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Vážení čtenáři, milí spolucestující,
co je to štěstí? Muška jenom zlatá! Každý ho hledá někde jinde. Někteří třeba ve svých potomcích.  
Dodnes mi v hlavě rezonuje výrok Tomáše Šebka, když jsem s ním předloni na podzim dělal rozhovor pro  
ČD pro vás, že prý jediné, co má v životě smysl, jsou děti. Možná je to instinkt, snad i odvěká touha 
po relativní nesmrtelnosti. K této skupině mají ideově blízko jedinci, kteří štěstí nachází ve zdraví – vlastním 
i svých nejbližších. Proč ne, ale to neznamená, že si na ně budeme neustále připíjet. To už bychom vlastně 

zdraví vyhlásili válku. 
Nicméně nás to přivádí 
k nemalé skupině lidí, 
která se rozhodla najít 
prchavé pocity štěstí 
v gastronomii. Však se říká, 
že nejprodávanější knížky 
jsou o vaření. Nebo že 
láska prochází žaludkem. 
Prostě, pořekadel o jídle je 
spousta. A každého z nás občas popadne touha vyzkoušet novou pochoutku na talíři, 
ať už doma, nebo v oblíbené hospůdce. Nebo ve vlaku. Dosti však materiálna! 
Pozvedněme oči k vyšším hodnotám. Na opačném pólu hledačů 
štěstí stojí ti, kteří ho nachází v práci. Sem patří workoholici 
v manažerských oblecích, pravověrní marxisté i nadšení 
idealisté. A samozřejmě nejen 
oni, aby se někdo neurazil. 
Štěstí se dá ovšem hledat 
i v dalekých zemích. V hlavě 
mám zasunutý ne moc 
podařený film z počátku 
80. let, ve kterém postava 
Laďky Kozderkové říká, že 
všechny ušetřené peníze 
dává do zájezdů. A takových 
lidí je v reálném životě 
spousta. Odškrtávají si ze seznamu země i kontinenty. 
Štěstí najdete v dobrém románu, nečekaném hudebním 
albu, kultovním seriálu, ve sportu, v chalupaření… A taky 
v lásce a lidském objetí. Přeji vám všem, abyste v roce 2022 to 
své soukromé štěstí našli. A pevně ho drželi, než zase zmizí.

Petr Horálek, zástupce šéfredaktora
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České dráhy v novém jízdním řádu 2022 vyšly vstříc 
cestujícím rodinám, když rozšířily počet vlaků s dětským 
kinem na 108 spojů. Více vlaků též nabízí vozy s vyhrazenými 
místy pro pasažéry s dětmi do 10 let. Národní dopravce 
rovněž rozšířil flotilu moderních bezbariérových vlaků, které 
jsou snadno přístupné pro cestující s kočárky a vybavené 
přebalovacími pulty. Příkladem mohou být nové jednotky 
typu push-pull na Ostravsku.

Odměna za nákup

V novém jízdním řádu 
České dráhy zvýšily 

počet dálkových vlaků s dět-
ským kinem ze 72 na  
108 spojů. Dětské kino slou-
ží cestujícím nově v rychlí-
cích Vltava a Lužnice z Prahy 
přes Tábor a Veselí nad Luž-
nicí do Českých Budějovic 
a Českých Velenic. Celkem 
477 vlaků má vyhrazená 
místa a oddíly pro cestující 
s dětmi do 10 let. V nových 
soupravách InterJet, ale 
také v jednotkách railjet 
a ve spojích SC Pendolino 

mají cestující k dispozici ne-
jen dětská kina, ale i deskové 
hry na rozkládacích stolech. 
Ty lze využít také ve více než 
60 kombinovaných vozech 
typu Bbdgmee, které jezdí 
například ve spojích Euro-
City Metropolitan z Prahy 
do Brna, Bratislavy a Buda-
pešti a Jižní expres z Prahy 
do Českých Budějovic a Lince.

Národní dopravce součas-
ně navýšil počet bezbarié- 
rových vlaků, do kterých 
mohou snadno nastoupit 
cestující s kočárkem a malý-

mi dětmi a jež mají ve  
vozech velké plochy pro ulo-
žení kočárků a jsou vybave-
ny sklápěcími přebalovací-
mi pulty. Mezi tyto soupravy 
patří RegioPantery, které  
v novém jízdním řádu jezdí 
na trati Klatovy – Plzeň – 
Rokycany – Beroun, a jed-
notky typu push-pull na tra-
se Ostrava – Frenštát pod 
Radhoštěm. V průběhu roku 
2022 zajistí RegioPantery 
dopravu také na páteřních 
elektrifikovaných linkách 
Jihočeského kraje.

E-shop ČD

Značka ČD má 
největší důvěru
Národní železniční dopravce 
uspěl v sedmém ročníku ocenění 
Nejdůvěryhodnější značka 2021. 
České dráhy vyhrály v kategorii 
Poskytovatelé dopravních 
služeb. V rámci výzkumu, který 
vyhlášení předcházel, byly dotázány 
čtyři tisícovky respondentů. 
K hodnocení měli asi 700 značek 
z 80 kategorií. V každé z nich může 
být nejdůvěryhodnější pouze jedna 
značka, což podle pořadatele 
agentury Atoz Marketing Services 
zaručuje, že všechny oceněné 
subjekty jsou skutečně silné 
a důvěryhodné.

Novinky

ROZŠÍŘENÉ SLUŽBY 
PRO RODINY NA CESTÁCH: 
dětská kina, hry a místa pro kočárky

Pokud během měsíce ledna nakou-
píte v e-shopu Českých drah, získáte 
slevu až do výše 400 Kč na veškerý 
sortiment doplňků stravy a měřicí 
techniky značek GS a Cemio na webu 
www.gsklub.cz. Česká farmaceutická 
společnost Green-Swan 
Pharmaceuticals CR, 
která vyvíjí a vyrábí 
léky, zdravotnické 
prostředky a účin-
né doplňky stravy 
pod značkou GS 
a Cemio, využívá 
prověřené přírodní 
suroviny a špičkové tech-
nologie. Nákupem výrobků podpoříte 
zdraví a imunitu své i svých blízkých. 
Při objednávce nad 799 Kč budete mít 
dopravu zdarma. 

SLEVA
AŽ

400 Kč
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Nejlepší značková káva na nádraží 
je ze žlutých obchodů

V nově zrekonstruovaných prodejnách PONT to go a PONT 
Market nabízí kávu nejen s sebou, jak je to na nádražích obvyklé, 

ale někde také do porcelánu ke konzumaci na místě. Jde 
o nápoj přední značky Vista, stoprocentní arabiku s pomalým 
bubnovým pražením. Tato káva je certifikovaná jako bio a fair 

trade. Je natolik oblíbená, že se v prodejnách PONT prodává už 
neuvěřitelných 12 let. Není neobvyklé, že si ji někteří zákazníci 

chodí kupovat v neotevřených kilových baleních. Tak teď už víte, 
kde při čekání na vlak dostanete nejlepší kafe. Přejeme šťastnou 

cestu přes Pohodlné Obchody Na Trase.

Jízdní řády IDSOK  
v prodeji v knižní podobě
Prodej knižních jízdních řádů Integrovaného doprav-
ního systému Olomouckého kraje na rok 2022 byl již 
zahájen. Zájemci mají k dispozici následující tituly: pro 
Olomoucko, Prostějovsko, Přerovsko, Šumpersko, Jese-
nicko a regionální vlakový jízdní řád. V knižní podobě tak 
naleznete všechny spoje IDSOK. Seznam železničních sta-
nic a dalších míst, kde je možné tituly zakoupit, najdete 
na webových stránkách www.idsok.cz v sekci Jízdní řády 
a Prodejní místa knižních jízdních řádů.

www.ponty.cz

Tip z pohodlných obchodů na trase

Jídlo pro skupiny 
objednávejte přes internet
Jak si dopředu zajistit občerstvení pro skupinu cestujících ve vlaku? 
Ať už jedete jako parta, nebo celá firma, vyzkoušejte nový způsob na-
bízený pod hlavičkou ČD Restaurant. Ten spočívá v objednávce předem 
přes internet pro vybrané dálkové spoje. Stačí kliknout na stránky 
www.skupinovejizdy.cz, zadat jméno nebo název společnosti, 
datum a čas, výchozí stanici a hlavně číslo vlaku. A pak si jen vybíráte 
z nabízených balíčků, třeba obědových, sendvičových, sportovních 
nebo slavnostních. Dobrou chuť!

