky nesmíte vynechat.

Iniciátorem vzniku centra byl starosta 
Ivo Adamec, který na zdejší radnici sedí 
nepřetržitě od roku 1998. Prosadit téměř 
půlmiliardovou „kulturní investici“ v bývalém 
okresním městě, navíc v bývalých Sudetech, 
chtělo mimořádnou odvahu a přesvědčení. 
Jak dnes říká, nemohl by něco takového 
uskutečnit, kdyby nebyl obklopený těmi 
správnými lidmi.

Jméno k zamyšlení
Jedním z nich byl i Miroslav Melena, neu-
věřitelně činorodý a pracovitý scénograf 
i divadelní architekt, celoživotně spjatý 
s pražskou Ypsilonkou, který se od počátku 
80. let zaměřoval především na problema-
tiku divadelního prostoru. Bohužel zemřel 
během práce na této budově... Další dobrou 
volbou byl tvůrce obsahu a ředitel centra, 
bývalý dramaturg Pražského hradu Libor 
Kasík, který se neváhal kvůli práci v centru 
do Trutnova i přestěhovat. „Kolikrát v životě 
se vám naskytne příležitost pracovat tam, 
kde nápadům nestojí v cestě a kde se aktu-
álně reaguje na paradigma změn, které se 
ve světě dějí?“ Ředitel Kasík také prosadil 

SPOLEČENSKÉ CENTRUM UFFO

název centra Uffo. Jak říká, jméno muselo 
mít vztah k Trutnovu, být krátké a výstižné, 
přičemž nesmělo postrádat vtip. To vše se 
podařilo skloubit díky osobě významného 
trutnovského rodáka, liberálního politika, 
dramatika i básníka Uffa Horna, který svou 
činností spojoval Čechy s Němci a byl trnem 
v oku bývalých rakousko-uherských úřadů. 
Trutnováci tedy vědí, že záhada v názvu 
jejich centra není na pořadu dne. A ostatní? 
Důležité je, že si to pamatují a používají. ▪

PŘÍBĚHY  
ZAJÍMAVÝCH 
STAVEB

TEXT:  PETRA MIŠKEJOVÁ, STANISLAV SCHNEEWEIS

Projekt Stavba čtvrtstoletí, to je mapování stavitelství novodobé republiky, které přináší i v roce 2020 poutavé příběhy. 
Zaujal už více než 200 přihlašovatelů staveb a od letošního roku se stal součástí Národní inovační strategie.





www.cd.cz

Pojeďte s námi.
www.cd.cz

LEPŠÍ NEŽ
DRŽET VOLANT 
Dopřejte si cestování s volnýma rukama a bez zdržování se 
na silnicích. S námi si můžete po celou dobu jízdy číst, kreslit 
nebo si dát třeba ruce v klidu za hlavu a odpočívat.

Praha–Brno
již od 29KčPraha–Brno
již od 2929Kč
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TEXT: PETR HORÁLEK, FOTO: SHUTTERSTOCK, PIXABAY, WIKIPEDIA

RAKOUSKO INNSBRUCK 
TURISTICKÝ RÁJ V SRDCI ALP
Páté největší město Rakouska snad reklamu ani nepotřebuje. Při vyslovení jeho jména 
si každý automaticky vybaví sníh, alpské velehory, profesionální i amatérské lyžování 
nebo romantické procházky historickými uličkami pamatujícími habsburské císaře. 
Do správního centra Tyrolska navíc vedou hlavní železniční tahy ze všech světových 
stran. Tak proč ještě váhat nad výběrem letošní zimní dovolené?



Nejpopulárnějším a nejrychlejším vla-
kovým spojením Česka s Innsbruckem 
jsou bezesporu Jižní expresy, kterými se 
dostanete 4x denně z Prahy až do Lince. 
Zde pak stačí přestoupit na railjet ra-
kouských drah. Celková doba jízdy vyjde 
přibližně na 7 hodin 40 minut. Expresní 
spoje z Prahy jsou také několikrát denně 
doplněny přímými rychlíky. Plánujete-li  
cestu s předstihem, nezapomeňte si 
včas zajistit jízdenku. Pro cesty do Lince 
nabízejí České dráhy cenově atraktivní 
Včasné jízdenky Evropa, které bývají 
v prodeji už dva měsíce předem. Pokud 
se chcete pokochat krásou rakouské 
krajiny, vyzkoušejte také jízdu přes Vídeň 
a Salcburk po proslulé Westbahn. Z Prahy 
až do Innsbrucku se pak dostanete 
za zhruba 9 hodin.

JIŽNÍM EXPRESEM DO ALP

VLAKEM PO EVROPĚ26

Jeho jméno má zvuk jako švihnutí sjezdař-
skou hůlkou do sněhu. Innsbruck v němči-

ně doslova znamená most (die Brücke) přes 
řeku Inn. Při příjezdu do této urbanistické 
perly východního Rakouska vás však spíše 
než vodní hladina upoutají impozantní alpské 
masivy. Právě zdejší velehory určily v moderní 
době ekonomický rozvoj a ráz města. Samo-
zřejmě se najdou turisté, kteří přednostně 
zamíří do místních kaváren, hospůdek nebo si 
udělají okružní trasu po starobylých památ-
kách. Co si ale budeme nalhávat, většina sem 
jede hlavně lyžovat.

Lanovkou i po sjezdovce
Pro sportovce Innsbruck nabízí opravdu velké 
množství atrakcí. Jen dvacet minut vám zabe-
re cesta z centra města do lyžařského areálu 
na hoře Nordkette ve výšce 2 000 m n. m., 
ležícího jen pár kilometrů severně. Navíc 
u toho využijete lanovku, kterou navrhla 
světoznámá architektka Zaha Hadid a jejíž 
trasa měří úctyhodných 1 800 metrů. Dalším 
populárním lyžařským areálem je Patscherko-
fel, který se nachází opačným směrem na jih 
od města. Letošní sezona tu končí až 19. dub-
na, ale raději příliš nečekejte, ať máte sněhu co 

nejvíce. V rámci turistických výletů se dále mů-
žete vydat k nejbližším alpským vrcholkům, 
kterými jsou Hafelekar (2 334 m n. m.) a Serles 
(2 718 m n. m.). Pokud vám to počasí nebo 
stav vozovek dovolí, lze si pro výlety do okolí 
vybrat horské nebo downhillové kolo.

Lyžování na sjezdovkách proslavilo Inns-
bruck doslova celosvětově. Už dvakrát se zde 
totiž konaly olympijské hry, a to v letech 1964 
a 1976. Na stadionu Bergisel získal bronzovou 
medaili i československý reprezentant Dalibor 
Motejlek. Na stejném místě se pravidelně 
pořádá i slavný Turnaj čtyř můstků, ve kterém 
v minulosti zvítězili i naši sportovci Jakub 
Janda nebo Jiří Raška. Pokud se budete chtít 
podívat na vrchol slavné věže, musíte zdolat 
455 schodů, nebo si můžete jako v pohádce 
vybrat pohodlnější cestu – použít jeden ze 
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dvou výtahů. Ke stadionu se mimochodem 
váže i jedna nesportovní zajímavost. V roce 
1988 tu sloužil mši pod širým nebem papež 
Jan Pavel II.

Nahlédněte do světa zvířat
Pokud si vyjedete do Innsbrucku s dětmi, 
neměli byste si nechat ujít návštěvu zdejší 
zoologické zahrady. Není totiž jen tak ledaja-
ká. Výše položenou zoo (750 m n. m.) v Evropě 
nenajdete. Vyrazit k ní se dá stejnou lanovkou 
jako na vrchol Nordkette, stačí jen vystoupit 
o něco dříve ve stanici Alpenzoo. Přidáváme 
však praktické doporučení. Zdejší cesty včetně 
přírodního prostoru zvířat jsou někdy opravdu 
strmé, nezapomeňte si proto vzít s sebou 
vhodnou obuv. Populární zoo, která se rozklá-
dá na pěti hektarech, byla otevřena už v roce 
1962 a od té doby se stala domovem asi dvou 
tisíc zvířat (z více než stovky druhů). Přízeň 
a zájem návštěvníků si získali především 
hnědí medvědi, vydry, vlci a orli. Na předvádě-
cí farmě se lze pokochat stády pasteveckých 
prasat, ovcí, koz, hus a krav.

Oblíbené místo císařů
Na výletě do centra Tyrol však kromě obdivu 
přírodních krás nezapomeňte na návštěvu 
historických památek. Město totiž v minulosti 
patřilo mezi oblíbenou destinaci habsburských 
panovníků. Císař Maxmilián I. byl Innsbruckem 
tak okouzlen, že se sem dokonce na počátku 
16. století natrvalo přestěhoval. V roce 1669 
zase založil císař Leopold I. místní univerzitu. 
A v roce 1765 tu Marie Terezie uspořádala 
svatbu svého syna a budoucího českého krále 
Leopolda II. se španělskou infantkou. Není 
divu, že druhý Hofburg v Rakousku se nachází 
právě zde. Císařský zámek vybudoval zmíněný 
Maxmilián jako své sídlo už před rokem 1500. 
Nádherný palác byl v polovině 18. století pře-

stálou expozici rozdělenou na tematické 
celky: víra, příroda, politika a člověk. K bu-
dově, která se nachází na jihu města, se 
snadno dostanete tramvají či autobusem.

Procházka s dobrým jídlem
Při toulkách centrem města je skoro nutností 
procházka po nádherné Maria-Theresien-
-Straße, tedy třídě Marie Terezie. Kdybyste ji 
vynechali, bylo by to, jako kdyby se za-
hraniční turista zapomněl v Praze podívat 
na Václavské náměstí nebo do ulice Na Pří-
kopě. Najdete tu svérázné obchody, klasická 
nákupní centra v západním stylu, stylové 
kavárny i krásné parky. V Innsbrucku určitě 
nebudete trpět ani nedostatkem výběru, kam 
zajít na oběd, večeři či prostě na sklenku vína 
nebo šálek kávy a čaje. Denně tu má otevřeno 
asi 190 restaurací a 60 lokálů. K občerstvení 
si můžete vybrat z nepřeberné nabídky míst-
ních specialit: klobás, salámů, sýrů, štrúdlů 
nebo „zlatých šindelí“ – čokoládovo-pistá-
ciové dobroty, která odkazuje na slavnou 
Zlatou stříšku. Přejeme vám šťastnou cestu, 
příjemný pobyt a dobrou chuť. ▪

stavěn do barokního stylu a spolu s okrasným 
parkem dodnes okouzluje turisty.

Dalším architektonickým klenotem 
je proslulá Zlatá stříška, kterou nechal 
postavit opět císař Maxmilián. A že tehdy 
rozhodně nešetřil… Gotický arkýř totiž 
nechal vyzdobit pozlacenými měděnými 
plátky, jejichž počet dosáhl 2 657 kusů. 
Před několika lety zářící nádhera přitáhla 
pozornost zlodějů, kteří si odnesli osm 
cenných dílků, ztráta ale naštěstí trvala 
jen několik dní. Máte-li chvilku času, při 
prohlídce města si neváhejte prohlédnout 
také Dvorní kostel obklopený dvaceti osmi 
bronzovými sochami habsburských i jiných 
panovníků v životní velikosti a barokní dóm 
svatého Jakuba.

Naopak novou turistickou atrakcí je 
muzeum Tirol Panorama, otevřené teprve 
v roce 2011, které proslulo zejména díky 
obřímu plátnu o rozměru tisíc metrů čtve-
rečních. Malba Josepha Antona Kocha zná-
zorňuje slavnou tyrolskou vzpouru z roku 
1809 proti napoleonské a bavorské armádě. 
Kromě plátna v muzeu můžete obdivovat 
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Existuje-li nějaké místo prodchnuté skrz naskrz tajemstvím, je to nepochybně Praha. Město mágů, alchymistů a zasvěcenců. 
Podivuhodné sídlo, o němž se vypráví, že spočívá na hranici dvou realit a je skutečným prahem, vstupní branou do jiné dimenze. 
Zní to neuvěřitelně, ale úplně první stavby zde byly postaveny tak, aby svou polohou a vlastnostmi umožnily přestup mezi světy.

Okultní spisovatel Gustav Meyrink se 
hned na několika místech zmiňuje 

o tajném mystickém bratrstvu Sat Bhai. To 
působilo v indickém městě Prajága, odkud  
v 7. století vyslalo skupinu mnichů, aby 
po celém světě hledali místo, kde lze překro-
čit práh. Aby pátrali po výjimečném kousku 
země, kde za určitých okolností neplatí 
fyzikální zákony, a díky tomu lze opustit naši 
realitu a vstoupit do absolutního „jinde“. Mni-
ši tuto anomálii prý nalezli na břehu Vltavy 
a podle přesně daných pravidel zde založili 

město. Zrodila tuto představu výhradně 
spisovatelova fantazie, nebo se v ní odrážejí 
skutečné události z dávné historie?

Podivné shody
Nelze popřít, že mnohé české a indické 
reálie si jsou až podezřele podobné. Čeština 
nemá s žádným neslovanským jazykem tolik 
společných slov jako se sanskrtem. Obdobné 
jsou jí mnohé zvyky a obyčeje. Na celém světě 
je posvátným a magickým číslem především 
sedmička. Pro Indy tuto roli převzala devítka. 

PODAŘÍ SE ODHALIT PRASTARÉ TAJEMSTVÍ PŮVODU MĚSTA?

PRAHA NA PRAHU SVĚTŮ
Ta se stala hotovým synonymem tajemství. 
Označením něčeho, co mělo zůstat utajeno. 
Existuje legenda o devíti pánech, o devíti 
neznámých. Také u nás je devítka spojována 
s tím, co je magické, nebo alespoň nevysvět-
litelné. Pro čarování se užívalo devatero kvítí. 
Neznámé krajiny ležely za devatero horami 
a devatero řekami. Známe devítihlavou saň 
nebo říkáme, že kočka má devět životů…

A valí se na nás další shody. Jedním z nejdů-
ležitějších rituálů védského náboženství byla 
ašvamédha – oběť koně. Pokud se nějaký 

ZÁHADY NA 
DOSAH RUKY

S ARNOŠTEM VAŠÍČKEM
FOTO: AUTOR, PIXABAY
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mocný indický rádža chtěl stát vládcem celé-
ho světa, vybral bílého koně s řadou božských 
znaků a vypustil ho do krajiny za doprovodu 
početné ozbrojené družiny. Kůň si mohl volně 
pobíhat, kam chtěl. Dostal-li se na území ci-
zího vládce, musel tento panovník uznat svr-
chovanost rádži provádějícího ašvamédhu. 
Podle Kosmovy kroniky také kněžna Libuše 
vyslala k budoucímu králi Přemyslu družinu, 
která následovala jejího bělouše.

Tajemství prvního domu
O dalším hinduistickém zvyku přináší zprávu 
kronikář Václav Hájek z Libočan. Při přestavbě 
města se pod kamenným prahem prvního 
domu v Praze našel zaražený kůl. V jámě u něj 
hořel oheň, který se nedal uhasit. Hinduisté 
vždy úzkostlivě dbali, aby jejich svatyně stály 
na spojnici nebes s podsvětím. Proto zednický 
mistr nejprve na přesně určeném místě za-
razil do země kůl, aby napíchnul hlavu hada, 
který podle staré víry podpírá svět. Na vrchol 
kůlu pak položil základní kámen. Neslyšíme 
ozvěnu tohoto obřadu v českých pověstech 
o hadech žijících pod prahem? A jak vysvětlit 
ten tajemný věčný oheň? Staří Indové znali 
věčně hořící kouzelné lampy. Jejich vynález 
připisovali Nágům – hadím polobohům, kteří 
sídlí v podzemí. A ještě jedna zajímavá sku-
tečnost se nedá přehlédnout. Ve védách se 
objevuje strážkyně obětního ohně, jejíž jmé-
no nám je až podezřele známé: Pragavádí.

Oběť slunci
Čím byla pahorkatina na řece Vltavě tak výji-
mečná, že se Sat Bhaiové usadili zrovna zde? 
Jaká anomálie je přiměla postavit tu první 
stavby podle přesně daných pravidel? Nazvali 
své nové město Prajága, což znamená oběti-
ště, nejen jako vzpomínku na svůj domov, ale 
i proto, že Praha je obětovaná slunci? Dá se 
říct, že je sluncem doslova ukřižovaná?
Pět nejstarších románských staveb matky 
měst bylo zbudováno tak, aby jejich spojnice 
vytvářely kříž, který přesně kopíruje slunovra-
tové linie. Nad rotundou svatého Longina vy-
chází o zimním slunovratu. Na protější straně 
této linie nad katedrálou sv. Víta, původně 
malou rotundou, zapadá o letním slunovratu 
a v obou případech prochází nad rotundou 
svatého Kříže. Ta své jméno nemá nadarmo. 
Právě přes ni se s hlavní slunovratovou linií 
kolmo kříží další. Jeden její konec představuje 
původně románský kostel svatého Klimenta, 
nad nímž slunce vychází o letním slunovra-
tu. Protilehlou stranu ohraničoval dnes už 
zbouraný románský kostelík svatého Filipa 
a Jakuba, který stál za řekou, v místě dneš-
ního Arbesova náměstí na Smíchově. Slunce 
tam zapadá o zimním slunovratu.

Hra čísel
Vzdálenost vzdušnou čarou mezi svatovít-
skou bazilikou a rotundou sv. Longina je 
přesně 2 400 metrů. A stejná vzdálenost dělí 
kostel svatého Klimenta od filipojakubské ro-
tundy na Smíchově. Jak je to možné? Ve stře-
dověku se měřilo lokty. Předběhli stavitelé 
svou dobu? Délka 2 400 metrů se rovná  
24 jednotkám po sto metrech. Skrývá se 
v tomto čísle další tajemství? V indické 
mytologii se objevuje pojem tírthankara, 
což znamená něco jako stavitel brodu nebo 
přechodu. Jde o osvícené bytosti, které na-
pomáhají poutníkovi osvobodit se od všeho 
pozemského a vystoupit do jiné úrovně.
Tírthankarů je dvacet čtyři. Stejný počet má 
shromáždění starců, kteří v Apokalypse tvoří 
jakýsi most mezi člověkem a bohem. Nejstar-
ší církevní stavby v Praze spojují posvátné 
linie, tedy jakési pomyslné mosty či brody 
k nepozemskému světu. A přímo uprostřed 
stojí rotunda svatého Kříže. Jen tady může le-
žet pomyslný základní kámen Prahy. Magický 
střed města i království. Jedině tady mohli Sat 
Bhaiové najít vytoužený práh.

Brána do neznáma
Podle Meyrinka Sat Bhaiové tento práh 
skutečně překročili. Co tím bylo asi míněno? 
Pokoušeli se najít bránu do jiné dimenze? Je 
to příliš fantastická představa? Vědci připouš-
tějí, že paralelní svět se může rozkládat kdesi 

daleko za hranicemi našeho vesmíru, nebo je 
vzdálen pouhých pár milimetrů od nás. Může 
se velmi podobat tomu našemu a zároveň 
se v mnoha ohledech lišit. Čas tam možná 
plyne jinou rychlostí. Řada pověstí vypráví 
o hrdinech, kteří se přes nějakou jeskyni do-
stali do cizího prostředí, a když se po několika 
hodinách vrátili, zjistili, že na Zemi zatím 
uplynuly desítky, často i stovky let a jejich 
příbuzní jsou dávno mrtví. Znamená to, že 
v některých místech dochází k samovolnému 
průniku našeho a paralelního světa? A lze 
tuto situaci úmyslně vyvolat? ▪

?
SOUTĚŽ O DVD
TAJEMSTVÍ VOYNICHOVA RUKOPISU
Odpovězte na soutěžní otázku a DVD 
Tajemství Voynichova rukopisu od  
Arnošta Vašíčka může být vaše.

Jak bratrstvo Sat Bhai pojmenovalo 
město, ze kterého později vyrostla 
Praha?

A   Pragavádí
B   Pragadí
C   Prajága

Odpověď zadejte do pří-
slušného formuláře 
na www.cdprovas.cz 
do 15. ledna 2020.

Více o záhadách najdete na www.mysteryfilm.cz.

Nad rotundou sv. Longina vychází slunce vždy 
o zimním slunovratu.

Je rotunda svatého Kříže místem, kde lze překročit 
práh? Řada podivných úkazů, které byly zazname-
nány v její těsné blízkosti, leccos napovídá.
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Články v této rubrice mají pouze informativní charakter. Přeprava ve vlacích ČD se řídí tarifem TR 10 a SPPO.

ČD Ski 
Užijte si lyžovačku se slevou 

Můžete potkat ve vlaku 
Hannelore Paseka Berthold 

JŘ 2020 
Co ČD chystají v regionech



Novoroční mráz a sněžení bývají po pro-
sincových výkyvech teplot zárukou 

dobrého lyžování v horských oblastech 
v zahraničí i v Česku. A kde dosud příliš 
nepřála sněhová nadílka, tam se čile zasně-
žuje. České dráhy proto už patnáctou zimní 
sezonu připravují zajímavé slevy pro lyžaře, 
kteří se na hory vypraví vlakem. Kromě šesti 
skiareálů v České republice je možné uplat-
nit slevu i ve dvou resortech na Slovensku 
a už třetím rokem také ve švýcarském Da-
vosu, kde je čeká okolo 300 km sjezdovek. 
Do zahraničních hor lze vyrazit pohodlnými 
lůžkovými spoji ČD, na Slovensko navíc 
denními expresy a spoji SC Pendolino.

Princip nabídky ČD Ski je jednoduchý. 
V tuzemských partnerských skiareálech 
lyžaři získají po předložení platné jízdenky 
ČD slevu 20 % na denní skipas, ve sloven-
ském resortu Malinô Brdo ve Velké Fatře 
a ve švýcarském areálu Davos Klosters pak 
dvacetiprocentní slevu na dvoudenní nebo 

třídenní skipas. Šumavský skiareál Lipno 
v rámci bonusového produktu ČD Yetti 
nabízí dokonce slevu ve výši 30 % na denní 
skipas pro ty, kteří přijedou na lyže vlakem 
z Českých Budějovic. Na slovenském 
Štrbském Plesu dostanou cestující ČD slevu 
20 % na dvoudenní skipas v půjčovně lyží 
Tatraski. Zvýhodněné ceny skipasů budou 
v partnerských skiareálech platit  
od 11. ledna až do 29. března 2020.

Užijte si 
lyžovačku s 20% slevou

Zima počesku
Do tuzemských skiareálů ČD Ski, které 
nabízejí slevu 20 % na jednodenní skipasy, 
se lyžaři dostanou vlakem z krajských měst 
nebo regionálních center většionou do dvou 
hodin. Například do krušnohorského Pernin-
ku se svezete z Karlových Varů za 48 minut. 
Časově náročnější je cesta do JONAS PARKU 
Ostružná v Jeseníkách, kam se dá dojet vla-
kem z Olomouce za zhruba 2 hodiny.

I letos mohou zájemci vyrazit za zimními radovánkami za velmi výhodných podmínek. Stačí využít některý z vlaků národního 
dopravce a svézt se k jednomu z devíti zimních resortů ČD Ski. Kromě tuzemských destinací je možné získat skipas 
za výhodnou cenu také na Slovensku nebo ve švýcarském Davosu.
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Hory Skiareál Dostupnost vlakem

Jizerské hory Ski Bižu Tanvaldský Špičák Liberec – Smržovka – Tanvaldský Špičák (42 min)

Jeseníky JONAS PARK Ostružná Olomouc – Ostružná – Jeseník (o víkendech 2 h 2 min)

Krkonoše Sportovní areál Harrachov Liberec – Tanvald – Harrachov (1 h 17 min)

Šumava Ski & Bike Špičák Plzeň – Klatovy – Železná Ruda (1 h 58 min)

Skiareál Lipno (ČD Yetti) České Budějovice – Rybník – Lipno n. Vlt. (1 h 39 min)

Krušné hory Skiareál Vila Pernink Karlovy Vary – Nejdek – Pernink (48 min)



TIPY NA VHODNÉ JÍZDENKY 
A DOPORUČENÉ SPOJE NAJDETE 
NA WWW.CD.CZ/ESHOP

Fatra nebo Tatry?
Na Slovensko České dráhy vypravují spoje 
s lůžkovými vozy anebo vlaky SC Pendolino. 
Přímé denní spoje i noční vlaky kategorie 
EuroNight (s možností převozu osobního 
automobilu) nabízejí nejrychlejší spojení 
do Vysokých Tater s návaznými přípoji 
na Štrbské Pleso do skiareálu na Solisku. 
Resort Štrbské Pleso, který nabízí benefit 
v hodnotě 20 % na dvoudenní skipas (v rám-
ci spolupráce s půjčovnou lyží Tatraski), je 
velmi dobře dostupný ze severní Moravy 
a Čech, vždy s přestupem na zubačku 
ve stanici Štrba. Cesta Pendolinem z Prahy 
do Ružomberku trvá přibližně 5 hodin, 

do Štrby šest a do Popradu-Tater něco přes 
šest hodin. Od loňska České dráhy navíc 
vždy v pátek vypravují do Tater druhý spoj 
kategorie SC Pendolino. Druhý den, vždy 
odpoledne po celodenním lyžování, odjíždí 
zpět vlak SC 240 Pendolino Košičan ze Štrby 
v 16:27 h nebo z Ružomberka v 17:11 h.

V lůžkovém kupé až do Alp
Přes noc se dá pohodlně dostat lůžkovým 
spojem Českých drah nejen na Slovensko, 
ale i do srdce alpského lyžování – švýcar-
ského Davosu. Cesta v lůžkovém voze ČD 
ve vlaku Ex 337 z Prahy (odjezd v 18:01) 
do švýcarské stanice Sargans (7:23), kde je 
přestup na přípoj do Landquartu a Davosu 
(příjezd v 8:53), stojí v třímístném lůžko-
vém kupé okolo 2 090 Kč (cena vč. švýcar-
ského přípoje do Davosu). Přípojný vlak 
zastaví v Davos Dorfu, horském městečku 
položeném v nadmořské výšce 1 560 m n. m.,  
nedaleko lanovky na Parsenn, v 8:50 h. 
Kdo chce navštívit jiná místa ve Švýcar-
sku, může vystoupit i v Buchsu u hranic 
s Lichtenštejnskem nebo v Sargansu. Zde je 
možné přestoupit na přípoje do St. Gallenu, 
Churu, ale i směrem na Svatý Mořic.

Pro získání slevy 20 % na dvou- nebo 
třídenní skipas ve skiaréně Davos Klosters 
předloží cestující ČD na pokladně Bergbahn 
Davos Klosters ubytovací příplatek s uvede-
ným datem příjezdu do Sargansu a počtem 
osob. Výměnou získá zvýhodněný skipas. 
Lyžařské středisko nabízí českým lyžařům, 
kteří přijedou vlakem ČD, i zvýhodněnou 
nabídku ubytování na www.davos.ch/zima. 
Mezi čtyřmi skiareály v rámci Davos Klos-
ters se dá pohybovat vlakem Rhétské drá-
hy, na který platí společný skipas. Zastávky 
jsou vždy u nástupních stanic lanovek. ▪

Nabídku 
zvýhodněných 
cen skipasů lze 

využít od 11. ledna
do 29. března 2020. 

Více informací 
najdete na 

www.cd.cz/ski.
Praha

Plzeň

Cheb

Děčín

Karlovy Vary

LiberecÚstí nad Labem

Hradec Králové

Ski & Bike Špičák
www.spicak.cz  

Lipno
www.lipno.info

Sargans / Davos Klosters
www.davos.ch

              ”     

    à”•z     

Pernink
www.pernink.info 

JONAS PARK Ostružná
www.ostruzna.cz

Tanvaldský Špičák
www.skijizerky.cz 

Harrachov
www.skiareal.com

Pardubice

České
Budějovice

Olomouc

Ostrava

Žilina
Brno

Ružomberok-Malinô Brdo
www.skipark.sk

Štrbské Pleso
www.strbskepleso.sk
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Hory Skiareál Dostupnost vlakem

Velká Fatra Malinô Brdo ski & bike Ružomberok Praha – Ružomberok (5 h a 5 min)

Olomouc – Ružomberok (2 h 57 min)

Ostrava – Ružomberok (1 h 57 min)

Vysoké Tatry Štrbské Pleso Praha – Štrba* (5 h 52 min)

Olomouc – Štrba* (3 h 44 min)

Ostrava – Štrba* (2 h 44 min)

*Ve Štrbě je nutné přestoupit na zubačku, která vás vyveze až do Štrbského Plesa.
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Přelom roku bývá na železnici vždy 
ve znamení novinek a pro ten letošní to 

platí dvojnásob. Vstoupily v platnost nové 
smlouvy, které krajské samosprávy uzavřely 
s dopravci. Jednotlivé kraje leckde převzaly 
riziko výběru tržeb na svá bedra a ve vět-
šině z nich budou moci cestující využívat 
integrovaných dopravních systémů. Do hry 
vstoupili také další dopravci. O všech těch-
to novinkách jsme již informovali v pro-
sincovém čísle ČD pro vás, které najdete 
v archivu na www.cdprovas.cz.
Mnozí možná zaznamenali i změny v sa-
motném jízdním řádu či omezení provozo-

vaných nádražních pokladen. České dráhy 
na všechny tyto změny reagují a leckde 
také připravují modernizaci vozidlového 
parku. V následujících čtyřech letech tak 
na železnici přibude více než 60 regionál-
ních jednotek. K tomu dopravce postupně 
zmodernizuje více než 300 vozidel. Níže 
vám proto přinášíme to nejdůležitější z kaž-
dého regionu.

Olomoucký kraj (IDSOK)
České dráhy neprovozují trať 025 (Hanušo-
vice – Dolní Lipka). Kromě časových posunů 
a lepší návaznosti vybraných spojů nedošlo 

k zásadním úpravám JŘ. V následujících 
letech ČD chystají nasazení 28 nových  
el. jednotek a modernizaci až 25 vozů 
a jednotek.

Karlovarský kraj (IDOK)
Provoz vlaků ČD zůstal beze změn.  
V pracovní dny je nově zaveden osobní  
vlak z Karlových Varů (odj. v 17:13) 
do Chebu. Výrazné novinky v JŘ nastanou 
po zavedení společné linky Karlovarského 
a Plzeňského kraje. ČD již objednaly pro trať 
Karlovy Vary – Cheb – Plzeň čtyři nové  
el. jednotky.

V minulém čísle jsme informovali o několika zásadních změnách, ke kterým ve vybraných krajích ČR došlo v závěru roku  
i od 1. ledna 2020. Pro cestující, kteří využívají regionální vlaky, platí nové tarify včetně systému odbavení i nákupu jízdenek.  
ČD jsou leckde již plnohodnotnou součástí krajských integrovaných dopravních systémů. Tyto novinky však nejsou posledními v řadě. 
Změny zaznamenal i samotný jízdní řád a v mnoha regionech České dráhy připravují postupnou obnovu vozidlového parku. 

JŘ 2020

Co chystají 
České dráhy v regionech
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Pardubický kraj (IREDO)
ČD neprovozují trať 024 (Ústí n. Orlicí – 
Mlýnický Dvůr) a již zmíněnou trať 025. Byla 
rozšířena nabídka spěšných vlaků na trati 
020 z Chocně na Náchodsko a osobních  
vlaků mezi Českou Třebovou a Letovicemi.  
ČD plánují modernizaci až 40 provozova-
ných vozů a nákup 7 motorových jednotek.

Jihočeský kraj (IDS JK, JIKORD)
ČD dál beze změny obsluhují všechny tratě 
v kraji. Byla zavedena nová spojení Blatná 
– Beroun, Č. Budějovice – Zliv – Dívčice 
a nové spěšné vlaky z Tábora do Strakonic. 
ČD nakoupí 10 elektrických a 7 motorových 
jednotek. Zároveň chtějí pořídit vhodné 
vozidlo pro Bechyňku a zmodernizovat  
7 provozovaných jednotek a 4 vozy.

Moravskoslezský kraj (ODIS)
Provoz vlaků ČD zůstal beze změn. Novin- 
kou je zavedení Štramberského expresu  
(4 páry sp. vlaků) v úseku Štramberk – Ostra-
va hl. n. a sp. vlaku z Třince do Ostravy hl. n. 
Zbrusu nový vlak také jede z Ostravy-Svinova 
(ve 23:07) do Havířova. ČD chystají nákup až 
19 el. jednotek a již objednaly 5 netrakčních 
push-pull souprav. Modernizaci připravují 
u celkem 56 provozovaných jednotek a vozů.

Kraj Vysočina (VDV)
ČD dál beze změny obsluhují všechny tratě 
v kraji. Kromě časových posunů, posílení 
a lepší návaznosti vybraných spojů byly 
zavedeny přímé vlaky v úseku Jihlava – Tábor 
a Havlíčkův Brod – Kostelec u Jihlavy – Telč. 
V úseku Počátky-Žirovnice – Horní Cerekev 
došlo k úplnému zrušení osobní dopravy. ČD 
pro tento region nakoupí 6 el. jednotek a 9 
motorových jednotek. Modernizováno bude 
10 provozovaných motorových jednotek.