Ivan Trojan jako tvář Českých drah 
byl v loňském roce nejoblíbenější 
Ceny pro nejlepšího herce či herečku v reklamě byly rozdány. 
Na nejvyšší stupeň vítězů se vrátil Ivan Trojan, kterého jste 
v roce 2021 vídali jako tvář Českých drah. O pořadí rozhodli 
účastníci rozsáhlého výzkumu uspořádaného agenturou Nielsen 
Admosphere, kteří udělovali výkonům v reklamách známky  
od 0 do 10. Ivan Trojan si vybojoval skóre 7,65, a porazil tak  
herecké kolegy Tomáše Jeřábka a Tomáše Měcháčka na druhém, 
respektive třetím místě.
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HRAVÁ TRASA

Hurá na Žižkov 
mezi pavlače a do kopců

Vydejte se na výlet ulicemi Žižkova 
a poznejte jedinečný kolorit této pražské 
čtvrti plné pavlačových domů. Právě 
tady se narodil Jaroslav Seifert, jediný 
český básník, který získal Nobelovu cenu, 
zde vznikaly proslulé recesistické akce 
Jaroslava Haška a Franty Sauera a také 
tu začala slavná herecká dráha krále ko-
miků Vlasty Buriana. Na trase, která měří 
téměř osm kilometrů, nemůžeme vyne-
chat dominující žižkovskou věž s obřími 
miminy a vrch Vítkov s monumentální 
jezdeckou sochou. Žižkov se osamostat-
nil od Vinohrad v roce 1877 a o čtyři roky 
později byl povýšen na město. Součástí 
Prahy se stal v roce 1920.

Nejbližší železniční stanice: 
Praha hl. n.
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Zima se sice ujala vlády nad krajinou, ale to neznamená, že zůstaneme jenom 
doma. Po vánočním a silvestrovském hodování si jistě rádi dopřejete čerstvý 
vzduch a vydáte se s rodinou či kamarády na výlet do zajímavých měst. Řada 
muzeí navíc na začátek roku připravila speciální expozice, takže se zabavíte 
a poučíte zároveň. Při cestách po republice nezapomínejte sbírat ČD Body 
v aplikaci Vlakem na výlet. Jistě se vám budou brzy hodit, třeba na jízdenky 
zdarma nebo levnější vstupné do divadla.

Vlakem 
navýlet

ORIGINÁLNÍ STYL

Brno otevřelo náruč 
jedinečnému designu a módě

Na konci listopadu došlo ke znovuotevření 
brněnského Uměleckoprůmyslového mu-
zea. V jeho zrekonstruovaných prostorách 
vystavuje Moravská galerie v Brně sbírku 
současného designu a módy pod názvem 
ART DESIGN FASHION. Maxim Velčovský 
spolu se studiem Edit! a Radkem  
Wohlmuthem přijali nabídku uspořádat 
otevřené depozitáře skla, porcelánu  
a keramiky a také navrhli způsob jejich  
instalace maximalizující zážitek z prohlí-
žení několika tisíc sbírkových předmětů. 
Studio Olgoj Chorchoj zase protkalo archi- 
tektonicky zajímavý světlík muzea sou-
stavou lávek poskytujících návštěvníkům 
dokonalý průhled do interiérů a expozic.

Nejbližší železniční stanice: 
Brno hl. n.

ZA POZNÁNÍM

V centru Prahy 
se ocitnete v pravěku

Dva tisíce originálních exponátů, realis-
tické modely, na nichž se podílel přední 
český paleoartista Jan Sovák, nebo 
unikátní animace Kateřiny Coufalové, 
vítězky mezinárodního festivalu ilust-
race LUSTR. To vše najdete v nové stálé 
expozici Okna do pravěku, která zabírá 
čtyři výstavní sály pražského Národního 
muzea a atraktivní formou přibližuje 
historii života na Zemi. Při prohlídce 
poznáte třeba nejstarší známé plazy 
a podíváte se do očí děsivě vyhlížejícímu 
šavlozubému tygrovi. Na závěr expozice 
si prohlédnete originální kostru srstna-
tého nosorožce, která je jedinečná tím, 
že se dochovala celá.

Nejbližší železniční stanice: 
Praha hl. n.

Informace 
mohou být neaktuální. 

Dostupnost ověřte 
on-line. 

POZOR!

v š e c h n y  t i p y  n a j d e t e  v   a p l i k a c i  V l a k e m  n a   v ý l e t

Za každý 
výlet vás 

odměníme 
ČD Body
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Přijeďte si do Mohelnice  
prohlédnout na 150 betlémů 

Až do 6. února najdete v mohelnickém 
muzeu výstavu betlémů vyrobených ze 
dřeva, keramiky, skla, papíru nebo třeba 
krajky. Součástí expozice je prohlídka 
betlému umístěného v boční kapli kostela 
sv. Tomáše z Cantenbury, který je jedním 
z největších mechanických kostelních 
betlémů u nás. Na výstavě uvidíte při-
bližně 150 exponátů z různých materiálů 
nejen od nás, ale i z Polska, Izraele nebo 
USA. Například starší dřevěné jesličky zde 
zastupuje betlém z Podkrkonoší, zatímco 
ze současné tvorby si prohlédnete výtvor 
Bedřicha Šilara, deskové betlémy Luboše 
Plachého a z regionálních autorů dřevo-
řezbu Jaroslava Beneše z Loštic.

Nejbližší železniční stanice: 
Mohelnice

ZA UMĚNÍM

Do Galerie F. R. Dragouna 
v Písku na portréty uhlem

Vydejte se do Galerie F. R. Dragouna v Písku. 
Tam si kromě stálé výstavy obrazů můžete 
do 23. ledna prohlédnout portréty Františka 
Romana Dragouna kreslené uhlem, které 
vytvořil během studia na AVU v letech  
1937–1945 jako žák Maxe Švabinského,  
Josefa Jindřicha Loukoty a Vratislava 
Nechleby. Galerie byla otevřena v červenci 
2021 za účelem uchování kulturního dědictví 
významného regionálního umělce – akade-
mického malíře Františka Romana Dragouna  
(1916–2005), píseckého rodáka a patriota. 
Portréty uhlem jsou první tematickou výsta-
vou tohoto druhu. Následovat budou por-
tréty olejem, krajiny, mytologické a biblické 
výjevy, zvířata, města nebo obrazy z cest.

Nejbližší železniční stanice: 
Písek

S INTERJETEM

Na procházku do Teplic 
po nejstarších lázních u nás

Pojeďte do Teplic, které jsou  
nejen nejstaršími lázněmi u nás,  
ale také městem s bohatou historií 
a působivou architekturou. Vždyť 
se jim v 19. století přezdívalo „malá 
Paříž“ nebo také „salon Evropy“. 
V aplikaci Vlakem na výlet je pro vás 
připravena trasa dlouhá 12 kilo- 
metrů, na které najdete 14 dílčích 
cílů. Podíváte se například ke kostelu 
sv. Bartoloměje, k památníku obě-
tem holokaustu, který byl postaven 
na místě bývalé synagogy, zničené 
v březnu 1939, do zámecké nebo bo-
tanické zahrady, pohádkového lesa 
v Janáčkových sadech, na rozhlednu 
Letná, do hvězdárny a planetária 
nebo na hrad Doubravka. Podle le-
gendy objevil horké prameny na mís-
tě dnešních Teplic roku 762 pasáček 
vepřů. Od 12. století se pak zdejší 
prameny využívaly k léčení. Rozvoji 
lázní paradoxně pomohl velký požár 
v roce 1793. Při obnově města byl  
postaven moderní komplex,  
ve kterém se léčily přední osobnosti  
z celé Evropy. 