Královéhradecký kraj (IREDO)
ČD již neprovozují osobní vlaky na trati 
030 (Liberec – Stará Paka) a vybrané spoje 
na trati 046 (Stará Paka – Lomnice n. Popel-
kou). Ve špičkách jsou posíleny spěšné vlaky 
Dobrošov a sezonní víkendová doprava 
na trati 047 (Teplice nad Metují – Adrš- 
pach). ČD plánují nasazení 4 nových  
el. jednotek, výhledově pak 11 motorových 
a dalších 4 el. jednotek. Obnovy se dočká 
více než 30 provozovaných jednotek a vozů.

Jihomoravský kraj (IDS JMK)
Provoz vlaků ČD zůstal beze změn. Došlo 
k posílení os. vlaků z Břeclavi a Znojma 
do Vídně, obnovení dopravy na trati Hru-
šovany u Brna – Židlochovice a zavedení 
spěšných vlaků ze Znojma do Okříšek.  
ČD zde nechystají výrazné investice do  
vozidlového parku, kraj nakoupí vlastní 
vozidla elektrické trakce.

Liberecký kraj (IDOL)
Osobní vlaky ČD už nejezdí v úsecích Semi-
ly – Stará Paka a Plavy – Železný Brod. Došlo 
ke ztrátě přímého spojení Prahy a Harrachova. 
V dvouhodinovém taktu bylo zavedeno přímé 
spojení z Mladé Boleslavi do Rumburku. ČD 
zde nechystají investice do vozidlového parku. 
Kraj nemá požadavky na jeho obnovu.

UZAVŘENÉ POKLADNY ČD
Přehled pokladen, jejichž servis si krajské samosprávy 
neobjednaly a které jsou uzavřené od 15. prosince 2019: 
Adamov zastávka, Bojkovice, Brno-Chrlice, Bylnice, Dobronín, 
Hovězí, Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov, Humpolec, 
Hustopeče u Brna, Chuchelná, Křenovice horní nádraží, 
Křižanov, Kunovice, Kynšperk nad Ohří, Louny, Milevsko, 
Moravská Nová Ves, Moravský Písek zastávka, Nová Role, 
Okříšky, Ostrožská Nová Ves, Paskov, Pelhřimov, Postoloprty, 
Přibyslav, Střelice, Šumice, Tlumačov, Valašské Klobouky, 
Valtice město, Velké Karlovice, Záhorovice, Žabčice, Žatec.

*V případě, že ve výchozí stanici není pokladna, nákup jízdenky 
je stále možný ve vlaku, bez přirážky. Nově lze platit kreditní 
kartou ve všech spojích ČD.

VÍCE NA WWW.CD.CZ 
V SEKCI TISKOVÉ ZPRÁVY

Ústecký kraj (DÚK)
ČD neprovozují tratě 123 (Most – Žatec 
západ), 124 (Lužná u Rakovníka – Chomu-
tov), 126 (Most – Rakovník), 131 (Ústí nad  
Labem – Most) a 137 (Chomutov – Cran-
zahl). Na vybraných tratích jsou navýšeny 
počty spojů. ČD kvůli změně napájecí sítě 
počítají s konverzí el. jednotek a plánují  
modernizaci 8 os. vozů.

Středočeský kraj a hl. m. Praha (PID)
ČD opustily tratě 124 (Lužná u Rakovní-
ka – Chomutov) a 126 (Rakovník – Most). 
Nově jsou zavedeny dva spěšné vlaky z Prahy 
do Mladé Boleslavi. ČD plánují nákup až 44 
motorových jednotek, výhledově se počítá 
s pořízením až 86 el. jednotek a probíhá roz-
sáhlá modernizace motorových vozů (16 ks), 
motorových jednotek (49 ks), el. jednotek  
(71 ks) a vybraných přívěsných vozů.

Zlínský kraj (TZK)
ČD neprovozují tratě 280 (Vsetín – Střelná), 
282 (Vsetín – Velké Karlovice), 283 (Horní 
Lideč – Bylnice) a 341 (Uherské Hradiště – 
Vlárský průsmyk). Nově vlaky pojedou v relaci 
Přerov – Zlín nebo Přerov – Uherské Hradiště 
– Veselí nad Moravou. Řídicí vozy řady 961  
(5 ks) budou vybaveny wi-fi. Jiná obnova vozi-
dlového parku ČD se v tomto kraji neplánuje.

Plzeňský kraj (IDP)
ČD dál beze změny obsluhují všechny tratě 
v kraji. Nově jsou zavedeny vlaky v úseku 
Poběžovice – Staňkov – Holýšov jako přípoje 
na Západní expres. ČD průběžně omlazují 
vozidlový park a již objednaly 11 el. jednotek.
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MŮŽETE POTKAT VE VLAKU

Příběhy, které píše realita, leckdy předčí naši fantazii… A vyprávění této sympatické 
Španělky s kořeny z Česka, Rakouska a Chorvatska jako by bylo stvořené pro natočení 
celovečerního filmu. Filmu, do jehož hlavních rolí byla obsazena železnice, okolnosti 
poválečného Československa a dítě, které se právě rozhodlo objevit svět…

Vaše jméno má české, německé i španěl-
ské kořeny. Vaše maminka žila zamlada 
v Brně, po druhé světové válce v Němec-
ku a váš otec v Záhřebu. Jak se vlastně 
poznali?
V Praze! Byli hodně mladí. Maminka pak 
za tátou odjela na čas do Záhřebu, kde 
studoval, a tam i otěhotněla a vrátila se 
do Brna ještě během války. Byla sirotek a žila 
tam se svými tetami. Rodinní předkové však 
pocházeli z Vídně, žili po staletí v Sudetech. 
Vzhledem k okolnostem na konci války byla 
navzdory pokročilému těhotenství donuce-
na neprodleně opustit Česko. Když se otec 
o hrozícím odsunu dozvěděl, vydal se pro ni 
do Brna. Nestihl však dorazit včas. Mamin-
ka byla 22. dubna 1945, v den, kdy měla 
nastoupit do porodnice, donucena odjet 
poštovním vlakem do Norimberku. A během 
této cesty jsem se narodila. S otcem se už 
nikdy nepotkali. Když se totiž vrátil do Záhře-
bu bez rodiny, byl režimem označen za špiona 
a po krátkém pobytu ve vězení zemřel.

Jak vám maminka o tak hrozném osudu 
vyprávěla?
To víte, měla to těžké. Přesně v ten den, kdy 
ji donutili odjet, jí všechno vzali. Dosavadní 
život, ale i všechny osobní věci. Proto s sebou 
neměla ani žádné oblečení pro mě. Zkrátka 
nic. Nechali jí jen kapesník, aby si prý měla 
čím otřít slzy. Ve vlaku samozřejmě nebyli 
žádní lékaři ani zdravotní sestry, takže někde 
mezi Plzní a Nepomukem zastavili a po mém 
narození použili na omytí teplou vodu 
z parního kotle. Po příjezdu do Norimberku 
nás odvezli do uprchlického tábora. Po ně-
jaké době jsme odsud odjely a začaly nový 
život v bavorském Bamberku ještě se dvěma 
pratetami z Brna. Už se nám pak žilo lépe. 

Mohla jsem dostudovat a ve dvaceti letech 
odjet i do zahraničí, do Anglie, Ženevy a pak 
do Madridu. Splnit si svůj sen. Tam jsem se 
seznámila i s mým manželem a už ve Španěl-
sku zůstala.

Zazlívaly jste Česku takové zacházení?
Já rozumím, že v té době nenáviděli Němce. 
Ale my s Němci přece neměly nic společného. 
Náš život ovlivnila tehdejší politika. Tak jako 
milionů dalších lidí. Dnes se podobná situace 
opakuje v jiných oblastech světa. Pořád do-
kola. Máme pár společných charakterových 
znaků nezávisle na tom, odkud pocházíme, 
a těmi jsou přístup k lásce, nenávisti a stra-
chu. A to se nikdy nezmění, proto děláme 
pořád stejné chyby a nechceme se poučit.

Mluvíme spolu anglicky, pamatujete si 
nějaká slova v češtině?
Když jsme žily v Německu, maminka a tety 
spolu česky mluvily, ale mě bohužel skoro nic 
nenaučily. Pořádně znám jen písničku „Pec 
nám spadla, pec nám spadla…“ A samozřejmě 
pár slov jako třeba pivo a brambory!

Proč jste začala po vaší minulosti pátrat 
právě teď, po takové době?
Nejsem tu od té doby poprvé! Po smr-
ti maminky v roce 1986 jsem našla pár 
dokumentů, které mě zaujaly. Řekla jsem 
si, proč se nepodívat do míst, kde kdysi žila 
má rodina, a zjistit trochu více, jak to s tím 
mým narozením vlastně bylo. Manžel sem 
tehdy vůbec nechtěl jet, v té době tu byl ještě 
komunismus! Po revoluci jsme sem vyrazili 
a navštívili Brno. I tu ulici, kde maminka 
bydlívala. Vypátrala jsem i pár příbuzných, ale 
nejsme v kontaktu kvůli jazykovým bariérám. 
To samé jsem udělala u tatínka a navštívila 
Záhřeb, kde jsem našla svou sestřenici, s níž 
si píšeme. Víte, když stárnete, často se rádi 

TEXT: JOHANA KVÍTKOVÁ, FOTO: JAN CHALOUPKA

ohlédnete do minulosti a takové informace 
vás zajímají mnohem víc než v mládí. Většinu 
svého volného času věnuji dětem, vnoučatům 
a cestování. Objevování světa mám zkrátka 
v krvi už od narození. Podruhé jsem tu byla 
minulý rok o Velikonocích a letos jsem se roz-
hodla vyrazit do Česka znovu s kamarádkou 
z Madridu. Podnikáme tu různé výlety.

Vyzkoušela jste si cestovat českými vlaky?
Ano, už minulý rok. Přiznávám, jsem zvyklá 
na rychlejší. Když jsem jela metrem na nádra-
ží, kontroloval mě revizor a řekl mi, že mohu 
jet jako důchodce zadarmo. To mě hrozně 
překvapilo! Tak jsem si říkala, že bych mohla 
jet zadarmo i ve vlaku, ale bohužel. A to bych 
si to zrovna já zasloužila, když jsem se v něm 
narodila, nemyslíte? (smích)

Narodila jsem se mezi 
Plzní a Nepomukem



ČD PRŮVODCE 37

Která místa v Česku jste letos  
navštívila?
Nejdřív jsme s kamarádkou vyrazily do Karlo-
vých Varů a Mariánských Lázní. Pak jsem se 
chtěla vydat na místa, která mám napsaná 
v rodném listu, a těmi jsou Plzeň/Nepomuk. 
Prošly jsme si tedy centrum Plzně, zašly 
do pivovaru a pak jsem si prohlédla i nádraží. 
Sledovala jsem, jak tudy projíždí vlaky…

Jaký to byl pocit, že tam někde jste přišla 
na svět?
Ten pocit byl pro mě krásný dárek, opravdu 
neuvěřitelné. V Nepomuku, kam jsme se také 
podívaly, je takové malé nádraží. To staré 
kolejiště se štěrkovým nástupištěm mi přišlo 
skoro jako z dob mého narození (smích). 
Zkusila jsem pak oslovit i České dráhy, jestli 

by nemohly zjistit více o vlaku, kterým tehdy 
maminka odjela do Německa.

Podařilo se něco zjistit?
Pár informací je zajímavých, ale tehdy bohu-
žel prý nejezdily pravidelné linky u poštovních 
vlaků, a tak je skoro nemožné se ke konkrét-
nímu spoji dopátrat. Stejně si ale myslím, že 
by měly existovat dokumenty k odjezdům 
vlaků v konkrétních časech. Třeba se ho nako-
nec podaří zjistit.

Vrátila byste se někdy do Česka natrvalo?
Ne. Můj domov je ve Španělsku. Nevrátila 
bych se ani do Německa, i když tam mám 
stále známé. Můj muž vždycky velmi tvrdě 
pracoval a zařídil mně i našim dětem ve Špa-
nělsku krásný život. ▪

HANNELORE PASEKA BERTHOLD (74)

Matka Hannelore – Ottilie Paseková – se 
narodila v Brně v roce 1918 a žila tam 
až do dubna 1945. Při vysídlení Němců 
z Československa totiž byla donucena 
odjet do Norimberku. Zemřela v roce 
1986. I když se její dcera Hannelore vdala 
ve Španělsku a už 50 let žije v Madridu, 
maminčino příjmení Paseka si ponecha-
la. S manželem Genarem Bascuasem 
Bertholdem vychovala dceru Carmen 
(43) a syna Francisca (46), který po rodi-
čích převzal rodinné vydavatelství. Ve vol-
ném čase se Hannelore velmi ráda věnuje 
rodině a cestování.
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Cestujete-li s námi často, můžete si 
za odměnu zvolit mnoho výhod, slev 

a zážitků podle vašeho gusta. V nabídce 
věrnostního programu je na výběr zhruba 
třicet benefitů, jako jsou jízdenky a místen-
ky zdarma, celoroční předplatné časopisu 

Železničář, ČD pro vás a Můj vláček, slevy 
na nákup knih, e-knih a časopisů i slevové 
vouchery na vstup do vybraných divadel 
a muzeí po celém Česku. Všechny tyto 
výhody lze získat jednoduše – nákupem 
jízdenek online.

Chcete zabodovat? 
Odměňte sebe i své blízké kupou zážitků!

Jak na body a čerpání výhod
Princip získání ČD bodů je jednoduchý. 
Po registraci na www.cd.cz či v mobilní 
aplikaci Můj vlak a po přihlášení do věrnost-
ního programu se vám ČD Body po každém 
nákupu jízdenky přičítají automaticky 

Využíváte k nákupu jízdenek e-shop ČD či mobilní aplikaci Můj vlak? Díky ČD Bodům máte o důvod navíc, proč jízdenky 
nekupovat osobně na pokladní přepážce, ale právě zde. Nasbírané body totiž můžete proměnit za mnoho zajímavých benefitů. 
Stačí být registrovaným zákazníkem a přihlásit se do věrnostního programu ČD Body.
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KOLIK ČD BODŮ ZÍSKÁTE?

ČASTÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI
Jak zjistím počet bodů 
na svém účtu?
Po přihlášení na www.cd.cz  se 
údaje zobrazí v pravém horním 
rohu, kompletní přehled najdete 
také v uživatelském profilu. 
V mobilní aplikaci Můj vlak se 
aktuální stav zobrazí v sekci 
Jízdenky a Můj účet. Počet 
nasbíraných ČD Bodů lze zjistit 
také telefonicky na čísle  
+420 221 111 122, které je 
k dispozici 24 hodin denně a kde 
vám operátoři sdělí nejen stav účtu, 
ale odpoví vám i na jakékoli dotazy 
týkající se věrnostního programu 
ČD Body.

Jak zjistím, na které benefity 
mám nárok?
U benefitu, na který máte již nárok 
(máte dostatek ČD Bodů), se 
zobrazuje aktivní tlačítko „Vybrat“.

Co když se zapomenu před 
nákupem jízdenky přihlásit?
Pokud se zapomenete přihlásit 
a uskutečníte celý nákupní proces 
včetně zaplacení jako nepřihlášený 
uživatel, body na váš účet vám 
nebudou připočítány. Stejné 
podmínky platí v případě mobilních 
aplikací Můj vlak a Vlakem na výlet.

Kdo získá body v případě 
nákupu skupinové jízdenky?
Body se přičítají na účet toho 
zákazníka, který je přihlášen 
v e-shopu ČD během nákupu. 
To platí i v případě, že budete 
nakupovat jízdenku pro dalšího 
cestujícího.

Je platnost bodů nějak omezená?
Platnost každého bodu je 24 měsíců 
po prvním dni platnosti dokladu, 
za který byly body přičteny. Body 
starší 24 měsíců jsou z účtu 
automaticky vymazány. Smazané 
body nelze následně využít.

Je platnost vybraných 
benefitů nějak omezená? 
Ano, získané slevové poukazy mají 
omezenou platnost (většinou 
od 3 do 12 měsíců). V případě, že je 
v dané době nevyužijete, propadají 
bez náhrady.

na účet. Jste-li přihlášení, jejich aktuální 
zůstatek se vám zobrazí vždy v pravém 
horním rohu, nebo si aktuální stav mů-
žete zkontrolovat v uživatelském profilu 
(v aplikaci Můj vlak také v sekci Jízdenky 
a Můj účet). V případě nákupu více jízde-
nek najednou body narůstají za každou 
jednotlivou jízdenku samostatně. Všechny 
ČD Body mají platnost 24 měsíců od jejich 
přičtení na účet. Body starší 24 měsíců jsou 
z účtu automaticky vymazány.