Nejbližší železniční stanice: 
Teplice v Čechách
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Jeden z našich nejúspěšnějších spisovatelů se netají 
tím, že rád píše pro masové publikum. Jeho romány se 
stávají pravidelně bestsellery. Ačkoli se čtou s lehkostí, 
jejich realizace dá autorovi pořádně zabrat. Patrik Hartl 
své fantazie a příběhy představuje i na filmovém plátně. 
Loňský snímek Prvok, Šampón, Tečka a Karel, který si 
sám zrežíroval, je divácky nejúspěšnějším filmem  
roku 2021 a v kinech ho vidělo téměř 600 tisíc lidí.

T e x t :  E v a  F r a ň k o v á 
F o t o :  L e n k a  H a t a š o v á  a   a r c h i v  P a t r i k a  H a r t l a

PSANÍ KNIH 
VYTVÁŘÍ 
JEDINEČNOU 
INTIMITU 
a dává největší tvůrčí svobodu
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rozhovor

Jste ranní ptáče, prý vstáváte už v pět 
hodin. Je to kvůli tomu, že se vám 
v brzkých hodinách nejlépe píše?
Spíš blbě spím. Ráno mám příjemné dvě 
a půl hodiny jenom pro sebe, než se rodi-
na probudí. Dobře se soustředím, bývám 
čerstvý a pozitivně naladěný. V sedm 
hodin se naložím do vany a příjemně 
se rozehřeju. Pak se na mě vrhne žena 
a děti.

Máte nějaký svůj pracovní rituál?
Spíš neměnné návyky. Drtivou většinu 
času při psaní ležím nebo sedím ve své 
kancelářské židli s nohama položenýma 
na stole. Při psaní piju perlivou vodu 
s ledem. Ťukáním do klávesnice strávím 
tolik hodin, že každý rok zničím jeden 
notebook. Ještě se mi nestalo, že by 
nějaká značka vydržela mé pracovní 
tempo déle.

Váš kolega Michal Viewegh si stanovil 
napsat jednu knihu ročně. Prý proto, 
aby mohl splácet hypotéku. Vám 
knihy vychází jednou za dva roky. Je to 
proto, že si po dopsání díla potřebujete 
odpočinout?
Ne. Pracuju téměř neustále a odpočívám 
minimálně. Neumím to. Fantazie mě 
pořád obtěžuje svou aktivitou. Knihu 
ale nedokážu napsat za rok. Nebyla by 
dobrá. Potřebuju dva roky, abych se mohl 
příběhu víc věnovat. Jsem puntičkář 
a text po sobě mnohokrát vylepšuju. 
Po roce jsem v polovině práce.

Je pro vás snadnější popisovat fiktivní 
příběh, který vyplodí vaše fantazie, 
než reálné události?
Vždycky vyprávím vymyšlený příběh. Ne-
baví mě popisovat skutečnost. Fascinuje 
mě vytváření smyšleného světa, který je 
velmi podobný tomu našemu reálnému, 
ale celý jsem si ho vycucal z prstu.

Co děláte, když přijde tvůrčí krize?
Když se mi extrémně nechce psát, jdu se 
projít nebo trávím čas s rodinou. Nebo 
zušlechťuju zahradu na chalupě. Nebývá 
to ale moc často. Většinou se umím 
přinutit. Příliš se bojím, že když polevím 
v nasazení, příběh pokazím.

Je život spisovatele hodně osamělý? 
A vyhovuje vám to tak?
Osamělejší práci neznám. Vyhovuje mi 
moc. Jsem jako rybář. Akorát lovím nápa-
dy ve své hlavě. Potřebuju k tomu ticho 
a klid, aby mi neuplavaly.

Potřebuju dva roky, abych 
se mohl příběhu víc věnovat. 
Jsem puntičkář a text po sobě 
mnohokrát vylepšuju.
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Jak náročné bylo natáčení? 
Natáčení je vždy náročné. Bojoval jsem 
do roztrhání těla, abych nic nepokazil. 
Velmi si vážím producentů, kteří na-
vzdory nebezpečně vysokému rozpočtu 
neztratili nervy a podporovali mou snahu 
o výjimečnost. Na natáčení se často a rád 
směju. Těší mě pracovat v kolektivu. 
Vtipné historky mě ale spíš míjí, protože 
se maximálně soustředím na výkon.

Jste také kmenovým autorem 
divadelních her pro Studio DVA. 
V čem se liší práce na divadelním 
textu a filmovém scénáři?
Divadelní hra vyžaduje především 
parádní dialogy. Filmový scénář vizuální 
situace.

V čem je jiná práce na knize?
Román stojí na mnoha různých pilířích. 
Jsou mezi nimi dialogy, myšlenky 
postav, snění i vizuální popisy situací. 
Psaní knih umožňuje různorodý pohyb 
v čase vyprávění a nabízí možnosti 
jedinečné intimity, kterou divadlo ani 
film neumí tak dobře zprostředkovat. 
Mnoho výjimečných knih proto nelze 
úspěšně zfilmovat. Psát román je nej-
komplexnější způsob vyprávění příběhu. 
Mám ho proto nejradši.

Vystudoval jste filmovou režii a loni 
v létě měla v kinech premiéru vaše 
komedie Prvok, Šampón, Tečka a Karel. 
Věnujete se ale především divadlu 
a psaní knih. Proč?
Divadelní tvorba je svobodnější, protože 
stojí míň peněz. Realizovat divadelní 
inscenaci přijde třeba na 300 tisíc. Odvy-
právět stejný příběh filmově je minimálně 
o 15 milionů dražší. Úměrně tomu roste 
stres i nepříjemná hysterie investorů. 
Obavy svazují autorovi ruce a nutí ho 
ke kompromisům. Proto mám radši diva-
dlo. A psaní knih je vůbec nejsvobodnější 
tvořivá činnost. Napsaný nápad v knize je 
úplně zadarmo. Miluju svobodu, proto se 
do natáčení filmů nehrnu.

Prý jste coby režisér dost přísný.  
Dokážete na herce i křičet?
Lidi mám moc rád. Pokud se v nějaké 
situaci rozkřičím, tak proto, abych spolu-
pracovníky motivoval k většímu nasa-
zení. Podobně jako třeba hokejový nebo 
fotbalový trenér. Nejsem zlý, spíš urputný 
a důsledný, protože při režírování bojuju 
o co nejlepší výsledek.

Podle čeho jste vybíral obsazení hlav-
ních postav? Pojí vás s herci Čermákem, 
Švehlíkem, Pechlátem a Hofmannem 
přátelské pouto?
Ano! Jsme kamarádi a máme se rádi už 
spoustu let. Jsem moc šťastný, že si kluci 
našli na film čas a zakousli se do něj spolu 
se mnou. Role jsem jim nabídl, protože se 
na ně prostě dokonale hodili.

Očima autorky
Ten, co se tak rád směje! Problesklo mi 
hlavou během prvních sekund poté, co 
jsem se dozvěděla, že mě čeká rozhovor 
s Patrikem Hartlem. Jeho smích je opravdu 
nenapodobitelný a natolik odzbrojující, že 
jím snadno nakazí všechny lidi v místnosti. 
Směje se rád, často a při rozhovorech bývá 
veselý a uvolněný. I proto mě překvapilo, když 
spisovatel prozradil, že patří spíš k introvertním 
a nudným puntičkářům. Dbá na pracovní 
morálku a zábavné aktivity přenechává radši 
své ženě. Zato v jeho hlavě mu bohatá fantazie 
promítá barevný a dobrodružný svět s příběhy 
jeho románových hrdinů.

Rád pracuje na chalupě v Jizerských horách

Během svatebního 
obřadu s manželkou 
Martinou



rozhovor
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Zarazilo mě, že prý vůbec nečtete...
Na základní škole a na gymnáziu jsem 
četl hrozně moc. Poslední beletrii jsem 
ale přelouskal před 20 lety. Byla to Bílá 
velryba od Hermana Melvilla. Od té doby 
pořád tak moc sám píšu, že ve chvílích 
volna nejsem schopný vůbec koukat 
na písmenka. Mrzí mě to, ale je to tak.

Komu jako prvnímu dáte přečíst svou 
knižní novinku? Je to vaše žena?
Ano. Je chytrá jako opice. A druhým  
čtenářem je herec Martin Hofmann.  
To je nekompromisní bohnický jaguár.