Zajímá vás, kolika body při online náku-
pu budete odměněni? Za každých uhraze-
ných 10 Kč za vnitrostátní jízdenku získáte 
1 bod. U mezinárodních dokladů se počet 
bodů určuje podle vzdálenosti – do pade-
sáti ujetých kilometrů se přičte 5 bodů, 
nad padesát kilometrů dokonce 10 bodů. 
Stejné množství vám na účtu přibyde také 
za lůžkový a lehátkový příplatek. Novinkou 

je sbírání ČD Bodů jako odměny za absolvo-
vání jednotlivých výletů v mobilní aplikaci 
Vlakem na výlet. Počet takto získaných bodů 
se liší podle náročnosti a typu vybraného 
výletu, většinou od 5 až do 30 ČD Bodů. 
Přehled všech benefitů v nabídce najdete 
na stránce www.cd.cz v záložce Věrnostní 
program. Máte-li dostatek nasbíraných 
bodů, už si stačí jen vybrat a vygenerovat 
slevový voucher na zvolený benefit. Některé 
benefity Českých drah lze uplatnit ihned 
v e-shopu v nákupním košíku. Pozor,  
získané poukazy mají omezenou platnost  
(od 3 do 12 měsíců). V případě, že je v dané 
době nevyužijete, propadají bez náhrady. ▪

Za vnitrostátní jízdenku a místenku 1 bod za každých 10 Kč
Za mezinárodní jízdenku do 50 km 5 bodů
Za mezinárodní jízdenku od 51 km 10 bodů
Za lůžkový nebo lehátkový příplatek 10 bodů
Za absolvování jednoho výletu z aplikace Vlakem na výlet 5–30 bodů

Jan Novák
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DO HIMÁLAJE VYDALA
Tak jsem oznámila výpověď. Po 6 letech ve své první práci… Kolegové jsou sice fajn, ale 
potřebuju změnu. Před pár dny mi navíc bylo čerstvých 30 let, a tak na konci 
června odlétám směr Malý Tibet do severní Indie a zahajuji svůj 
spirituální očistec. Ještě předtím bych si ale měla stanovit 
správná KPI neboli konkrétní, relevantní, měřitelné, 
dosažitelné a časově vymezené cíle. Co třeba 
taková nirvána do 30 dnů? No uvidíme. 
Hlavně když přijdou odměny…

CESTOPIS

TEXT A FOTO: NIKOL HÁJKOVÁ 
INSTAGRAM: 11ENN_

INDIE
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Překonávám se a navštívím informativně 
hned čtyři instituce. Oddělení cestov-

ních dokladů na městském úřadě, zdravotní 
pojišťovnu, úřad práce a Českou správu so-
ciálního zabezpečení. Aby toho nebylo málo, 
sfouknu je hned jedno ráno za sebou, a to 
během dvou hodin. Doteď tomu nemůžu 
uvěřit. Všechny instituce pro mě předsta-
vovaly jakési temné schránky s neznámem, 
kumulovanou úzkostí a hromadou formulá-
řů bez obrázků. Formulářů plných pravidel, 
kterým jsem nikdy nerozuměla a podlamo-
valy moji sebedůvěru. K mému překvapení 
se však za lejstry objevili lidé, kteří mi chtěli 
poradit a usnadnit mi můj plánovaný exit.

Za pár dní už tedy vyrazím vzhůru do měs-
tečka Mulbekh v Himálaji! Zde začínám 
svoji spanilou osmiměsíční pouť po světě. 
Místo abych seděla u krbu, starala se o děti 
a žehlila košile, jedu někam do trapu. Místo 
abych seděla v kanceláři, vytvářela barevné 
koláče a ťukala do excelu, beru krosnu s kon-
zervou a vydávám se vstříc „low costu“. Snad 
to k něčemu bude. Každopádně mě o tom 
přesvědčuje velké množství cestovatelských 
citátů, kterými jsem se v poslední době ob-
klopila. Podle nich má být cestování nejlepší 
životní investicí. No, ještě aby nebylo, když 
mě bude tolik stát!

Brontosauři v Himálaji
Přilétáme do Lehu, pouštního města zařízlé-
ho do himálajských hor a zároveň středobodu 
celého indického regionu Ladakh. Už samot-
né přistání je zážitek. Letadlo se mezi bílými 
vrcholky hor najednou prudce spustí dolů 
a zázračně dosedne na zem. Bohužel jsem 
zrovna seděla v uličce a vůbec nic neviděla. 
Město leží ve výšce 3 500 metrů nad mořem. 
První dny proto trávíme aklimatizací na nad-
mořskou výšku a prozkoumáváme okolí. 

Celý Leh je pro mě jako z jiného světa. Jsme 
obklopení vyprahlými skalními masivy, které 
ostře kontrastují se sytě zelenými údolími 
pod nimi. Přes údolí se vlní ledovcové řeky, 
které však po cestě 
posbíraly tolik bahna, 
že jsou šedavě hnědé. 
Aspoň to ale dává 
více vyniknout bílým 
klášterním komplexům 
posazeným vysoko 
ve skalách. Ať už se 
ale nacházíte ve měs-
tě, nebo v horách, 
všude jsou tu napnuté 
barevné buddhistické 
vlaječky s modlitbami, 
které si odnáší vítr.

Užíváme si „buddho-
libé“ atmosféry, dokud 
symptomy výškové nemoci neodezní, 
a můžeme se plni očekávání vydat do školy 
ve městě Mulbekh, kde budeme v rámci pro-
jektu neziskové organizace Brontosauři v Hi-
málajích působit jako dobrovolníci. Většina 

z nás tu má učit nebo stavět. Já je u toho 
budu fotit. Jsme celkem různorodá parta – já 
z marketingu, filmař, auditorka, učitelky, 
chirurg, elektrotechnik... V podstatě jsme tu 

ale všichni na odvykač-
ce. Díky těsné blízkosti 
Pákistánu a Číny je 
tato oblast pro Indii 
velmi strategická. Jsou 
zde proto blokované 
všechny zahraniční SIM 
karty a wi-fi chytáme, 
jen když nefouká. Al-
kohol nám pro jistotu 
zakázali ještě před 
příjezdem. Prý kdyby-
chom si každý koupili 
jedno pivo (je nás tu 
něco přes 20), vykoupili 
bychom místním půl-

roční zásoby alkoholu. Prostě buddhisti!
V Mulbekhu se rychle zabydlíme a pobyt 

ve škole utíká jako voda. Zdá se, že děti z nás 
mají poměrně radost. Všechny nás oslovují 
„mam“ neboli madam, ve škole jsou pilné 
a vypadá to, že je předměty i baví. Co se zde 
vyučuje? Elektřina, kde si žáci sestavují čelov-
ky. Výtvarná výchova, kde se děti patlají vším 
možným a jsou šťastné. Zpěv, kde se perfekt-
ně naučily i píseň Travička zelená. Ekologie, 
kde se polemizuje, co dělat s odpadem, když 
v Indii prakticky nefunguje systém recyklace. 
Tělocvik, kde se učíme žabáka, nebo třeba ke-
ramika, v níž si děti samy lopatkami shrabaly 
a přesily jílovitou půdu, vymodelovaly z ní své 
výrobky a pak si i postavily pec, aby si mohly 
vypálit své budoucí exponáty…

Ladakh, země vysokých sedel
Škola se nachází v regionu Ladakh, což je 
dosti specifická oblast. Když se řekne Indie, 
každý si představí hodně věcí, z nichž většina 
pravděpodobně nebude vůbec souviset s La-
dakhem. Střetává se tu hned několik kultur. 

TEN DEN JSME VYŠPLHALI 
1 287 METRŮ 

A SLEZLI 2 603 METRY. 
TREK TRVAL 17 HODIN 

A UŠLI JSME 
21 KILOMETRŮ. 

TAKOVÝ POHODOVÝ 
NEDĚLNÍ VÝLET…



CESTOPIS 43

Od západu, ze strany Pákistánu, je ovlivněná 
muslimskou kulturou a ze severu od Tibetu 
zase buddhistickou. Místní mají povětši-
nou velké kulaté obličeje, které zase bývají 
připisovány mongolskému původu. Hlavním 
poznávacím znamením ale je, že jsou všichni 
velmi milí. Po staletí žijí izolovaní v horách 

a vypěstovat úrodu během pouhých čtyř tep-
lých měsíců je udělalo pokornými, s ochotou 
si vždy vzájemně vypomoct. Děti zde nemají 
letní prázdniny, ale zimní. Během nich jim 
pak doma v teplotách hluboko pod nulou 
předávají rodiče své zkušenosti, tradice 
a zvyky.

Neustálé obdivování místních hor nás 
přivede k myšlence také na nějakou vylézt. 
A proč ne zrovna na tu v okolí nejvyšší – 
Stok Kangri, která měří 6 153 m n. m.? Trek 
trvá zhruba 4 dny a je nádherný. I kdyby člo-
věk neměl ambice dostat se až na vrchol, už 
jen samotná cesta je pozoruhodná. Střídají 
se tu hory různorodé tvarem i barvou, v ně-
kterých místech hrají až skoro sytě fialovým 
odstínem. První den vycházíme z nadmoř-
ské výšky 3 400 na 4 400 m n. m., druhý den 
na 5 000 m n. m. Až na vrchol se kvůli tání 
ledovce vyráží v noci a s průvodcem. Člověk 
začíná v sandálkách, za dva dny končí 
v péřovce a spí v tzv. base campech neboli 
vysokohorských stanových táborech. Vždy 
když jsem o nich dříve slyšela, představo-
vala jsem si náročné expedice pro ostřílené 
horaly. Není to ale tak nedosažitelné. Stany 
i jídlo jsou tu k dispozici, což také značně 
zjednodušuje výpravu. Nemusíte se totiž 
nosit s celým nákladem jídla a pití na něko-
lik dní.
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Vzhůru do nebes
Noc před výstupem na vrchol toho moc 
nenaspím. Přece jen, má se vyrážet ve dvě 
v noci, počasí tu je trochu sázka do loterie 
a také mě tíží vědomí, že tu už několik lidí 
zemřelo. Ještěže jsem si zaplatila rizikové 
cestovní pojištění „extreme pack“, díky kte-
rému mám jistotu, že i kdybych nepřežila, 
moje tělíčko aspoň bude repatriováno a ne-
zůstane někde samo ve skalách napospas 
nelítostným mačkám. Hned se mi tak spí 
o něco lépe… Za zvuku lehkého bubnování 
kapek deště o stan ve tmě opět vstaneme 
a vybaveni připraveným balíčkem obsa-
hujícím uvařené vajíčko, bramboru a džus 
vyrážíme vzhůru do nebes. Déšť postupně 
přechází ve sníh.

Když začne svítat, máme štěstí a mraky se 
na chvíli roztáhnou. Všude okolo nás se rozpí-
nají divoké, nezměrné hory pokryté sněhem 
a ledem, ze kterého se prořezávají jen ty nej-
ostřejší vrcholky. Tady už není pánem člověk, 
tady se jím konečně stává příroda a my může-
me být jen pokornými pozorovateli. Hory se 
s námi skutečně příliš nemažou a časem stále 
více a více řídne vzduch. Dvěma členům naší 
posádky dokonce kyslík po čase dojde a musí 
se vrátit zpátky do tábora. Bohužel, mladí vy-
sportovaní muži jsou prý časté oběti výškové 
nemoci. Ve zbylých dvou dobrodruzích spolu 
s průvodcem se ale nedáme a pokračujeme 
dále k vrcholu. Když se konečně doplazíme 
nahoru, tolik štěstí už na výhledy nemáme 
a nezbývá nám než jen pozorovat převalující  
se mlhu. Popadneme tak alespoň ležící plach-
tu, kde je uveden vrchol 6 153 m, vyfotíme 
se s ní a zahájíme opět sestup. Ten den jsme 

JESTLI INDOVÉ 
NĚKDY PRACUJÍ 

RYCHLE 
A EFEKTIVNĚ, PAK 

JE TO PRÁVĚ TEHDY, 
KDYŽ SE TO TÝKÁ 

DALAJLAMY.

vyšplhali 1 287 metrů a slezli 2 603 metry.  
Trek trval 17 hodin a ušli jsme 21 kilometrů. 
Takový pohodový nedělní výlet…

Už ho vezou!
Stalo se nečekané... 
Do naší školy se přijede 
podívat Jeho Svatost  
14. dalajlama. A co čert 
nechtěl, já jsem dokon-
ce jedním z oficiálních 
fotografů. Přípravy jsou 
v plném proudu několik 
týdnů před akcí. Jestli 
Indové někdy pracují 
rychle a efektivně, pak je 
to právě tehdy, když se 
to týká dalajlamy. Seběhne se celá vesnice, 
aby se vytunila škola, zbudovalo pódium, 

a dokonce dojde i na splachovací záchod. 
Jeho dlouho očekávaný příjezd doprovází 
kordon aut, na který už čeká náš uvítací 

výbor. Za stěžejní oka-
mžik návštěvy však po-
važuji moment, když se 
na mě dalajlama usměje. 
Žerty stranou, je to jedna 
z chvil, které si budu 
do smrti pamatovat. Na-
vzdory tomu, co na něm, 
jeho lidu i zemi spáchala 
mocnářská Čína, jsem 
tolik pozitivní energie 
a klidu v jiných očích ni-
kdy nespatřila. Stmeluje 
tady celý region napříč 

náboženstvími a kulturami od muslimů, 
sikhů, křesťanů až po buddhisty. Dokonce 
i přijel přímo na pozvání muslimské ko-
munity. Na jménu víry totiž nezáleží, ona 
se nás jen snaží udělat lepším člověkem. 
Podobizna dalajlamy tu visí ve všech do-
mácnostech, obchodech, autech, ve vesni-
cích daleko v horách a podobně. Něco jako 
u nás prezident, jen s tím rozdílem, že tady 
si ho věší dobrovolně.

Život s nomády
Dobrovolnictví ve škole se nachýlilo ke konci, 
a to zavdává dalším novým příležitostem. 
Jak se žije v takové indické nomádské ves-
nici? To se vydáváme zjistit v rámci dalšího 
projektu neziskovky Brontosauři v Himá-
laji spolu s Ivou Bittovou. Známá česká 
zpěvačka přijela do Indie, aby se zde potkala 
s místním umělcem Ančukem, vzájemně se 
inspirovali a poté měli i sérii několika společ-
ných koncertů. Já, jako amatérský fotograf, 
je mám možnost doprovázet až do nomád-
ské vesnice v pouštních horách na pomezí 
Indie a Číny, odkud Ančuk pochází…
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KOLO PRVNÍ
Do vesnice se nejdřív musíte 
dostat. Cesta není lehká. 
Najděte na fotografii dva 
tanky, možná nebudete 
sestřeleni a můžete 
pokračovat dál. (Díky 
politickému významu 
regionu je oblast neustále 
střežená všudypřítomnými 
vojenskými jednotkami, 
tanky a protiletadlovými 
odpalovacími zařízeními.)

KOLO DRUHÉ
Gratuluji. Prošli jste a dostali se 
do vesnice kočovných nomádů. 
Uvítají vás s úsměvem dvě 
malé děti. Na oplátku se s nimi 
podělíte o buchtu a mají vás 
rády. Začíná se stmívat, fouká 
a je zima. Je čas postavit stany 
a jít spát. Ráno moudřejší 
večera. V hlavě si zopakujte, jak 
se skládá stan.

KOLO TŘETÍ
Následující den ráno vás probudí chroptění jaků 
u stanu. Vstanete a prozkoumáváte oblast. Tak tady 
žijí místní nomádi? Stany z jačí vlny, která neprofoukne 
a neproteče. Goretex? K ničemu! Tito nomádi se prý 
aspoň 5x ročně stěhují kvůli trávě pro kozy, vodě 
a počasí. V zimě bojují se sněžnými levharty pomocí 
odpalovací hole a kamene. Chtěli byste být nomádem? 
A co že je ta hnědá placka před stanem? Jačí lejno. 
Hezky ho uplácali a zrovna se suší. Dobře totiž hoří. 
V tuhé zimě nad zlato! Když se tak poflakujete okolo 

stanů, napadá vás, jak to vlastně vypadá vevnitř, 
a rádi byste se stmelili s místními nomády. 

Máte tak před sebou další výzvu! Místní 
neumí anglicky, a navíc máte v ruce 

foťák, což z vás dělá nepřátelského 
vetřelce.

Naštěstí jste zvolili správně za b). 
Zazpíváte jim jejich lidovou písničku 

o knedlících. Začnou se vám smát, ale 
přidají se taky, a hlavně vás pozvou k sobě 

do stanu na meloun a hrášek.