Jak od nich snášíte případnou kritiku?
Vždycky je nabádám, aby byli co nejkri-
tičtější. Čím víc nedostatků a chyb na-
jdou, tím víc jich můžu odstranit a knihu 
vylepšit. Jsem moc rád, že mi řeknou, co 
jsem napsal blbě.

Setkal jste se někdy s názorem, že vaše 
knihy jsou prvoplánově jednoduché 
a oddychové, aby se líbily masám 
a dobře se prodávaly?
Ano, samozřejmě. Přirozeně toužím 
po tom, aby mé knihy oslovily co nejvíc 
čtenářů. Kdybych byl muzikant, dělal bych 
pop. Je to ve mně zakódované. Nepředstí-
rám, že se pokouším o náročnou literatu-
ru. Píšu knihy určené k odpočinku. Snažím 
se to dělat nejchytřeji, jak umím.

Svou ženu jste potkal v 16 letech 
a od té doby jste spolu. To na mě 
v dnešní době působí jako opravdo-
vý unikát. Nikdy jste neměli chuť to 
vzdát?
Proč vzdát? Já jsem s ní šťastný! Náš vztah 
pro mě nikdy nebyl zátěží. Naopak. Miluju 
svou ženu a je mi s ní tak dobře, že bych se 
bez ní cítil ztracený. Jsem na ni pyšný.

Jak je možné udržet si spokojené 
manželství?
Pokud si najdete nevhodného partne-
ra, spokojení nebudete. Musíte mít při 
výběru dobrý odhad a velkou porci štěstí. 
Pokud si s partnerem dobře nesednete, 
nic váš vztah nezachrání. Ani systema-
tická snaha. Jsem přesvědčený, že nemá 
smysl udržovat při životě manželství, 
která nejsou šťastná. Lepší je se kultivo-
vaně rozejít a začít hledat znovu.

V dnešní době se každé druhé manžel-
ství rozpadá. Čím si myslíte, že to je?
Lidský živočich není přirozeně dlouho- 
době monogamní. Většina lidí je zvědavá, 
jestli by se nemohla mít s někým jiným 
líp. Různé ideologie a církve dosud bráni-
ly odhalení této reality.

Je vůbec něco, co vás na manželce 
štve? A prozradíte, co zase vadí jí 
na vás?
Zlobí mě, že je příliš dobrodružná, po-
sedlá cestováním, odvážná až za hranu. 
Nezajímá ji pohodlí a pořád chce něco 
podnikat. Já bych rád víc odpočíval 
a ve vzácných chvílích volna se válel 
doma. A jí je na obtíž, že se těším na  
důchod. Cítí se mladá a trvá na tom,  
že i já se musím cítit mladý.

Pětadvacet let stará fotka 
s kamarádem Martinem Hofmannem

Žije aktivní život 
s rodinou, miluje 
sbírání hub, rád jezdí 
na kole
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rozhovor

Patrik Hartl
Vystudoval filmovou a televizní režii na pražské FAMU. Psát romány začal po třicítce, tedy 
před patnácti lety, a na kontě má pět úspěšných knižních titulů, jako například bestsellery 
roku Okamžiky štěstí nebo Nejlepší víkend. Poslední román 15 roků lásky vydal na sklonku 
loňského roku. Je kmenovým autorem a režisérem pražského divadla Studio DVA, pro 
které napsal a zrežíroval řadu populárních inscenací, jako třeba Líbánky na Jadranu. Svou 
ženu Martinu zná už 30 let. Mají dvě děti – Hynka a Áju. Ve volném čase rád maluje.

Ve své knize 15 roků lásky jste se prý 
ztotožnil s hlavní postavou Aleše. 
Nebál jste se takto odhalit veřejnosti?
Aleš je skutečně jako já. Přemýšlí a cho-
vá se tak. Jeho příběh jsem si ale celý 
vymyslel. Nikdy se mi nic podobného 
nestalo. Byla ve mně malá dušička, když 
jsem poprvé veřejně přiznal, jak jsme si 
s Alešem podobní.

V rozhovorech působíte dojmem dosti 
otevřeného člověka. Nebojíte se říct 
třeba naplno i to, že vás občas štvou 
a vyčerpávají vaše děti. Nemáte pocit, 
že tohle téma je ve společnosti tak 
trochu tabu?
Možná ano. Je mi ale strašně protivné 
přetvařovat se. Neumím předstírat, že 
jsem lepší, než jsem.

Co vám dělá, zvlášť v dnešní nelehké 
době, upřímnou radost?
Jídlo. Každý den se ohromně těším 
na oběd a na večeři. Strašně rád jím. 
Pečlivě si vybírám, co si dám, takže mě 
jídlo skoro nikdy nezklame.

Co Patrika Hartla dokáže naopak 
spolehlivě popudit?
Když někdo odflákne svou práci. To mi 
strašně vadí.

Rád se smějete, a to i sám sobě. 
Myslíte si, že je to recept na šťastný 
život? Nebrat se moc vážně?
Já se rád směju, protože mě baví se ra-
dovat. Vyhledávám vždycky tu světlejší 
stránku skutečnosti. Nevím, jestli je to 
recept na spokojenost. Ani nevím, jestli 
bych si to dokázal uměle naordinovat. 
Ale žije se mi tak dobře.  ▪

Přirozeně toužím po tom, aby mé 
knihy oslovily co nejvíc čtenářů. 
Kdybych byl muzikant, dělal bych pop.
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» sleva na skipas po předložení jízdenky ČD od 22. 1. do 27. 3. 2022
» spojení do 2 hodin z krajských měst v ČR
» ve vlaku bezplatná přeprava lyží a snowboardů

Vlakem
na hory 

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

Slevana skipas20%!

Špičák, Tanvaldský Špičák, Ostružná, 
Pernink a Lipno

ČD Ski

Pojeďte s námi.
www.cd.cz/cdski

Levnější lyžování 
v českých skiareálech 
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Kdysi tady vedla geograficky i politicky hranice 
mezi Východem a Západem. Dnes se zde nachází 
bezpečné vnitrozemí Evropské unie. Chebsko 
už dávno není zapadlým koutem naší vlasti 
obklopeným železnou oponou. Z Prahy, Plzně, ale 
i z Ústí nad Labem sem jezdí nejmodernější vlaky 
InterJet, které přiváží nejen klienty do místních 
lázeňských center, ale také turisty lačnící po krásách 
specifické architektury a přírody. Pokud přijíždíte 
po kolejích od hlavního města, čeká vás mimo jiné 
kouzelný výhled na vodní nádrž Jesenice (viz foto). 
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cestování po ČR l naše města

T e x t  a   f o t o :  Z d e n ě k  S t o n

Díky své poloze a autonomním tendencím měl Cheb 
významné postavení v rámci českých zemí už ve středověku. 
V roce 1723 byl prohlášen svobodným královským městem. 
Po druhé světové válce se však změnil v šedivé a zanedbané 
okresní sídlo a po roce 1989 ho zase zaplavili sádroví trpaslíci 
na tržnicích. Dnes může opět těžit z blízkosti německých 
hranic i známých lázeňských měst v okolí.

Ještě v období první republiky pat-
řil Cheb se svými 35 tisíci obyvatel 

mezi patnáctku největších českých 
měst. I když se v něm mluvilo převážně 
německy. Po roce 1945 byla většina 
místních odsunuta a město potkal 
značný úpadek. Po sametové revoluci 
Cheb připomínal jedno velké tržiště 

a návštěvníci ze Západu sem jezdili 
nejčastěji kvůli levnému jídlu a sexuální 
turistice. Ani jedno dnes neplatí.

Okolo Brány času
Změny jsou patrné už při cestě z ná-
draží do centra. Opravený pěší bulvár 
s obchůdky a restauracemi, legendár-
ním Mlíčňákem s padesátiletou tradicí 
nebo artefaktem Brána času, který se 
nenápadně otáčí o 180 stupňů za  

24 hodin. Devět metrů vysoké umě-
lecké dílo z roku 2011 je také vstupní 
branou na hlavní náměstí, pojmeno-
vané po králi Jiřím z Poděbrad. Český 
panovník si Cheb v 15. století zvolil 
jako místo, kde vedl důležitá politická 
jednání s významnými evropskými 
partnery.

Největším lákadlem historického 
náměstí je Špalíček, seskupení jedenácti 
středověkých kupeckých domů, které 
jsou odděleny 160 centimetrů širokou 
Kramářskou uličkou. V budově muzea 
naproti Špalíčku byl zavražděn Albrecht 
z Valdštejna. Pokud se budete chtít 
zahřát a nasát atmosféru místa, můžete 
si ve Špalíčku kromě suvenýrů koupit 
svařák, prý nejlepší v Chebu, a další 
hned ve vedlejším okénku, prý nejlepší 
na západě.

POD STŘECHAMI 
CHEBSKÝCH DOMŮ 
od Špalíčku do podhradí



Od nového jízdního řádu 2022 jsou na spoje Západní expres a Krušnohor nasazovány 
nejmodernější soupravy pro dálkovou dopravu InterJet. Jezdí v pravidelném dvouhodi-
novém intervalu (společně se spoji SC Pendolino) mezi Chebem a Prahou přes  
Mariánské Lázně a Plzeň, respektive po severní větvi přes Karlovy Vary a Ústí nad 
Labem. Z Karlových Varů přes Cheb až do Plzně jezdí také ve stejném intervalu spěšné 
vlaky vedené novými jednotkami RegioPanter.

Vlakem do Chebu 
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Výrazné Černé věži dal jméno sopečný 
tuf, který byl na stavbu přivezen z neda-
leké Komorní hůrky. Hradní nádvoří je 
volně přístupné po celé zimní období.

Rekreační zóna Krajinka
Hned pod hradem se po obou březích 
řeky Ohře rozprostírá rozlehlý spor-
tovně-relaxační areál Krajinka. Vznikl 
jako součást projektů krajinné výstavy, 
která se zde konala v letech 2006 a 2013 
ve spolupráci s německými městy 
Marktredwitz a Tirschenreuth. Došlo 
tím k výraznému zkulturnění opuštěné 
lokality pod hradbami. Součástí areálu 
jsou dětská hřiště s houpačkami, cyklo-
stezka, crossová dráha, pikniková louka, 
lávka přes řeku od architekta Davida 
Vávry s vyhlídkou nebo atletický stadion 
s netradičním žlutým povrchem.  ▪

Historické krovy a hrad
Výstavní měšťanské domy tu vznikaly 
od 14. století. Svědčí o bohatství míst-
ních kupců. Krovy stavěli z kvalitního 
dřeva vynikající tesaři a střechy se po-
krývaly pálenou krytinou, která bránila 
šíření požárů. Chebské krovy tak dnes 
tvoří nejvýznamnější středověký soubor 
těchto konstrukcí na území Česka. 
Návštěvníci se o tom mohou přesvědčit 
na nové prohlídkové trase Pod střecha-
mi chebských domů.

Poblíž náměstí stojí také mohutný 
kostel sv. Mikuláše a sv. Alžběty s no-
vými neogotickými helmicemi, které 
městu vrátily jeho původní panorama. 
A nesmíme zapomenout ani na místní 
hrad. Ten z jedné strany navazuje na  
staroměstskou zástavbu, z té druhé se 
vypíná na ostrohu nad ohbím řeky Ohře. 

Narodil se v dubnu 1792 do rodiny 
zámožného chebského obchodníka a již 
ve 23 letech mu otec předal dům i s ob-
chodem. Mladý Hecht měl podnikavou 
duši, nechal vymýtit část rodinného lesa 
za obcí Háje a postavil zde reprezenta-
tivní obytný dům se statkem. Zásadní 
událost významná pro region se udála 
v roce 1822, kdy se Josef August Hecht 
stal nájemcem stagnující stáčírny mine-
rálních vod ve Františkových Lázních.

Nejdříve musel vyřešit problém, 
který bránil vyššímu prodeji: železo 
z minerální vody se totiž usazovalo 
na stěnách lahví jako kal. Ve spolupráci 
se švédským chemikem Berzeliem se 
Hechtovi podařilo vyvinout unikátní 
metodu plnění lahví, kterou si nechal 
patentovat. Sám pak hledal obchodní 
příležitosti v zahraničí, třeba až v Petro-
hradě. Hecht nakonec stáčírnu úspěšně 
provozoval dlouhých 30 let. Zasloužil  
se tak nejen o znovunabytý věhlas  
františkolázeňské vody, ale svůj vliv  
a finanční prostředky uplatňoval 
i na povznesení města.

Byl zakládajícím členem prvního 
Okrašlovacího spolku, koordinoval 
nákup pozemků pro rozvoj lázní, byl 
jmenován lázeňským inspektorem a na-
konec zvolen i poslancem zemského 
sněmu. Když na podzim roku 1851 od-
cházel z lázní na své panství v Kaceřově, 
místní kronikář se vyjádřil slovy: „Jemu 
vděčí Františkovy Lázně za svou velikost 
i postavení…“ Josef August Hecht se 
také významně snažil o připojení Cheb-
ska na železniční síť. Náročná jednání 
a pokročilý věk stály za jeho úmrtím 
v prosinci 1861.

Osobnost regionu
 Josef August Hecht
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cestování po ČR l slavná filmová místa 

T e x t  a  f o t o :  Z d e n ě k  S t o n

KDYBY TISÍC KLARINETŮ
Semaforský muzikál proměnil 
zámek Kynžvart v kasárna
Jedni diváci ho zbožňují. Jiní o něm tvrdí, že se jedná 
o dvouhodinovou reklamu na divadlo Semafor ve stylu 
televarieté. Faktem je, že muzikál příliš mnoho děje nenabízí, 
na druhou stranu v něm vystupují největší hvězdy tehdejší 
populární scény. Významná část filmu se točila na zámku 
Kynžvart nebo ve Františkových Lázních.

Důstojník k Schulzemu: 
Směr – osamělý strom 
na obzoru – jako obvykle.

Vojín Schulze dezertuje před vojen-
ským drilem a azyl najde v lázeň-

ském městečku Alkalis, kam právě 
přijíždí štáb televizní společnosti Telvis. 
Hlavní dějovou linií je proměna zbraní 
vojáků v hudební nástroje. Ve snímku 
si zahrála celá řada populárních nebo 
začínajících zpěváků a herců či režisérů 
jako Karel Gott, Waldemar Matuška, 
Hana Hegerová, Vlastimil Brodský nebo 
Jiří Menzel.

Se sluncem v zádech
Muzikál má silně pacifistický nádech. 
I to byl jeden z důvodů, proč se v něm 
objevily dnes unikátní prototypy ško-

dováckých vozidel 973 a 998. Nepři-
pomínaly totiž auta, jež armáda běžně 
používala. Snímek se volně inspiroval 
stejnojmennou divadelní hrou, která 
měla premiéru v roce 1958. Jiří Suchý 
se při psaní scénáře s Jánem Roháčem 
nikdy netajil tím, že si příliš nerozuměli. 
Nezamlouvalo se mu megalomanské 
pojetí, toužil spíš po tom komorněj-
ším. Natáčení doprovázelo mimo-

řádně slunečné počasí, které mělo 
velký dopad na jeho pozitivní vyznění. 
Velká část scén vznikala ve Františko-
vých Lázních a také na kynžvartském 
zámku, který představuje kasárna 
vojenské posádky.