KOLO ČTVRTÉ
Přichází večer. Je čas vyrazit za písničkou 
s Ivou Bittovou a Ančukem. Poberete nějaká 
jačí lejna, skoupíte místní suché křoví a jdete 
na táborák. Iva Bittová začíná hrát na housle 
a zpívá, do toho brnká Ančuk na ladackou 
kytaru zvanou dranyen. Místní skončí 
s dojením několika set koz a postupně se tu 
scházejí. Zpívá se a tančí okolo ohně. Vtom 
však zpozorujete sedět u ohně vrásčitou 
babičku s šátkem okolo hlavy. Přes sebe má 
přehozenou těžkou deku a v klíně objímá 
malou holčičku. Přijde na vás nostalgická 
chvíle. Jak dlouho tu podobné nomádské 
vesnice ještě budou? Rodiny se postupně 
stěhují dolů do měst. Z přibližně 90 rodin 
jich tu prý zbývá už jen 17. Ledovce tají, je 
méně vody a život tu není snadný. Děti jsou 
posílány do škol do vzdáleného města a vrací 
se jen na prázdniny. Budou mít motivaci se 
sem ještě někdy vrátit?

Jste rádi, že tu můžete být a tyto chvíle za-
žít? Svým rozjímáním jste došli k hlubokému 
poznání… Hra na nomády končí!

JAK SE TEDY V NOMÁDSKÝCH VESNICÍCH ŽIJE? ZAHRAJME SI MENŠÍ HRU!

Co uděláte?
a) Nabídnete jim domácí 
 slivovici, alkohol sbližuje.
b) Zazpíváte jim ladackou píseň 
 Papa thukpa, hudba sbližuje.
c)  Vtrhnete dovnitř, strach 
 sbližuje.
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Z nebe do pekla
Aby toho nebylo málo, střihnu si v Ladakhu 
ještě týdenní kurz buddhismu. Můj spirituální 
očistec tak může dosáhnout vrcholu. Nabytá 
mírumilovnými myšlenkami ukončuji svoji 
dvouměsíční rehabilitaci a trochu nuceně se 
přesouvám na několik 
dnů do Dillí. Myslela 
jsem si, že už jsem viděla 
skoro všechno, ale opak 
je pravdou. Moje dušička 
naplněná andělským 
pokojem dostává přímou 
ránu. Nejen díky teplotě 
a vlhku, ale i zmatku, kři-
ku, nekončícímu troubení 
a značné chudobě, kterou 
tu člověk vidí na každém 
kroku. Do cesty se tu 
navíc v ulicích i mezi auty 
prodírá značné množství 
koz a krav. Kozy mají okolo hlavy často barev-
ný věnec. Na dotaz, proč jej mají, se dozvídám, 
že jdou na popravu a že jim tím chtějí udělat 
hezký poslední den. Přemýšlím, jestli si na sebe 
také nedám jeden věnec a nezařadím se k nim 
do zástupu…

Mé zoufání ještě více prohloubí návštěva 
města Agra, kde se nachází slavný Tádž 
Mahal. Jde o moji úplně první cestu vlakem 
v Indii, kterou navíc absolvuji sama. Vše 
proběhne v poklidu, horší jsou následující 
dny. Začínám chápat, že když se nebudu 

moc lidem dívat do očí 
a budu se chovat dosta-
tečně netečně a kamen-
ně, tedy přesně naopak 
než v Ladakhu, mám 
větší šanci, že mi dají 
pokoj a nic si nedovolí. 
Nějakou chvíli mi to 
dokonce i vychází. Pak 
se ale potřebuji někam 
opět přepravit a stopnu 
si tuk-tuk. Jízda probíhá 
poměrně normálně 
do chvíle, kdy mi taxikář 
během jízdy navrhne, že 

by mi rád pomohl otevřít čakry. Rozumějte 
– vyspal by se se mnou. Nevím, jestli mám 
vyskočit rovnou za jízdy, nebo to zvládnu 
přežít až do konce. Uklidňují mě ale všu-
dypřítomné nápisy „Stop násilí na ženách“. 
I taková je Indie.

Co mě ale nepřestává překvapovat, je 
množství ptactva, které se tu vyskytuje. 
Na stromech jsou běžně k vidění papoušci 
nebo pávi. Kdyby Agra nebylo město, byl by 
to krásný prales. Další den konečně vyrážím 
na návštěvu Tádž Mahalu. Vstávám kvůli 
němu brzo ráno na východ slunce, nakonec 
je ale bohužel opar. Mramorová kupole se 
tedy do slibované růžové barvy sice nezbar-
vuje, přesto je Tádž Mahal překrásný. Jako 
lotos. Lotos rostoucí „tak trochu z bahna“. 

Poslední tečka
Návštěva Tádž Mahalu je mým posledním 
cílem v Indii. Následně se už jen vlakem 
vracím zpět do Dillí a další den ráno vyrážím 
místním metrem na letiště. Můj odchod je  
poněkud urychlen svižným vstáváním, kdy 
mi po posteli vedle hlavy proběhne krysa. 
Také se se mnou asi chce rozloučit... Příchod 
do zcela vyběleného sterilního letiště tak pro 
mě představuje ráj plný klidu a míru.

Jaká tedy byla Indie celkově? Když někdo 
řekne, že se mu líbila nebo nelíbila, v prvé 
řadě je důležité mu nevěřit. Je to totiž nicne-
říkající věta. Indie je neuvěřitelně různorodá 
a pestrá země. Poměrně trefně to vystihuje 
i motto, které zní „Unity in Diversity“, volně 
přeloženo jako „jednotnost v rozdílnosti“. 
Pro mě byla Indie jednou z posledních zemí, 
kam jsem kdy chtěla jet. Nakonec je to jedna 
ze zemí, která mi zatím dala nejvíc. Z velké 
části samozřejmě díky dobrovolnictví, které 
bylo důvodem mé návštěvy. Chtěla jsem 
někde aktivně přispět a pomoct, aniž bych 
cokoli očekávala zpět. Snad každý dobro-
volník by ale nakonec řekl, že jeho působení 
mu dalo ve výsledku mnohem více, než byl 
schopen dát. Radost místních lidí, hroma-
du zážitků, zkušeností a nespočet nových 
přátelství. A tak tomu bylo i u mě… ▪

UKLIDŇUJÍ  
MĚ ALE 

VŠUDYPŘÍTOMNÉ 
NÁPISY 

„STOP NÁSILÍ 
NA ŽENÁCH“. 

I TAKOVÁ JE INDIE.
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REKORDMANKY
ŽELEZNICE

TEXT: PETR ŠŤÁHLAVSKÝ
FOTO: AUTOR, ARCHIV VUZ, DB MUSEUM NORIMBERK

V ZAJETÍ 
RYCHLOSTI 1

S VŮNÍ DÝMU A PÁRY
Překonávání určitých met lidé milují. Vytvářejí je a soutěží často i v nepředstavitelných 

činnostech. Do škatulek toho nej zařazují i výkony zvířat či mnoho podivných přírodních jevů.  
Aby bylo vše černé na bílém, vymysleli si i Guinnessovu knihu rekordů a mnoho dalších databází, 

ze kterých můžeme čerpat leckdy překvapivé informace. Jaké rychlostní 
rekordy najdeme v období parního provozu na železnici?
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Guinnessova kniha rekordů vznikla  
v 50. letech minulého století kvůli mali-

chernému sporu na jednom večírku v Irsku. 
Tehdejší generální ředitel pivovaru Guinness  
(odtud pochází jméno slavné knihy) se 
dohadoval, který evropský lovný pták je nej-
rychlejší. Zda rychleji létá kulík zlatý, nebo 
koroptev. A protože ho napadlo, že takových 
sporů může být po celé zemi každý večer vel-
ké množství, rozhodl se vytvořit knihu, která 
by nabízela řešení – knihu rekordů. Poprvé 
vyšla v roce 1954 a od té doby je každoročně 
aktualizována. Prodává se ve více než stovce 
zemí a prodáno jí bylo už přes sto třicet mili-
onů výtisků. Více výtisků má už jen Bible.

V Česku se zabývá shromažďováním 
a ověřováním rekordů Agentura Dobrý den 
z Pelhřimova, která vydává Českou knihu 
rekordů. V databázi má už tisíce záznamů 
z nejrůznějších oblastí. Můžete se v ní napří-
klad dozvědět, že největší interaktivní vlak 
z čokolády vytvořili v Muzeu čokolády a mar-
cipánu v Táboře. Daniel Šefčík na 340 cm 
dlouhý, 100 cm široký a 110 cm vysoký  
vlak potřeboval 10 měsíců a 520 kg  
čokolády. Víte, kolik se dá například ujet 
kilometrů vlakem pouze po České republice 
během 24 hodin? Je to neuvěřitelných  
2 252 kilometrů! Nový rekord vytvořil 
Richard Sopuch a Agentura Dobrý den ho za-
psala 1. července 2019. O 20 kilometrů tak 
překonal předchozí nepříliš starý výsledek 
pánů Jana Sekyry a Stanislava Solánského 
z 15. ledna 2019. Dohromady v 11 vlacích 
strávili 21 hodin čistého času. A možná že 
ani červencový výkon dlouho nevydrží, jde 
totiž o jeden z nejčastěji překonávaných 
rekordů u nás v poslední době.

Začalo to Raketou
Železniční fandové znají hodnoty železničních 
rekordů často zpaměti. Od samého počát-
ku existence vlaků měly obvykle praktický 
význam. Většiny z nich, ať už šlo o rychlost, 
délku či hmotnost vlaku, bylo dosaženo při 
zkouškách nové techniky, nových řešení 
pohonů nebo jiných konstrukčních celků, jako 
jsou brzdy, sběrače a další technika. Cílem bylo 
(a dosud je) otestovat bezpečnost a hospo-
dárnost řešení nebo prakticky ověřit technické 
a fyzikální možnosti dopravního systému.

Příkladem takové praktické zkoušky byl 
v říjnu 1829 závod parních lokomotiv u obce 
Rainhill na nově budované parostrojní 
železnici mezi Liverpoolem a Manchesterem. 
Při závodu se mělo zjistit, která lokomotiva 
bude pro novou trať nejlepší. Podmínkou bylo 
například rozjet vlak se zátěží nejméně třikrát 
tak velkou, než byla hmotnost samotné loko-
motivy (měla vážit nejvýše 6 tun), na rychlost 

alespoň 16 km/h. Podmínkou bylo také projet 
3,2 kilometru dlouhý závodní úsek bez jediné 
závady alespoň dvacetkrát. To simulova-
lo schopnost lokomotivy překonat celou 
projektovanou trať. Motivace vyhrát byla 
velká. Vítěz měl dostat 500 liber a zakázku 
na lokomotivy pro novou dráhu.

Na startu soutěže stálo hned několik že-
lezných soupeřů a také jedno nekonvenční 
řešení The Cycloped, což byla jen atrapa 
lokomotivy poháněná koněm. Soutěž 
vyhrál konstruktér George Stephenson se 
svou The Rocket. Dne 8. října 1829 dosáh-
la rychlosti přibližně 21 mil za hodinu, tedy 
něco kolem 46 km/h. To byla tehdy šokující 
rychlost, navíc až 4x vyšší než u běžných 
poštovních dostavníků. Podle některých 
konzervativních lékařů té doby měli lidé 
při tak „šílené“ rychlosti omdlévat v důsled-
ku odkrvení hlavy a dobytek na pastvinách 
kolem tratí měl přijít o mléko. Nic takové-
ho se samozřejmě nestalo a vlaky jezdily 
stále rychleji.

Už za rok padl další rekord. Vytvořila ho 
vylepšená sesterská lokomotiva Northum-
brien čerstvě dodaná na trať Liverpool 
– Manchester. Okolnosti získání nového 
rekordu však byly tragické. Při slavnostním 
otevření trati 15. září 1830 totiž někteří 
účastníci nedodrželi bezpečnostní instrukce 
a jeden z nich, poslanec William Huskisson, 

byl nešťastně zachycen přijíždějícím vlakem. 
Pro těžce zraněného poslance byl zorga-
nizován rychlý převoz k ošetření. Naložili 
ho do prvního vozu za Northumbrien, ten 
odpojili od zbývajícího vlaku a lokomotiva 
s ním spěchala za záchranou rychlostí až 
35 mil za hodinu, tedy asi 56 km/h. Bohužel 
ani rekordně rychlá jízda nestačila a posla-
nec brzy po převozu zemřel. Byl tak zřejmě 
jednou z prvních, ne-li vůbec první obětí 
související s provozem železnice a stal se dů-
razným varováním, že pravidla bezpečnosti 
je na železnici nutné dodržovat.

K metě 100 mil za hodinu
Později už padal jeden rekord za druhým.  
Ani ne za 20 let byla pokořena rychlost  
100 km/h a hranice se rychle posouvala dál. 
V čele nejrychlejších vlaků byly lokomotivy 
konstruktéra Cramptona se skoro 2,5 metru 
velkými koly. Na přelomu 40. a 50. let  
19. století překonaly hranici 120 km/h. Díky 
těmto strojům a nově vyvinutým účinným 
brzdám se zvyšovala i rychlost běžných vla-
ků. Nevýhodou Cramptonových lokomotiv 
však byla malá tažná síla za rozjezdu. Příliš 
se proto nerozšířily. Své maximum zažila 
konstrukce 20. června 1890, kdy jedna z lo-
komotiv dosáhla rychlosti 144 km/h.

Ještě dál mířili Američané, kteří měli za cíl 
překonat 100 mil za hodinu, tedy 161 km/h. 



ŽELEZNICE 51

ČESKÝ REKORD PRO NĚMCE

I my máme svou parní rekordmanku. 
Je jí modrý Albatros 498.106, dnes 
zachovaný v depozitáři v Chomutově. 
V 60. letech minulého století testovaly 
východoevropské vagonky na okruhu 
VUZ u Velimi novou konstrukci osobních 
vozů typu B (UIC Y) pro rychlost až  
160 km/h. Protože bylo potřeba při tes-
tech překonat plánovanou konstrukční 
rychlost, přistavily ČSD ke zkouškám své 
největší rychlíkové lokomotivy 498.115 
a 498.106 z bratislavského depa. Ty 
postupně dosahovaly stále vyšších 
rychlostí, až 27. srpna 1964 vytvořil stroj 
498.106 se strojvedoucím Róbertem 
Procházkou a topičem Miloslavem 
Houbou rekord 162 km/h. O několik 
dní později překonal druhý stroj údajně 
rychlost ještě vyšší, snad až 168 km/h, 
ale pro závadu při měření nebyla tato 
hodnota oficiálně potvrzena.
Ani takové mety však nestačily pro ná-
ročné testy vozů, a proto byla ke zkouš-
kám přistavena ještě větší německá 
lokomotiva 18 201 s koly o průměru  
2,3 metru (náš Albatros má kola jen  
1,8 metru velká). Na velimském okruhu 
dosáhla 16. listopadu 1964 potřebné 
testovací rychlosti 176 km/h, a je tak 
nejrychlejší parní lokomotivou na našem 
území. Později dosáhla rychlosti dokon-
ce 182 km/h. Do roku 2018 byla pro-
vozuschopná a několikrát zavítala 
s nostalgickými vlaky do Čech. V té době 
se honosila titulem nejrychlejší provozní 
parní lokomotivy na světě.

Proto postavili rychlou a výkonnou loko-
motivu typu 2'B s koly o průměru 2 184 mm 
a označili ji magickým číslem 999. Byla ur-
čená pro vlak Empire State Express spojující 
New York a Buffalo. Při první testovací jízdě 
9. května 1893 dosáhl stroj 102 mil/h, tedy 
asi 164 km/h, a při další jízdě uháněl ještě 
rychleji. Jeden z pozvaných novinářů charak-
terizoval jízdu slovy: „Spojky kolejí zněly jako 
rychlá střelba a telegrafní sloupy podél trati 
se míhaly jako laťky na plotě.“ Při nejvyšší 
rychlosti měl vlak ujet míli za pouhých  
31,5 vteřiny. To by odpovídalo rychlosti 
112,5 mil/h (tedy 181 km/h).

Problémem všech těchto rekordů však 
byla jejich průkaznost. Nebyly totiž mě-
řeny přesnými přístroji. Šlo spíše o odhad 
prostřednictvím hodinek a kilometrovníků 
kolem tratí. I malá chyba v přesnosti časomí-
ry, postřehu lidského oka nebo při vymě-
ření vzdálenostních ukazatelů znamenala 
značnou chybu.