Česká West Side Story
Doboví recenzenti kritikou nešetřili, 
jednalo se přece jen o jeden z tehdy nej-
dražších projektů Barrandova. V kinech 
ale film nakonec vidělo na čtyři miliony 
diváků. Snímek měl velké ambice 
na promítání v zahraničí, aby ukázal, že 
i na Východě se dá natočit něco ve stylu 
West Side Story. Některé země, napří-

ČSFD: 75 %, IMDB: 70 %

FO
TO

: K
DY

BY
 TI

SÍ
C 

KL
AR

IN
ET

Ů 
(1

96
4,

 R
EŽ

IS
ÉŘ

I: 
JÁ

N 
RO

HÁ
Č,

 V
LA

DI
M

ÍR
 SV

IT
ÁČ

EK
) ©

 SF
K 

/ Z
DR

O
J: 

NF
A 

 (2
X)



17

 slavná filmová místa l cestování po ČR 

KDYBY TISÍC KLARINETŮ
Československo, 1964, 130 min., premiéra v lednu 1965
 Režie: Ján Roháč, Vladimír Svitáček
 Scénář: Jiří Suchý, Ján Roháč
 Kamera: Rudolf Stahl ml.
 Hudba: Jiří Šlitr
 Hrají: Waldemar Matuška, Jana Brejchová, 
 Hana Hegerová, Eva Pilarová, Karel Gott, Jiří Šlitr, 
 Jiří Suchý, Jiří Jelínek, Jana Malknechtová a další

Tereza,  
jedině Tereza!
Píseň Tereza, složená přímo pro  
film Kdyby tisíc klarinetů z dílny  
Suchý–Šlitr, se stala jedním 
z největších hitů této dvojice. Krásnou 
televizní redaktorku Terezu, pro 
kterou je vyznání lásky určeno, hraje 
Jana Brejchová. Píseň zazní ve filmu 
hned třikrát – v podání Waldemara 
Matušky, jako duet Matušky a Gotta 
a v instrumentální verzi. Původně ale 
byla napsána přímo pro Karla Gotta. 
Jako náhradu složili Šlitr se Suchým 
Gottovi píseň Dotýkat se hvězd, 
kterou zazpíval s Evou Pilarovou.

Roční zákaz činnosti
Karel Gott, Waldemar Matuška a Eva 
Pilarová se po natáčení stali obětí 
vykonstruovaných fám. Za vším stál 
jeden z významných funkcionářů 
ÚV KSČ v Praze a cílem bylo vybrané 
umělce zkompromitovat. Největším 
trnem v oku vládnoucí garnitury byl 
oblíbený Matuška, který vystupoval 
a vypadal jako bohém, což mu 
přinášelo značnou popularitu. 
Vrcholem pomluv byla zvěst, že 
opilá trojice močila z balkonu hotelu 
v lázeňském městě, kde se štáb 
ubytoval, na sovětskou delegaci. 
Waldemar Matuška s Evou Pilarovou 
pak nesměli v televizi ani rozhlase 
téměř rok vystupovat.

klad NDR, ale distribuci odmítly. Film 
se nikdy nevyhnul srovnání se Starci 
na chmelu, kteří šli do kin jen o pár 
měsíců dříve.

Seskok do zámeckého parku
Mezi klíčové scény filmu patří, když se 
zvláštnímu přepadovému oddílu při 
seskoku nad zámkem mění zbraně v ky-
tary. Parašutisté v podání Jiřího Suchého 
a Jiřího Šlitra potom kráčí podél rybníka, 
přičemž s dětmi zpívají rozvernou píseň 
Kde je ten míč. Tyto záběry se točily 
v zahradě zámku Kynžvart, který stojí 
na okraji Slavkovského lesa asi  
20 kilometrů jihovýchodně od Chebu.

V roce 2008 bylo v jeho blízkosti vybu-
dováno golfové hřiště, jehož závěrečná 
jamka č. 18 se nachází na louce před 
zámkem. Odpaliště této jamky je umís-
těno na hrázi romantického Mlýnského 

rybníka, kde také inkriminovaný filmový 
záběr vznikl. Par této jamky je 4 a vzdá-
lenost činí 454 metrů.

Dědictví po Metternichovi
Kynžvartský zámek je nejvíce spojo-
ván s působením rakouského kancléře 
Klemense Václava z Metternichu, který 
nechal budovu v letech 1820–1839 
přestavět ve stylu vídeňského klasicismu 
na reprezentativní sídlo, kam si mohl 
zvát hosty z nejvyšších kruhů evropské 
politiky. Navštívil ho zde například ruský 
car Alexandr I., který mu darem přivezl 
semena kavkazského bolševníku. V roz-
lehlém parku v anglickém stylu se na-
chází okrasné cizokrajné dřeviny, několik 
rybníků, lesní kaple, čajový pavilon nebo 
budova bývalého pivovaru. Z železniční 
stanice Lázně Kynžvart je to k zámku 
po zelené asi 30 minut pěší chůze.  ▪

Spolu s filmem  
Až přijde kocour 

asi nejpřeceňovanější 
český film 60. let. 
Oskar, ČSFD.cz

Zámek Kynžvart s jezírkem v listopadu 2021     A stejné místo při natáčení v létě 1963
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cestování po ČR l poznej Česko pěšky

KRAJEM SVĚTOZNÁMÝCH 
MINERÁLNÍCH PRAMENŮ, 
kde se občas zachvěje půda

Na výlet za poznáním se vydáme ze 
stanice Skalná na trati Cheb –  

Luby u Chebu. Na výběr máme 
hned několik zajímavých cílů. 
Jako nejpoutavější se jeví hrad 
a zámek Vildštejn, který byl 
doslova za pět minut dvanáct 
zachráněn před demolicí.

Na hradě Vildštejn
Opravený hrad vstal ze sutin 
a nachází se v něm rozsáhlé 
hasičské muzeum se spoustou his-
torické techniky, která lidem v boji s oh-

V aplikaci 
Vlakem na výlet 
získáte za tuto 

trasu  
20 ČD Bodů 

Výlet po chebské krajině 
má své neopakovatelné 
kouzlo. Kromě typických 
stavení, která ve městech 
a vesnicích potkáte skoro 
na každém rohu, je pádným 
důvodem k návštěvě 
postvulkanická činnost. 
S ní souvisí velké lákadlo – 
četné minerální prameny, 
jejichž sláva přesáhla 
hranice a přetrvala dodnes.

nivým kohoutem pomáhala. Zámecká 
budova bývala sídlem soudu, a to 

včetně vězení, které tvoří součást 
prohlídky. Nechybí zde figu-

ríny zubožených vězňů ani 
kostlivec. Uvnitř objektu, 
datovaného do 12. století, 
který stojí na žulovém skal-
ním ostrohu nad potokem 

Sázek, je stylová restaurace. 
Ve Skalné dále najdeme rou-

bené hrázděné chalupy či Horní 
zámek, ve kterém sídlí geofyzikál-

ní muzeum. K němu náleží středověká 

T e x t :  V á c l a v  L o p a t a
F o t o :  P e t r a  K r s o v á

štola se seizmickou stanicí, umístěnou 
pod hradem. Mírné otřesy půdy jsou 
totiž pro Chebsko typické.

Přímořské rostliny i pravěk
Po červené značce se dostaneme 
ke geoparku Soos. Zvláštní název ukrývá 
fantastickou postvulkanickou podí-
vanou ve formě 1,6 kilometru dlouhé 
naučné stezky, která vede mokřady se 
slanisky a kličkuje mezi mofetami, tedy 
bublajícími výduchy oxidu uhličitého. 
Císařský pramen chrlí mohutně minera-
lizovanou železnatosíranochloridovo- 

Expozice Dějiny Země

Hrad Vildštejn

Císařský pramen



Z Prahy a Plzně
InterJetem (na spojích Západní expres) 
nebo Pendolinem do Chebu 
a dále osobním vlakem

Z Ústí nad Labem 
a Karlových Varů
InterJetem (na spojích Krušnohor) 
do Chebu a dále osobním vlakem

Vlakem do Skalné
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od muzea najdeme prameny Sluneční 
a Glauber I, vydáme-li se zpět k centru, 
už zdálky zaujme velký altán s prameny 
zvanými Luisin a Studený. Následuje 
pečlivě opatrovaný František, pramen, 
jenž dal vzniknout celému městu.  
Směrem do parku spatříme velkolepou  
budovu – Dvoranu Glauberových pra-
menů. Uvnitř jsou ohromné skleněné 
válce, v nichž to doslova vře silně proply-
něnými prameny Glauber III, Glauber IV 
a Kostelní. Východním směrem násle-
duje Nový, Adlerův, kolonáda se Solným 
a Lučním. Kolem pomníků císařů  
Josefa II. a Františka Josefa I. to  
máme kousek k železniční zastávce 
Františkovy Lázně-Aquaforum. Není 
ale problém popojít pár stovek metrů 
na vlakovou stanici.  ▪

A DOMA TO ZNÁTE? www.nacestu.cz

Rubrika vzniká ve spolupráci s časopisem NaCestu. 

Podobné lokality jsou rozesety 
po celém Chebsku, namátkou jmenuj-
me nejznámější obce jako Doubrava, 
Salajna, Dolní Lažany či Milíkov. Typické 
je i uspořádání budov, které tvoří uce-
lený navazující blok, ale vzájemně se 
nedotýkají. Kolem dvora tak najdeme 
ještě kolnu, chlév a stodolu. Hrázdění 
je charakteristické prokládáním zdiva 
dřevem do jakési mříže. Dřevo je natře-
né výraznou, většinou červenou nebo 
modrou barvou.

Císařské lázně
Červená značka nás bezpečně zavede 
až do skvostných Františkových Lázní. 
Než se vypravíme na vlakové nádraží, 
můžeme si prohlédnout centrum sta-
rého města, které je tvořeno soustavou 
promenád, pěších zón a parkových 
ploch v kombinaci s budovami zdo-
bených lázeňských domů. Projdeme 
Městskými sady kolem jezdecké sochy 
zakladatele lázní císaře Františka I. 
a rázem jsme na ulici Národní, která 
tvoří pomyslnou tepnu staré čtvercové 
zástavby. Uhneme-li do Francouzské, 
dojdeme k budově Městského muzea, 
ve kterém jsou k prohlédnutí mimo jiné 
exponáty v podobě lázeňských rekvizit, 
koupelí, historických lahví i suvenýrů 
pro tehdejší hosty.

Největší doménou jsou pro tuto 
oblast minerální prameny. Z úcty k nim 
jim lidé vystavěli honosné přístřešky 
a celé budovy, v nichž můžeme tyto 
dary ochutnávat a porovnávat. Jižně 

hrad Vildštejn

Muzeum Soos

Nový Drahov

Městské sady

pramen František  zast. Františkovy Lázně-Aquaforum

žst. Skalná

zast. Vonšov

zast. Třebeň

zast. Nový Drahov

prům. drážka

žst. Tršnice

žst. Vojtanov

 žst. Františkovy Lázně

DÉLKA 
TRASY 
13  KM

Pramen František

sodnou kyselku o celoroční teplotě 
14–18 °C. Krystalizující výkvěty solí tvoří 
tzv. křemelinu, které vděčíme za zdejší 
unikátní zastoupení solomilných rostlin, 
jež se obvykle vyskytují na mořském 
pobřeží.

Přírodní rezervace Soos je hnízdištěm 
více než stovky druhů ptáků, další stejný 
počet druhů sem zalétá za potravou 
během dlouhých tahů. Podrobně je 
můžeme prostudovat v přilehlém mu-
zeu s mnoha exponáty a fotografiemi, 
mezi nimiž najdeme i historii dnešní 
rezervace, vyhlášené v roce 1964. V letní 
sezoně je možnost se v geoparku svézt 
historickou úzkokolejkou. Celý rok pak 
lze navštívit zdejší záchrannou stanici 
živočichů a samostatný objekt věnova-
ný dějinám a tajemstvím nitra Země. 
Milovníky pravěku jistě nadchnou legen-
dární obrazy Zdeňka Buriana i velké 
množství exponátů včetně zkamenělin.

Ukázkový chebský statek
V Novém Drahově si na své přijdou 
fajnšmekři se zájmem o lidovou archi-
tekturu, zejména tu chebskou. Celá 
obec je od roku 1995 vyhlášena vesnic-
kou památkovou rezervací a nachází se 
tu též nejlépe zachovaný tzv. chebský 
statek, tedy soubor budov s typickým 
stavebním slohem a hrázděním, který 
je považovaný za jeden z nejstarších. 
Tento i další patrové domy s bohatě 
zdobenými štíty připomínají německé 
obyvatele zdejší oblasti a vypovídají o ši-
kovnosti a umu tehdejších řemeslníků.

Centrum Františkových Lázní

Chebský statek v Novém Drahově
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T e x t :  F i l i p  M a r t i n e c
F o t o :  W i k i m e d i a 

Za své životní motto si vybral slova: Navzdory závisti. Jeho 
oslnivá kariéra budila obdiv i nenávist. Albrecht Václav Eusebius 
z Valdštejna nakonec zemřel násilnou smrtí v Chebu, udolán 
pomluvami svých nepřátel i zákeřnou nemocí. Jeho příběh má 
však silný zvuk i po téměř čtyřech stoletích. Naopak jména jeho 
protivníků většinou zapadla do prachu historie.

POSLEDNÍ CESTA 
ALBRECHTA Z VALDŠTEJNA 
vedla na náměstí v Chebu

Přezdívalo se mu císařův císař. Pro 
své protivníky to byl velký kořistník 

nebo zrádce vlasti a víry. Ctižádostivý 
velkopodnikatel, později generalissimus 
císařských vojsk, vévoda frýdlantský 
a meklenburský, před kterým se několik 
let třásla většina Evropy. Američané 
by dnes řekli selfmademan, tedy muž, 
který se vypracoval. Když ale přijížděl 
v únoru 1634 do Chebu, byl to nemocný 
člověk, který trpěl velkými bolestmi, 
na nohou měl vředy a většinu času mu-
sel trávit v posteli. Jak už dnes víme, asi 
třicet let trpěl špatně léčenou syfilidou.

Bůh války v Senátu
Se jménem Albrechta z Vald-
štejna si v Čechách spojujeme 
hned několik míst. V Jičíně 
si budoval správní centrum 
svého „státu ve státě“ – frý-
dlantského vévodství, které 
bylo vyňato ze zemských 
desek a zbaveno daňových 
povinností vůči králi. V Praze 
na Malé Straně si nechal posta-
vit velkolepý palác, který velikostí 
i uměleckou výzdobou skoro zastí-
nil nedaleký Hrad. Dnes v něm sídlí 
horní komora parlamentu. Dějinnou 
ironií se stalo, že právě Valdštejn,  
vyobrazený jako bůh války, shlíží ze stro-
pu na zasedání současných senátorů.

Třetím místem je Cheb. Právě zde vé-
vodova životní pouť předčasně skončila. 
Jeho smrt dodnes budí otazníky. Byla to 
vražda, nebo legitimní poprava? Zradil 

velitel císařských vojsk svého pána, 
nebo naopak zradil císař svého 

nejschopnějšího služebníka? 
Jedno je jisté. Navzdory svému 
mocenskému pádu a biolo-
gickému úpadku Valdštejn 
zemřel jako jedna z nejvliv-
nějších osobností tehdejší 

Evropy. Však mu francouzský 
kardinál de Richelieu, prosla-

vený románem Tři mušketýři, 
věnoval ve svých memoárech 
celých osm stránek.

Doneste si vodu, přijede vévoda
Valdštejn přijel do Chebu prokazatelně 
už v létě 1625, kdy zde více než měsíc 
organizoval verbování do armády. Po-
dařilo se mu najmout asi 20 tisíc mužů 
a celé město si oddychlo, když konečně 
odjel. Vévoda zde přečkal noc i v květnu 
1630, když se vracel z léčení v Karlových 

Varech ke svému vojsku v Memminge-
nu. V říjnu téhož roku, krátce po svém 
odvolání z čela císařských vojsk, zde 
opět přenocoval. V obou případech to 
pro Cheb znamenalo obrovské logistické 
problémy. Vždyť vévodova družina čítala 
stovky lidí i zvířat. Domácí obyvatel-
stvo se kvůli tomu muselo mimo jiné 
předzásobit vodou. Další návštěva, ze 
které Valdštejn, tehdy opět ve funkci ge-
neralissima, odjel ještě živý, je doložena 
v červnu 1632.

Ortel smrti
Za Valdštejnův poslední velký úspěch 
je považováno sporné vítězství v bitvě 
u Lützenu v listopadu 1632. Fakticky 
šlo o remízu, ale vzhledem k úmrtí 
švédského krále dali ve Vídni uspořá-
dat slavnostní Te Deum. Pak už to šlo 
s vévodou z kopce. Politicky i zdravotně. 
Na Valdštejna chodila udání z neschop-

Malba v hlavním sále Valdštejnského paláce, kde dnes zasedají senátoři

Albrecht z Valdštejna
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Pokud se ale chystal na velezradu, byl 
na ni zoufale nepřipravený. Dělostře-
lectvo a většinu pěchoty nechal v Plzni, 
navíc mu chyběly peníze. Dne 24. února  
dorazil do Chebu, kde se ubytoval 
v dobře zařízeném, ale relativně malém 
Pachelbelově domě. Vešla se tam jen 
pážata a hrstka stráží.