Počátek 20. století v Německu přinesl 
změnu, když mnichovská továrna Maffei 
přislíbila dodat bavorským královským 
železnicím lokomotivu s rychlostí 150 km/h. 
Nový stroj S 2/6 to splnil. V červenci 1907 
jel se zkušebním 150 tun těžkým vlakem 
mezi Mnichovem a Augsburgem průměrnou 
rychlostí 130 km/h, a po určitý čas dosáhl 
dokonce rychlosti 154,5 km/h. Tento rekord 

byl velmi přesně zdokumentovaný měři-
cím vozem. Lokomotiva se však v běžném 
provozu příliš neuplatnila. Měla problémy 
při rozjezdu s těžšími vlaky, a tak zůstalo při 
jediném prototypu. Němečtí konstruktéři 
ale zúročili získané zkušenosti při stavbě 
sériových lokomotiv řady 01 a 03, které byly 
už skoro před sto lety stavěné na rychlost 
140 až 150 km/h.

Dvousetkilometrové tahanice
Ne všechny rekordy souvisejí se snahou 
posunout techniku dál. Některé z nich mají 
hlavně politický význam a jejich cílem je 
demonstrovat sílu státu. Právě proto bývají 
tyto „demonstrace úspěchů“ často spojené 
s totalitními režimy. Z podobných pohnutek 
byla parním vlakem pokořena i rychlost 
200 km/h. Ve dnech 9. až 11. května 1936 
uspořádaly německé dráhy DR oficiální pre-
zentaci svých nejrychlejších vlaků. Německo 
tak demonstrovalo úspěchy pod taktovkou 
nacistické NSDAP a Adolfa Hitlera. Nikomu 
nevadilo, že jde o sklizeň úspěchů zasetých 
dlouho před nástupem nacistů k moci. 
Okružní cestu z Berlína přes Hannover, 
Brémy, Hamburk a zpět do říšské metropole 
podnikli největší pohlaváři režimu, jako byli 
Martin Bormann, Heinrich Himmler nebo 
u nás později neslavně proslulý Reinhard 
Heydrich.
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Cestu o několika etapách měla zakončit 
jízda z Hamburku do Berlína 197 tun těžkým 
„rychlovlakem“ o čtyřech vozech. Zařazen byl 
i měřicí vagon. Do čela se postavila aerody-
namicky opláštěná lokomotiva 05 002, která 
při jízdě mezi stanicemi Friesack a Vietznitz 
dosáhla rychlosti 200 km/h. To však byla 
hranice měřicí techniky, a tak ke slovu přišla 
stará metoda hodinek s vteřinovou ručičkou 
a sledování kilometrovníků kolem trati, kte-
rou bylo upřesněno, že vlak uháněl rychlostí 
200,4 km/h. Pro sdělovací prostředky a pro-
pagandu nacistických úspěchů samozřejmě 
pěkně zaokrouhlenou na 201 km/h.

Souboj britských titánů
Nový rychlostní rekord parní lokomotivy však 
nevydržel dlouho. Jen o pár let později 3. čer-
vence 1938 se vrátil do kolébky železnic, i když 
se někdy objevují výtky, že nejde o údaj úplně 
regulérní. Britům prý k němu měla pomoci jíz-
da po spádu. Nechme tyto spory odborníkům 
a podívejme se blíže na příběh oficiálně nej-
rychlejší parní lokomotivy světa Mallard. Před 
2. světovou válkou působilo ve Velké Británii 
několik společností a dvě z nich soupeřily  
o zákazníky na trati z Londýna do Skotska. 
Ve 30. letech jim navíc začínala konkurovat 
letadla a auta. Vedení drah vidělo řešení 
v „rychlovlacích“. Inspirací jim byly německé 
a francouzské motorové jednotky, které však 
měly malou kapacitu. Britové proto vsadili 
na lehkou soupravu v čele s aerodynamicky 
řešenou lokomotivou třídy Pacifik A4 od kon-
struktéra Sira Nigela Gresleye.

U příležitosti 25. výročí nástupu krále 
Jiřího V. na trůn nasadila společnost LNER 
nový „rychlovlak“ na spoj Silver Jubilee  
Londýn – Newcastle. Trať dlouhou přes  
400 kilometrů urazil za 4 hodiny prů-
měrnou rychlostí přes 100 km/h, a při 
předváděcí jízdě na konci září 1935 dosáhl 
dokonce 181 km/h. Úspěch byl okamžitý. 
Počty cestujících rostly a rychlých vlaků 
přibývalo. LNER proto objednala celkem  
35 lokomotiv této třídy.

Ani konkurenční společnost LMS neza-
ostávala. Se svými nejrychlejšími stroji 
vytvořila 28. června 1937 nový britský re-
kord 183,5 km/h a přetahování pokračo-
valo. LNER vsadila na zbrusu nový, teprve 
čtyři měsíce starý Pacifik 4468 Mallard 
a 3. července 1938 ho postavila do čela 
soupravy doplněné o měřicí vůz. Očeká-
valo se vytvoření nového rekordu. Ovšem 
nic není tak snadné, jak se na první 
pohled zdá. Jízdu ohrozilo horké ložisko, 
které způsobilo závadu a následné  
odstavení lokomotivy. Ale to už byl nový 
rekord doma. Lokomotiva ho vytvořila 
na 280 metrů dlouhém úseku mezi  
místy Little Bytham a Essendine hodno-
tou 125 mil za hodinu, tedy 201,2 km/h, 
a ručička tachometru se nakrátko vychý-
lila dokonce k 126 mílím, tedy zhruba 
202,6 km/h.

Britské Pacifiky mohly být ještě rychlejší, 
ale začátek světového konfliktu zabránil 
dalším pokusům o rekordy. Mallard zůstal 
v kategorii parních lokomotiv oficiálně 

na prvním místě. Po válce přišly jiné  
starosti než překonání rychlostních  
rekordů a na tratích se objevily moderní 
vlaky. Přesto lokomotivy třídy Pacifik A4 
zůstaly v čele expresů až do začátku  
60. let. Dodnes se zachovalo 6 legendárních 
strojů, a několik z nich je dokonce provo-
zuschopných. Modrý naleštěný Mallard 
s tabulkou připomínající rekordní jízdu  
je chloubou Národního železničního  
muzea v Yorku.

Legenda o nejrychlejší lokomotivě
Traduje se, že na světě existovala ještě 
rychlejší parní lokomotiva. Měla však smů-
lu, že žádný měřicí vůz nezaznamenal její 
jízdy, a tak má dodnes spíše nádech legen-
dy: Jeden inženýr společnosti Pennsylvania 
Railroad měl přání postavit v roce 1939 
novou rychlíkovou lokomotivu pro  
expresy The General a The Trailblazer 
na trase Chicago – Pittsburg, která by 
dokázala na dlouhých rovných úsecích 
dopravit 1 600 tun těžký vlak. Svůj sen  
si opravdu splnil. Stroj, který nazval S1, 
měřil s tendrem 43 metry a vážil skoro  
500 tun. Jeho maximální rychlost byla  
120 mil/h, tedy neskutečných 193 km/h. 
Podle pověstí však často dopravoval své 
expresy na velmi dlouhých úsecích rychlostí 
přes 200 km/h. V prosinci 1941 měl uhánět 
dokonce rychlostí 133 mil/h (214 km/h) 
a někteří tvrdili, že to bylo ještě víc. Jenže 
kde není měřicí vůz, tam není ani důkaz, 
a tak dodnes zůstalo jen u legendy… ▪



Darujte sobě nebo svým blízkým  
roční předplatné Železničáře za 500 Kč
Součástí předplatného  jsou také 4 oboustranné plakáty s železniční 
tematikou. Objednat si můžete také výhodný balíček společně 
s magazínem ČD pro vás za 720 Kč, kdy za obě periodika získáte slevu 
přes 20 %. Předplatné je možné objednat na tel. čísle 720 797 020 nebo 
na stránkách www.cdprovas.cz/predplatne.

Tradiční periodikum Českých drah 
vycházející od roku 1994 nyní 
nově přichází  jako měsíčník 
formátu A4 v rozsahu 40 stran. 
V rozšířené podobě zde naleznete 
aktuální informace o dění 
v rámci Skupiny České dráhy 
i  u zahraničních dopravců. 
Nechybí ani oblíbený cestopis, 
nahlédnutí do drážní historie či 
recenze  železničních modelů 
a publikací. 
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Konečně jiná výrazná role pro Daniela Craiga než agent 007 James Bond, kterým je po-
sledních čtrnáct let. „Udělám z něho amerického Poirota,“ prohlásil režisér krimi kome-
die Na nože Rian Johnson. A udělal, navíc v nádherně natočené oldschoolové detektivce 
s vtipným vyšetřovatelem, spoustou krásně odporných postav i vodítek pro diváky, díky 
nimž lze sice vraha odhalit už po třetině, nicméně zároveň se nikdo až do závěrečných 
titulků nenudí. Craig se ujme vyšetřování záhadného úmrtí autora tajemných detek-
tivních příběhů. Všichni ze spisovatelovy blízkosti se ocitají v podezření, a ačkoli má 
detektiv poněkud svérázné, a hlavně účinné metody vyšetřování, ukazují se výslechy 
každého člena excentrické rodiny složitější, než se zpočátku zdálo...
USA, 130 MIN. / REŽIE – RIAN JOHNSON / HRAJÍ – DANIEL CRAIG, CHRIS EVANS, LAKEITH 
STANFIELD, ANA DE ARMAS, MICHAEL SHANNON, DON JOHNSON, JAMIE LEE CURTIS, TONI 
COLLETTE, KATHERINE LANGFORD, CHRISTOPHER PLUMMER

VÝSTAVA
STANISLAV SUCHARDA 1866–1916: TVŮRČÍ PROCES
Stanislav Sucharda byl významným českým sochařem 19. a 20. století a také mimo-
řádné úspěšným medailérem – za své medaile a plakety obdržel řadu mezinárodních 
ocenění. Vedle toho je autorem několika monumentálních plastik, jeho nejznámějším 
dílem je pomník Františka Palackého v Praze. Pražská výstava mapuje Suchardovy 
začátky, působení ve Spolku výtvarných umělců Mánes, kterému později i předsedal, 
i jeho vrcholný, veskrze moderní výraz. Na působivém vhledu do jeho tvůrčího procesu 
se podepsaly i čerstvě zrestaurované sádrové modely, kreslené studie či bohatá foto-
grafická dokumentace.
VELETRŽNÍ PALÁC / NÁRODNÍ GALERIE 

POZOR, ZORRO!
Za výlet do plzeňského divadla Alfa vám budou děti 
vděčné, a to ať si z jeho repertoáru vyberete takřka 
cokoli. Jeho novinka se veze na hrdinské loutkář-
ské jízdě, neboť po Jamesi Blondovi a hvězdách 
americké grotesky přišel na řadu Zorro. Tedy pra-
předek maskovaných superhrdinů, muž s černým 
šátkem přes tvář, který si předsevzal chránit slabé 
a utlačované vesničany před útiskem padoušské-
ho mocipána. Vedle toho usiluje o srdce spanilé 
Lolity, přičemž za každou cenu tají, kdo se pod jeho 
maskou skutečně skrývá. Dobrodružná komedie 
v Alfě zaměstnává kolem osmdesáti loutek, zní živá 
hudba v rytmu mexických mariachi a odehrává se 
spousta akce s minimem slov. Tvůrci inscenace – 
liberecký dramaturg a dramatik Vít Peřina a režisér 
Divadla Alfa Tomáš Dvořák – se volně inspirovali 
knihou Johnstona McCulleyho The Mark of Zorro 
a jejími filmovými zpracováními, především 
stejnojmenným filmem z roku 1920 s Douglasem 
Fairbanksem v hlavní roli. Představení je vhodné 
pro děti od šesti let.
DIVADLO ALFA, PZEŇ / REŽIE – TOMÁŠ DVOŘÁK

FILM NA DOMA
JIŘÍ SUCHÝ – LEHCE S ŽIVOTEM SE PRÁT
Babetta, Pramínek vlasů, Co jsem měl dnes k obědu, 
Malé kotě, Tereza...  Ano, i k těmto hitům napsal Jiří 
Suchý text, celkem jich bylo 1 400. A u pětistovky 
z nich je i autorem hudby. V legendárním divadle Se-
mafor uvedl 97 her a vytvořil v něm 
nesmrtelné dvojice s Jiřím Šlitrem 
i Jitkou Molavcovou. Je legendou 
české kultury, mužem devatera 
řemesel, k nimž kromě skladatele 
a textaře patří i režisér, spisovatel, 
filmař, výtvarník či básník. Během 
své šedesátileté tvůrčí dráhy ovlivnil 
několik generací umělců. Košatou životní cestu 
muže, který je i přes svých 88 let pořád duchem věčně 
mladým klaunem, jak sám sebe označuje, zachytila 
režisérka Olga Sommerová. S obvyklou neokázalou 
osobitostí i vzácným citem pro vystižení neopakova-
telných okamžiků připravila divácký zážitek, při němž 
si budete notovat, smát se i nostalgicky vzpomínat.
ČR, 102 MIN. / REŽIE – OLGA SOMMEROVÁ / HRAJÍ – JIŘÍ SU-
CHÝ, JIŘÍ ŠLITR, JITKA MOLAVCOVÁ, MILOŠ FORMAN, KAREL 
GOTT A DALŠÍ

DIVADLO

NA NOŽE
V KINECH 

OD 
9. LEDNA

OTEVŘENO 
DO 

5. DUBNA
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KNIHA DESKA TV TIP
STEZKA V TROSKÁCH 
GEMMA LIVIERO
Píše se srpen 1945, válka 
je u konce. Ital Stefano se 
snaží dostat domů přes bojem 
zničené Německo. Cestou potká malého 
chlapce, jehož matka zemřela, a protože ho 
nechce nechat napospas osudu, ujme se ho. 
Společně najdou útočiště v odlehlé chatě, 
která patří Erichovi, bývalému německému 
vojákovi. Na zdánlivě opuštěném místě se 
časem objeví i nedaleko žijící Rosalind se 
svým traumatizovaným manželem Georgem. 
Všichni postupně zjišťují, že jejich setkání 
povede k něčemu fatálnímu. A když Stefa-
no najde dopisy Monique, záhadné dívky 
z Rosalindiných fotografií, dojde mu, že válka 
možná skončila pro státy a generály, ne však 
pro obyčejné lidi chycené v pasti daleko od ja-
kékoli pomoci.
KALIBR, 399 KČ

THANKS FOR THE DANCE
LEONARD COHEN
Své poslední desky se 
Leonard Cohen nedočkal. 
Ikona populární hudby zemřela před třemi 
lety a až nyní spatřilo světlo světa album 
s devíti skladbami, které Cohen stihl nahrát 
před svou smrtí se svým synem Adamem 
a jež se nevešly na desku You Want It 
Darker, kterou vydal těsně před ní. Ač jde 
v případě posmrtných nahrávek často 
o kalkul pozůstalých či hudebního vydava-
telství, u Cohenova Thanks For The Dance 
to neplatí – i proto, že album sám posvětil. 
V předtuše svého konce složil písně zalo-
žené na textech, často recitované, hudba 
tvoří ve většině případů jen nutný podkres. 
Zpěvák v nich svým uhrančivým hlasem 
přemítá nad minulostí i současností a mezi 
řádky je patrné, že byl se svým osudem 
vyrovnaný.

VYSOKÁ HRA

Dvoudílný film režiséra 
Jiřího Svobody, který má za sebou třeba úspěš-
nou minisérii Sametoví vrazi, vznikl na základě 
románu bývalého člena elitního vyšetřovacího 
útvaru Václava Lásky. Spojuje několik reálných 
kriminálních kauz, které dodnes nejsou doře-
šeny a o jejichž pozadí moc nevíme. Ve filmu 
se jich ujímá vystudovaný právník a policista 
protikorupčního útvaru Tomáš Krása (Richard 
Krajčo), který pracuje v tandemu se sebe-
vědomou a ambiciózní novinářkou (Anna 
Fixová). Půjde jim o život, neboť proti nim 
stojí hráči rozhodnutí vyhrát za každou cenu. 
Režisér Svoboda kromě vhledu do policejního 
prostředí chce v příběhu poukázat na takřka 
neomezenou možnost pronikání do našeho 
soukromí prostřednictvím stále dokonalejších 
elektronických prostředků.
ČT1, OD NEDĚLE 26. LEDNA, 20:00

Můj příběh začíná Elizabeth vyprávět se 
zafačovaným obličejem a zlomeným 

srdcem. Navždy je pryč skvěle rozjetá kariéra 
baletky, jakákoli budoucnost. A i přes to 
všechno si nechce přiznat, že se v lásce svého 
života spletla – nejenže kvůli dirigentovi 
Honzovi skončila s baletem, ač v něm mohla 
dokázat velké věci, jeho žárlivost a nedůvěra 
navíc postupovaly od bití až k zohyzďujícím 
popáleninám.

Jako na kafíčku
Tohle má Elizabeth za sebou, film sleduje její 
postupný návrat do života, přípravy na ope-
race, komplikovaný vztah s matkou, obnovu 
starých i zážehy nových přátelství, nečeka-
nou lásku a k tomu přidává několik flashbac-
ků ve stylizaci skryté kamery, vysvětlujících 
výše nastíněné.

Kdo čekal pokus o výrazově či vizuálně 
strhující pohled na ženu, která svádí obrovský 

Sympatická herečka Vlastina Svátková dostala konečně příležitost ve velké roli – ve filmu, 
v němž neměla být nouze o drama a který z ukázek naznačoval české Noci s nepřítelem. 
Vznikly však Noci bez nepřítele, bez dramatu, bez ničeho.

RECENZE

MŮJ PŘÍBĚH 
JE PROMARNĚNÁ ŠANCE

boj sama se sebou i s okolním světem, nebo 
drama s tyranem, který ještě neřekl poslední 
slovo, má smůlu. Můj příběh se vypráví ve sty-
lu dámských kafíček, po srsti a po povrchu, až 
příliš často bez emocí a bez náboje, zkrátka 
nudně. Je extraktem banality červené knihov-
ny, bez jejích tajemství, romantiky či vášně.

Slabý scénář i režie
Zaštiťuje se skutečným příběhem sepsa-
ným Zorou Castillo v knize Calaway, je však 
nepříjemnou pravdou, že co stačilo na knihu, 
nedosáhne na zážitek na plátně.

Právě ve slabém pří-
běhu, respektive scénáři 
(a to se na něm podílela 
čtveřice autorů) je nutné 
hledat příčinu zmaru, ale 
přidává se i režijní naivita 
a nezkušenost, kamera, 
která má blíž k televizi 
než k plátnu. 

Ostatně i herečka v hlavní roli vlastně 
nemá co hrát. Na rozdíl od tvůrců zkuše-
nost má, talent jakbysmet, ovšem zde z něj 
probleskují jen záblesky. Nitra své hrdinky 
se dotkne, když její životní vyhlídky hledá 
na dně lahve, rozněžní, když čeká na první 
polibek na golfovém parkovišti. Škoda že 
se po nějaké z těchto cest, ať již dlážděné 
bojem, vzdorem a novým zrodem bité ženy, 
nebo lemovanou vášnivou romancí, Můj pří-
běh nevydal. S tím, jak málo přináší, vyšumí, 
jako by nikdy nebyl. ▪

20 %



S Instagramem pomáhal papeži 
Spoluzakladatel sítě Instagram Kevin 
Systrom se rozpovídal o tom, jak pomáhal 
papeži Františkovi zakládat 
Instagram. Poprvé letěl 
do Vatikánu, aby nej-
vyššího představitele 
církve přesvědčil, že 
na síti může oslovit 
velké, a to nejen svoje 
publikum, podruhé mu 
jel zkontrolovat přihla-
šovací dotazník a stisknout 
tlačítko „potvrdit“. Momentálně ho 
na Instagramu sleduje přes šest milionů lidí, 
kterým za tři roky ukázal skoro 800 fotek.

Tramvaják zachránil chlapce
Hrdinou sociálních sítí se stal řidič pražské 
tramvaje Josef Chodounský. Při jízdě 
na Malostranské náměstí si všiml ubreče-
ného chlapce na chodníku, 
zastavil mimo zastávku 
a zjistil, že jde o cizince, 
jehož rodiče odjeli 
jiným vozem, zatímco 
on se zakoukal 
na zastávce. „Hned mi 
to bylo jasný. Naložil 
jsem ho a spěchal do další 
zastávky, kde jsem čekal, že 
uvidím netrpělivé rodiče,“ řekl Josef 
Chodounský. A vzhledem k tomu, že 
tam rodiče chlapce opravdu byli, měl 
tuzemský internet hezký předvánoč-
ní příběh na světě.

Své by o tom mohl vyprávět jeden z nej-
slavnějších fotbalistů David Beckham, 

někdejší hráč Manchesteru United nebo 
Realu Madrid. Když si byl nedávno se svou 
osmiletou dcerou Harper zabruslit, umístil 
z toho na Instagram několik fotografií. 
A na jedné z nich svoji dceru líbá na ústa. 
Řekli byste: Milé, táta dal normálně pusu 
své dceři? 

To, co mělo být vyjádřením otcovské lás-
ky, ovšem v některých uživatelích vyvolalo 
pobouření. A fotbalistovi to neváhali dát vě-
dět v komentářích. „Líbání vaší dcery na rty 

NA SÍTÍCH

TO NEJ Z INSTAGRAMU

?
SOUTĚŽ O KNIHU 
NEJVĚTŠÍ ZÁHADY ČESKÉ HISTORIE
Nechte se unést strhujícími případy z dávné 
i nedávné české minulosti, které známý 
český publicista Jaroslav V. Mareš popisuje 
a odkrývá v knize Největší záhady české 
historie. Stačí odpovědět na soutěžní 
otázku a s trochou štěstí vyhrajete jeden ze 
tří výtisků.

Která dokumentaristka 
natočila snímek Lehce 
s životem se prát o Jiřím 
Suchém?

A   Helena Třeštíková
B   Olga Špátová
C   Olga Sommerová

Odpověď zadejte do příslušného formuláře 
na www.cdprovas.cz do 15. ledna 2020.

bylo vždy podivné, ale ještě divnější to je, když 
je ještě starší,“ napsal mu jeden z uživatelů s na-
rážkou na to, že Beckham podobné fotografie 
už několikrát v minulosti zveřejnil.

V jednom z komentářů se dokonce dozvě-
děl, že je zvrhlík. Samotný Beckham negativní 
ohlasy nijak nekomentuje a očividně se jimi 
nenechává rozhodit. Naštěstí i na síti se ještě 
pořád najde spousta inteligentních uživatelů, 
kteří v diskusi u fotek poukazují na to, že nejde 
o nic jiného než o  hezký moment táty s dcerou, 
který by si jako to poslední zasloužil, aby 
po něm někdo plival.

PROBOHA, BECKHAMA 
ŠIKANUJÍ ZA TO, ŽE LÍBÁ DCERU!

CO SE ŘEŠÍ

Instagramem i dalšími 
sociálními sítěmi pro-
běhlo dílo Itala Maurizia 
Cattelana s názvem 
Komediant. Banán 
přilepený páskou ke zdi 
totiž prodal za necelé tři 
miliony korun.

Půvabná dcera tenisty Petra Kordy, 
golfistka Nelly, se pochlubila novou 
láskou – randí s hvězdou hokejového 
týmu NHL Detroit Red Wings, Kana-
ďanem Andreasem Athanasiou.

Herečka Aneta 
Krejčíková, známá 

především ze seriálu 
Ulice, má kluka. 

„Porod mého syna byl 
jedním z nejkrásněj-

ších a nejintenzivněj-
ších zážitků,“ napsala 

k intimní fotce.

Sociální sítě jsou neúprosné a ti, kteří jsou na nich úspěšní, musí být připraveni asi na všechno. 
Třeba i na to, že řadě jejich uživatelů bude vadit i taková normální věc, jako je polibek vlastnímu dítěti. 

ZÁBAVA56
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SOUTĚŽ 
Pošlete nám vyluštěnou tajenku  
a můžete vyhrát roční předplatné  
oborového magazínu Železničář.

Správnou odpověď zadejte do  

formuláře na www.cdprovas.cz 

do 15. ledna 2020.

?

NĚMECKY
ČERVENÝ

ODHADEM

?

??

? ?POMŮCKA:
OKI , PAA 

OKOVANÝ
NÁSADEC

NAVLÉCI
NA NOHY

OPATŘIT
DATEMPOKOLENÍ OSTRAVSKÁ

SPZ
1. ČÁST

TAJENKY
SOUČÁST
DALEKO-

HLEDU
OTČINA

STARÝ
NĚKOLIK
SET LET

RÁMUSIT AVŠAK ONEN

ZÁPAS

VRCHOLNÝ
(PUBL.)

MLÁDĚ
KURA

TA I ONA
(SLOV.)

OBRUS

VRAŽEDNÝ
ÚTOK

NESNÁZ

RYCHLE
(HOVOR.)

PLNĚ
UZNATI

TAHLE

VAMPÝROVÉ

SPOL.
S RUČENÍM
OMEZENÝM

(ZKR.)

?

?

?

DRÁVIDOVO

KOMPE-
TENTNÍ

CHEMICKÁ
BOJOVÁ
LÁTKA

TRNOVNÍKY

HROB
(KNIŽNĚ)

NAŠE POLIT.
STRANA

ANGLICKY
STARÝ

OZOBAT

JMÉNO
BÝVALÉHO

FOTBALISTY
SIEGLA

FILMOVÁ
HVĚZDA
PATŘÍCÍ
OTOVI

ZNAČNĚ SLEZSKÁ
ŘEKA

ROD
KAPRADIN

2. ČÁST
TAJENKY

POLIBEK
VULKANIZ.

KAUČUK
PROTIKLAD

ČÁST
KARTOTÉČ-

NÍHO
LÍSTKU

CHININOVÝ
NÁPOJ

SVĚTOVÁ
STRANA

PUČÁLKOVIC
ŽIRAFA

NÁPOR
CHOROBYŠEŘÍK

MOHUTNÝ
JIHOASIJSKÝ

STROM

ALŽÍRSKÝ
PŘÍSTAV

ĎÁBEL
LÉTAJÍCÍ TALÍŘ

OLGY (DOM.)

TRANZITNÍ
TELEFONNÍ

OBVOD
(ZKR.)

ELEKTRICKY
NABITÁ
ČÁSTICE

AMERICKÁ
LET. SPOL.
STÁVAT SE
ZELENÝM

PRAŽSKÝ
PALÁC
LETCI

SLOV. ŘAD.
ČÍSLOVKA
CESTOVNÍ
PRŮKAZ

POTLAČO-
VAT

KLUS KONĚ
OSOPIT (SE)

HUMNO

ÚLOHA

PEŇ
OŘEZÁNÍ

STARÁ
JEDNOTKA

HMOTNOSTI
TYP AUTA

FIAT

DVOJNOST
(ODB.)

POČÍTAČOVÁ
KLÁVESA

HALUCINOGEN

NA TOM MÍSTĚ

JAPONSKÉ
SOUOSTROVÍSPLÉTAT

3. ČÁST
TAJENKY

ZUBNÍ
POVLAK

TĚŽKÝ KOV
DIABETICKÝ

NĚMEC
STOLNÍ HRA

SMAŽENÝ
VAJ. POKRM

TAMTI

VÝTĚŽEK
KOVOVÝ

PRVEK

PŘÍBUZNOST
(ODB.)

STARO-
GERMÁNSKÝ

ZNAK

NÁSTAVBA
NAD HLAVNÍ

ŘÍMSOU

SOUČÁST
TŘÍSLOVIN

ZESMĚŠ-
ŇOVAT

Václav Havel:
Lhostejnost k druhým a lhostejnost 
k osudu celku... 
(dokončení v tajence)

Tajenka z minulého čísla: 
Díky dálnicím je možné projet zemi od 
hranice k hranici, aniž bychom cokoliv viděli.

KAROTKY

Soutěž o předplatné
magazínu Železničář

Tři z vás odměníme ročním 
předplatným oborového 
magazínu Železničář,  
který nově vychází  
jako měsíčník  
v rozsahu 40 stran.

1

3 .  L E D N A  2 0 1 9    |    R O Č N Í K  2 7    |    C E N A  4 2  K Č    |    V Y D Á V A J Í  Č E S K É  D R Á H Y

https://zeleznicar.cd.cz

KŘÍŽOVKA
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TEXT:  PAVEL FREJ
ILUSTRACE:  DIGISHOCKJAK JSEM MĚL MINDRÁKY

Tak na mě zase jednou usedl 
splín. Možná to bylo počasím, 

nebo za mraky ukryté slunce vyslalo 
na Zemi nějakou negativní energii, 
anebo to bylo tím, že se ten náš 
výlet tak úplně nevyvedl. Takže když 
nás ve stanici Choceň vyhnala ze 
sedadel skupina zpocených cyklistů 
ve srandovních oblečcích, měl jsem 
dost důvodů uvěřit tomu, že ten na-
hoře schválně zapomněl aktualizo-
vat informace o rezervacích a že mi 
to dnes prostě dá hezky sežrat.

Přesedli jsme si na protější 
sedačky a její výraz dával tušit, že 
tu „šílenou“ cestu vlakem absolvuje 
jen kvůli mně. „To víš, Choceň,“ řekl 
jsem jí hezky nahlas, aby to slyšeli 
i ostatní ve vlaku, a hlavně ti pest-
robarevní naproti, co si otevřeli ple-
chovky piva a vyřvávali jeden přes 
druhého zážitky z drandění na kole. 
„Tady musíš být vždycky ve střehu. 
Jezdí sem do údolí šlapat všichni 
šílenci od Pardubic až po Prahu. 
A když tě nevyhodí z místa, tak tě 
aspoň praští řídítky, když se snažíš 
vystoupit.“ Jenom se na mě podívala 
a ani se neušklíbla. V Pardubicích 
nás z našich sedadel vyhodili dva 
přemoudřelí mladíci s notebooky, 
tak jsme si museli znovu přesednout 
o kousek dál. Z jejího výrazu bylo 
jasné, že tu „šílenou“ cestu vlakem 
se mnou už asi nikdy absolvovat 
nebude. „To víš, Pardubice – už 
nikdy více! Víš, jak poznáš, že jsi 
v Pardubicích?“ Zavrtěla hlavou. 
„Že to tu děsně smrdí. Všude kolem 
jsou chemičky, takže když fouká 
blbej vítr, tak si tu připadáš jako 
v chemický laboratoři.“ Nic neřekla, 
jen se na mě smutně dívala. „ Jinak 
tu nic zajímavýho není, ani pořádný 
centrum, ani pořádnej kopec. Vlast-
ně jeden jedinej a všichni o něm bás-
ní, protože tu nic jinýho k básnění 
není. I s hokejem to tu jde do kytek.“

V Přelouči nás už nikdo nevyho-
dil, ale já byl v ráži. „To víš, Přelouč. 
Jednou jsem tu nechtěně přistál 

v neděli dopoledne a všechno bylo 
zavřený kromě Penny za náměstím. 
Tak jsem se tu musel procházet 
po vymřelých ulicích s rohlíkem 
a salámem v ruce. Přelouč prostě 
nechceš.“ To už nevydržel jeden 
z těch dvou mladíků, co nás vyhodili 
ze sedadel v Pardubicích, vzhlédl 
od obrazovky notebooku a hezky 
nahlas, stejně jako já a tak, aby to 
všichni slyšeli, konstatoval: „Ajéje! 
Tady má někdo mindráky!“ Někde 
za námi se ozvalo uchechtnutí a po-

bavený úšklebek se objevil poprvé 
i na její tváři. Tak já ji nerozesměju 
půlhodinovým monologem a nějakej 
frajírek odvedle řekne pět slov a ji to 
pobaví? Chtěl jsem tomu frajerovi 
říct, co si o něm myslím, zopako-
vat mu všechno o Pardubicích, 
o chemičkách, hokeji i jediným 
kopci za městem, ale najednou jsem 
si uvědomil, že on nemůže za to, že 
se náš výlet nepovedl, ani za to, že 
je z Pardubic a jede s námi do Prahy. 
A že Přelouč je vlastně docela hezké 

městečko a že ta Kunětická hora 
u Pardubic má svoje kouzlo a že 
údolí Tiché Orlice za Chocní je na-
nejvýš půvabné a že jediný, kdo má 
dnes nějaký problém, jsem já sám. 
„ Jsem to ale vůl,“ řekl jsem jí a ona 
se znovu usmála, poprvé na mě, 
pohladila mi ruku a vlepila velkou 
pusu na tvář. „ Jsi, ale já tě mám 
stejně ráda.“

Aby bylo jasno: Náš příští výlet 
měl jasný cíl. Kunětická hora. V so-
botu odpoledne, za bezvětří. ▪

ZÁPISKY Z CEST ÚSTÍ – PRAHA
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Na ty větší vás zavezou vlakové spo-
je například do Olomouce na Floru, 

na výstavu Květy v Lysé nad Labem, Zahradu 
Čech v Litoměřicích a mnoho dalších. Jízda 
vlakem může být ideálním časem k rozjímá-
ní a plánování, co všechno byste rádi letos 
na vaší zahradě stihli. Každý měsíc vám proto 
na této stránce nabídneme pár praktických 
rad k aktuálnímu ročnímu období a přidáme 
tipy přímo od časopisu Zahrádkář.

Měsíc předsevzetí
Leden bývá nejchladnějším obdobím v roce 
a jako měsíc hlubokého vegetačního kli-
du ještě dopřává zahrádkářům odpočinek 
od intenzivní venkovní práce. Jde o ideální 
čas pro zhodnocení uplynulé pěstební sezony 

a plánování té nadcházející včetně obdo-
bí výsevů a výsadeb, abychom co nejlépe 
(s dodržováním zásad střídání plodin) využili 
záhony po celý rok. Ve druhé polovině ledna 
ale začínáme vysévat do truhlíků nebo na vý-
sevní záhony v pařeništi či skleníku rané druhy 
zeleniny k rychlení – především salát, papriky, 
květák, kedlubny a celer. Vyséváme do řádků 
nebo na široko a zasypeme tenkou vrstvou 
zeminy a zavlažíme. Vysévat můžeme rovněž 
celou řadu skalniček a trvalek (zvláště ty, jež 
pro vzejití potřebují periodu nízkých teplot). 
Častou chybou bývá právě opožděný výsev 
těchto druhů až na jaře. Výsevní misky lze dát 
přímo ven, kde je stačí zakrýt pletivem proti 
ptákům, nebo lépe sklem, aby nebyly poškoze-
ny případnými intenzivnějšími dešti.

Inventura semen
Zavčasu si obstaráme osivo, ale neopovrhuje-
me ani staršími zásobami. Semena zeleniny 
většinou vyklíčí i po několikaletém skladování. 
Po jednom roce až dvou letech například pór 
či pažitka, po dvou až třech letech cibule, 
celer a hrách, třech až čtyřech fazole, štěrbák, 
řeřicha zahradní, hlávkový salát, špenát, polní-
ček, mrkev a rajčata. Čtyři až pět let si svou 

CO NEOPOMENOUT
■ Ideální období na odběr roubů 
 peckovin a jádrovin (důležité 
 je odebírat z letorostů vybraných 
 zdravých stromů a míst 
 dostatečně osluněných).

■ Kontrolujeme uskladněné hlízy
 begonií, jiřinek a dalších 
 hlíznatých a cibulnatých květin.

■ Omezíme zálivku i hnojení 
 pokojovým rostlinám 
 a pravidelně kontrolujeme 
 výskyt chorob a škůdců.

■ Pokud nemrzne, můžeme prořezávat 
 okrasné stromy a keře s výjimkou
 těch, které kvetou časně z jara
 (zlatice, dřín, magnolie, vilíny nebo
 zimolezy). Podle zásad platné 
 legislativy lze odstranit přestárlé 
 a nemocné keře a stromy. 

■ Za vhodného počasí odstraňujeme
 přischlé, mumifikované plody, 
 případně opadané listy. Tím se 
 eliminují zdroje houbových chorob
 pro další sezonu.

■ Kontrolujeme uskladněnou 
 zeleninu ve sklepích (hniloba 
 kořenů – ohnisková nákaza šířící 
 se na okolní kořeny).

„Na kolejích stála, za uchem květ...“ pamatujete? I železnice a zahrádkaření mají leckdy něco 
společného. A někdy dokonce více, než se zdá. Možná zrovna teď, když čtete tyto řádky. 
Pohodlně usazeni v teplém kupé, za okny ubíhající krajina a jedete na vaši zahrádku nebo 
míříte na jednu z výstav, kterých se koná po celý rok spousta.

ROK 
NA ZAHRADĚ

TEXT:  JANA LAPÁČKOVÁ
FOTO:  SHUTTERSTOCK

klíčivost dokážou udržet všechny košťáloviny, 
tuříny, červená řepa, ředkve, ředkvičky nebo 
čekanky, pět až šest let okurky, melouny, tykve 
a dýně.  Zkouškou klíčivosti si stanovíme jejich 
kvalitu a možnost dalšího použití. Pokud 
do dvou až tří týdnů vyklíčí méně než polovina 
semen, raději si opatříme osivo nové. ▪

TO NENÍ JEN ODPOČINEK!
PĚSTITELŮV LEDEN? 

Roční předplatné objednávejte na
predplatne@zahradkari.cz či 222 780 739.

Rubrika vzniká ve spolupráci s časopisem Zahrádkář, více na www.izahradkar.cz.
Roční předplatné objednávejte na predplatne@zahradkari.cz či na tel. 222 780 739.
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Ač se to zdá neuvěřitelné, je to tak. 
Mléková polévka nebyla vlastně ničím 

jiným než ohřátým a osoleným mlékem 
zahuštěným moukou. Už z tohoto popisu 
si každý, kdo neměl tu čest ji vyzkoušet, asi 
dokáže představit, jak chutná. Proč nám ale 
vlastně tenhle sunar pro školní děti servíro-
vali? Možná kvůli zvýšení podílu mléčných 
výrobků ve stravě. Už za socialismu se 
objevovaly kampaně na zdraví prospěšné pití 
mléka, co nám dávají milé bučící kravičky. 
A ty pak s různými kadencemi a intenzitou 
pokračovaly dál i ve „svobodném“ světě. Je 

ale s podivem, že ani dnes nejsou mnozí od-
borníci zajedno, kolik vlastně těch mléčných 
výrobků a v jaké formě by děti měly zkonzu-
movat. Jedno ale jisté bylo vždy. Jakmile člo-
věk opustil základní školu, mlékové polévky 
se většinou jednou provždy zbavil.  

Místo smetany mléko
Mléko funguje skvěle třeba v klasické frank-
furtské polévce. Projednou také zapomeňte 
na zahušťování moukou a hezky si zkuste 
vytvořit chutný základ ze spousty nadrobno 
nakrájené cibule, kterou necháte pozvolna 

CO NÁM TLOUKLI DO HLAVY

■ mléko ničím nenahradíš

■ obsahuje spoustu vitamínů  
 a minerálních látek

■ pomáhá růstu svalové  
 hmoty a tkání

■ snižuje hladinu  
 cholesterolu v krvi

■ posiluje imunitní systém

■ pro krásu a pro zdraví

Jak se to vlastně jí? Tápali jsme pokaždé, když nám do misky na polévku nalili řídkou, podezřele 
bílou tekutinu připomínající svou barvou čerstvě napadlý sníh a svou vůní teplé mléko. Nikdo z nás 
netušil, zda použít lžíci, nebo to rovnou vypít.  Mléko ale přitom dokáže polévky pozvednout.

ŠKRALOUPY ZE 
ŠKOLNÍCH JÍDELEN

TEXT:  PAVEL FREJ
FOTO:  ČTK, SHUTTERSTOCK

restovat na mírném až středním plameni po-
dobně jako základ do guláše. Jde o nejdůleži-
tější část přípravy, proto buďte trpěliví, zbytek 
už je jednoduchý. Mléko přidané na úplném 
konci vaření zvýrazní a propojí chutě jed-
notlivých ingrediencí a zachová přitom řidší 
konzistenci pokrmu. Takto připravená polévka 
pak nejlépe plní funkci chutného předkrmu, 
po kterém vám zbyde místo v žaludku a bude-
te se těšit na hlavní chod. ▪

ANEB JAK DĚTI UVÉST DO ROZPAKŮ 
MLÉKOVÁ POLÉVKA

Frankfurtská 
polévka s mlékem

Na kolečka nakrájené frankfurtské (nebo 
třeba vídeňské) párky mírně orestujte na sádle 

a odložte stranou. Ve stejném hrnci pomalu orestuj-
te dostatečné množství nadrobno nakrájené cibule, 
která vytvoří základ pokrmu. Přidejte utřený česnek, 
sladkou papriku a kmín a nechte na zbytku tuku pár 

vteřin rozvonět. Osolte, opepřete, vraťte do hrnce 
orestované párky, zalijte vodou (vývarem) a uveďte 

do varu. Přidejte na kostičky nakrájené brambo-
ry a vše pomalu vařte tak dlouho, dokud ne-

změknou. Před koncem vaření přidejte 
trochu mléka, na ozdobení 

petrželku či libeček.  TIP REDAK
CE
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Říká se, že leden přeje novým výzvám 
a změnám. Tou malou může být nový 

účes, velkou změnou například nová práce. 
Pokud se vás toto téma zrovna týká, mož-
ná uvítáte pár dobře míněných rad. Berte 
na vědomí, že nás lidé na pracovním pohovoru 
vidí poprvé a naším cílem je, aby to zároveň 
nebylo naposledy. Nikdy nezapomínejte, že 
svým vzhledem prezentujete nejen sebe, ale 
i značku firmy, u které se o práci ucházíte. 
Kromě životopisu s průvodním dopisem o nás 
dost prozradí vzhled. Abyste udělali dobrý do-
jem, nemusíte vypadat jako modelka. Jde jen 
o to, abyste dali dostatečně najevo, jak moc si 
práce v poptávané firmě vážíte.

MÓDA 
& STYL

rukáv saka a kravatu doporučuji zvolit spíše 
jednobarevnou a barevně sladěnou s barvou 
obleku. 

Kromě toho na pracoviště obecně ne-
patří odhalené dekolty a minisukně. Délku 
sukně či šatů volte těsně pod kolena. Pokud 
máte silnější nohy, dávejte si pozor na délky 
do půlky lýtek. K černým lodičkám volte černé 
punčochy, k hnědým a béžovým zase tělové. 
Výstřih volte podle vašich tělesných proporcí. 
Takzvané véčko dokáže opticky prodloužit krk, 
lodičkový výstřih může rozšiřovat ramena, 
rolák sluší snad všem, a pokud si nejste jistá, 
neuděláte chybu kulatým výstřihem. Zvolíte-li 
košili, neměly by se její knoflíčky samovolně 
otevírat. Košile sluší jen tehdy, sedí-li jako 

ulitá. Vyvarujte se průhledným či krajkovým 
topům a halenkám, botám na platfor-

mě, masivním šperkům, make-up 
volte decentní, dbejte na uprave-

nou manikúru, účes by měl být 
konzervativní, kabelku či aktov-
ku volte černou nebo hnědou. 
Pro finalizaci outfitu použijte 
zlaté či stříbrné šperky, elegantní 

hodinky, popřípadě šál. Možná 
zbytečná rada na závěr: sluneční 

brýle si před vstupem do budovy, kde 
se pohovor uskuteční, nezapomeňte 

sundat z hlavy. ▪
P.S.: S úsměvem a dobře padnoucí botou  

to dáte levou zadní!

JDETE NA POHOVOR A NEVÍTE CO NA SEBE?

Krátká sukně a výstřih proklatě hluboko. Tak na to můžeme zapomenout, stará známá taktika totiž 
bohudík už neplatí. Naopak nám může pekelně zavařit, teď když se k „me too“ hlásí skoro každý. 
Být elegantní a zároveň stylový navíc už dávno není sci-fi. Zazářit můžete i v roláku. Důležité je jen 
umět vybrat ten správný a zbytečně nešlápnout vedle. Mít styl se totiž vyplácí.

VSAĎTE NA KLASIKU!

Pokud fakt nevíte jak na to, 
nikdy to nezkazíte bílou 
perfektně vyžehlenou 
košilí s dlouhým rukávem 
a dobře padnoucími tma-
vě modrými či černými 
kalhotami. S tou černou 
přes den však šetřete. Ta 
se totiž hodí spíš na večer, 
přes den volte jemnější tóny. 
Pánové to mají v tomto jedno-
dušší. Velkou parádu totiž udělá 
tmavě modrý, šedý nebo hnědý oblek 
a vyleštěná obuv v barvě pásku. Pozor, rukáv 
košile musí asi o jeden centimetr přesahovat 

Dámy a pánové, 
klidně se inspirujte  

filmovými postavami, 
ale vyberte si ty správné. 

Styl Pretty woman ani 
Otíka nejsou pravou 

volbou.  

TEXT:  ADAM GRUNT
ILUSTRACE: DIGISHOCK



ZÁBAVA64 SOUTĚŽ PRO 
CHYTRÉ HLAVY

1 Který známý básník byl praprastrýcem  
Janka Rubeše?

 A  Jaroslav Seifert
 B  Jiří Orten
 C  Vítězslav Nezval

2 Jak se jmenoval lupič, který inspiroval Karla  
Čapka k vytvoření postavy loupežníka Lotranda?

 A  Sandman
 B  Rumcajs
 C  Sarka Farka

3 Kolik schodů je nutné vystoupat až k vrcholu 
slavné skokanské věže v Innsbrucku?

 A  554
 B  455
 C  545

4 Ve kterém indickém městě  
se nachází Tádž Mahal?

 A  v Dillí
 B  v Agře
 C  v Mulbekhu

5 Která země jako první pokořila s parní 
lokomotivou rychlostní rekord 200 km/h?

 A  Anglie
 B  USA
 C  Německo

6 Kde jste získali  
magazín ČD pro vás?*

 *Na tuto otázku je nutné odpovědět,  
 její správnost se však neposuzuje.

Soutěžit můžete 
na www.cdprovas.cz, 
kde vyplníte příslušný formulář,  
své odpovědi zadávejte do  
15. ledna 2020.
Nezapomeňte uvést svůj e-mailový  
kontakt nebo zpětnou adresu.

Tři správné odpovědi odměníme  
Kilometrickou bankou ČD – pou-
kazem na volné cestování vlaky ČD 
v hodnotě 2 200 Kč – a další tři z vás 
obdrží poukázky do obchodní sítě 
PONT v hodnotě 1 000 Kč.

Správné odpovědi z minulého čísla:
1 – 11
2 – na náměstí U Svatého Jiří
3 – v Brazílii
4 – v katedrále sv. Martina
5 – 24 Kčs

PROSINCOVÉ SOUTĚŽE
Soutěžili jste v minulém čísle ČD pro vás? Přesvědčte se, zda jste odpovídali správně.

Soutěž o knihu České tajemno
Ve kterém pražském domě 
proměnil Sendivoj skobu 
v čisté stříbro?

B u Hřebene

Soutěž o thriller Jáma
Jak se jmenuje nová česká 
pohádka, kterou ČT 1 odvysílá 
na Štědrý večer od 19:00?

C Princezna a půl království

Soutěž o vstupenky 
a čokoládové sady
Tajenka zní: 
Díky dálnicím je možné projet 
zemi od hranice k hranici, 
aniž bychom cokoliv viděli.

www.cd.cz

ČD 0735 2 4270

Kilometrická 
banka ČD
2000 km

kilometricka_banka_2016_105x148_v01_tisk.indd   1 13/01/16   10:07

Kompletní pravidla soutěží najdete na 

www.cdprovas.cz.

„Do vzdálených končin světa jsem se vydával lovit záhady sám. Tajemství 
Evropy jsme odhalovali dva. České tajemno dostalo celý televizní štáb. Česko 
je zemí záhadám zaslíbenou. Přímo na dosah ruky se skrývají četná tajemství, 
nejen s ryze domácím původem. Některá z nich se dotýkají největších mysterií 
naší planety. Překvapilo mě, že i na místech, která jsem již dobře znal, jsme 
najednou objevili něco výjimečného a až sžíravě tajemného.“  

Je v Čechách ukrytý nejzáhadnější okultní objekt světa? Kde spočívá Bič Boží? 
Jaké poselství zašifrovali templáři do unikátních maleb kostela sv. Jana Křtitele 
v Jindřichově Hradci? Jak blízko jsme rozluštění Voynichova rukopisu? Kde se 
nacházela tajná laboratoř císaře Rudolfa II.? Co můžeme říct o autorovi Ďáblovy 
bible? Jaká tajemství skrývají útroby Žuráňské mohyly? Bylo tajemné světlo 
v Miličíně jen ojedinělým zjevením, nebo k podobným úkazům došlo i jinde?

Arnošt Vašíček nabízí čtenářům možné odpovědi na tyto a další vzrušující otázky. 
V jednotlivých kapitolách se s pomocí týmu vynikajících vědců z nejrůznějších 
oborů a s nasazením moderní techniky snaží přijít na kloub nejpozoruhodnějším 
záhadám naší vlasti. Nevysvětlitelné se tak ocitá ve zcela jiném světle nových 
objevů a souvislostí.

Ar
no

št
 V

aš
íč

ek

ISBN 978-80-7404-322-2

Doporučená cena 329 Kč



» sleva na skipas po předložení jízdenky ČD od 11. 1. do 29. 3. 2020
» ve švýcarských Alpách a v Tatrách sleva na dvoudenní skipas 
» spojení do 2 hodin do krajských měst v ČR, Pendolinem na Slovensko
 a přes noc pohodlně lůžkovým vozem do Švýcarska
» bezplatná přeprava lyží a snowboardů

Vlakem
na hory 

TIP
ve skiareálu Lipno
se službou ČD Yetti 
sleva 30 % na celodenní skipas!

Sleva na skipas20%!
Skiareály v ČR: Harrachov, Špičák, 
Tanvaldský Špičák, Ostružná, Pernink a Lipno

Skiareály na Slovensku: Ružomberok-Malinô Brdo, Štrbské Pleso

Skiareál ve Švýcarsku: Davos Klosters

Pojeďte s námi.
www.cd.cz/cdski
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