Druhého dne se kola intrik roztočila 
naplno. Nejdříve přišli na řadu Vald-
štejnovi důstojníci a věrní. Ti zemřeli 
po sedmé večer na banketu u chebského 
velitele Gordona. Na Valdštejna se dosta-
lo po desáté hodině. Byl už v noční košili, 
když k němu do ložnice vtrhla družina 
spiklenců. Setník Walter Deveroux mu 
do hrudi vrazil partyzánu, zbraň podob-
nou halapartně. Vévodovo nahé tělo 
pak bylo uloženo do truhly a odvezeno 
do kláštera ve Stříbře. Teprve po dvou 
letech svolil císař k tomu, aby mohl být 
Valdštejn řádně pohřben.  ▪

nosti nebo rovnou z velezrady. Posled-
ní kapkou se stal dopis plukovníka 
Piccolominiho. Ten uváděl, že důstojníci 
podepisovali reverz, který je zavazoval 
k poslušnosti pouze vůči generalissimo-
vi. Teprve potom císař uvěřil a po jed-
nomyslném vyjádření posudkové 
komise (a patrně i nátlaku španělské 
strany) podepsal 24. ledna 1634 patent, 
ve kterém Valdštejna zbavil velení. Tajný 
dodatek patentu říkal: „Hlavu spiknutí 
a její nejvýznamnější spojence, pokud 
to bude možné, zajmout a dopravit 
do Vídně nebo jako usvědčené provinilce 
zabít.“ To se rovnalo ortelu smrti.

Setkání v noční košili
Teprve 21. února se vévoda dozvěděl, 
že v Praze jsou vylepovány plakáty 
o jeho sesazení. Rozhodl se urychleně 
odjet z Plzně do Saska. Následujícího 
dne se vydal na svou poslední cestu. 

 Dne 24. září 1583 se narodil 
 v Heřmanicích na Náchodsku.
 V letech 1597–1600 studoval 
 na gymnáziu v Goldbergu 
 a univerzitě v Altdorfu.
 V období 1600–1602 podnikl „studijní
 cestu“ po Evropě, navštívil Anglii, 
 Francii, Nizozemsko, Itálii.
 Od roku 1604 sloužil v armádě, 
 během tažení v Uhrách se 
 nakazil syfilidou.
 V květnu 1609 se oženil s bohatou 
 Lukrécií z Landeku a po pěti letech 
 se stal vdovcem.
 Na jaře 1619, během stavovského 
 povstání, utekl do Vídně s moravskou 
 zemskou pokladnou.
 V červnu 1623 se podruhé oženil 
 s Izabelou z Harrachu, dcerou 
 vlivného císařova rádce. 
 V roce 1625 byl jmenován velitelem 
 císařských vojsk (generalissimem).
 Roku 1627 se ocitl na vrcholu 
 moci: stal se vévodou frýdlantským 
 i meklenburským, získal 
 Řád zlatého rouna.
 V září 1630 byl během zasedání 
 kurfiřtů v Řezně odvolán císařem 
 z čela armády.
 V prosinci 1631 se znovu stal 
 generalissimem.
 Dne 25. února 1634 byl na základě 
 císařova patentu usmrcen v Chebu 
 za údajnou velezradu.

Život a smrt generalissima 

Pachelbelův dům
V domě, kde byl Valdštejn zavražděn, 
později bydlelo mnoho vlastníků 
a nájemníků. Od roku 1850 v něm sídlí 
městské úřady a od roku 1873 městské 
muzeum. Najdete zde exponáty spojené 
se životem velkého vojevůdce, nevyjímaje 
portrétní galerii rodu Valdštejnů. 
Osobnosti vévody frýdlantského je 
věnovaný i samostatný prohlídkový okruh 
včetně takzvaného Valdštejnova pokoje. 
Muzeum má otevřeno každý den kromě 
pondělí a úterý od 9 do 17 hodin. V Chebu 
ho objevíte na náměstí Krále Jiřího 
z Poděbrad 493/4. 

Nádvoří městského muzea v Chebu Vražda Valdštejna se stala evropskou senzací

Okamžik smrti na obraze Johanna Hoffreuthera z roku 1736
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DO PŘÍRODY

Lanové hřiště a zvířátka 
v karlovarských lesích

V lesích v blízkosti Karlových 
Varů najdete oboru Linhart 
a přírodní lanové centrum. 
Do výšin se mohou vydat děti od pěti 
let. Pro ty mladší je připraveno menší 
hřiště. Zajímavou atrakci představují 
stromové domky. Jsou dva a najdete 
je na stezce ve stromech. Propojují je 
pevné nadzemní chodníky a doplňuje 
vyhlídková plošina. Ke vstupu na domky, 
které patří k lanovému centru, 
potřebujete doprovod instruktora. 
Pokud máte čas, prozkoumejte místní 
obory. V první potkáte prase divoké, 
v dalších jelena siku Dybowského 
a daňka evropského. Přes dančí oboru 
vede vyvýšená cesta z prken. Celý výlet 
zvládnete i s kočárkem.

Všude dobře, doma nejlíp. Tak proč nevyrazit s celou rodinou na Chebsko? 
Nejmodernější jednotky InterJet i další vlaky Českých drah vás dopraví 
k atraktivním turistickým cílům, kde si můžete aspoň na chvilku od svých 
zvídavých ratolestí odpočinout. Nebo si tam společně zařádit.

NA VÝSTAVU

Historická kola i motorky 
v bečovském muzeu

Hlavně pro kluky a tatínky je 
v Bečově nad Teplou celoročně 
otevřené muzeum starých 
kol a motocyklů. Všechny exponáty 
od motocyklového a cyklistického 
pravěku až po 60. léta minulého století 
jsou perfektně udržované a plně funkční. 
Děti zde zaujme stálá výstava starých 
hraček. Kromě všemožných panenek 
a loutek tu mají také dřevěný model 
pekla. Jeho poměrně naturalistické 
provedení přivádí do stavu zamlklosti 
i osvědčená zlobidla. A pokud vám 
zbyde čas, můžete ve městě navštívit 
též botanickou zahradu. Pro děti jsou 
zde různá pískoviště, prolézačky, hřiště, 
minilanovka, pro starší pak lezecká stěna 
a lodičky.

NA HŘIŠTĚ

Dopravní a chytré hřiště 
při procházce Kadaní

Na dopravním hřišti v Topolové 
ulici v Kadani se vaše děti 
mohou seznámit se značkami, 
křižovatkami, přechody pro chodce 
i s jízdou na kruhovém objezdu. 
Jeho součástí je rovněž pěkné 
hřiště s prolézačkami a kolotočem. 
Pokračovat můžete na tzv. chytré hřiště 
v Polní ulici, kde je hlavním lákadlem 
zmenšený model nechranické přehrady. 
Nerezový herní prvek obsahuje nejen 
zmenšenou přehradu s kadaňskou 
nádrží, ale také koryto řeky Ohře 
v jeho původní podobě, doplněné 
o názvy vesnic, jež musely vodnímu dílu 
ustoupit. Děti mohou regulovat průtok 
vody v kaskádě, pumpou ji načerpávat 
a nechat z přehrady zas vytékat.

Aby děti 
nezlobily

v š e c h n y  t i p y  n a j d e t e  v   a p l i k a c i  V l a k e m  n a   v ý l e t

DO PARKU

Miniatury hradů 
v Mariánských Lázních

Boheminium je unikátní park s miniaturami 
75 hradů, zámků a dalších turistických míst 
v Česku. Nachází se v krásném parku na kraji 
Mariánských Lázní u horní stanice lanovky. U zmenšenin 
mohou děti využít jejich rozmanité funkce, například 
u podmokelského nádraží lze stisknutím rozjet vláčky. 
Uprostřed prohlídky, v samém srdci parku, vás čeká kavárna 
Café Boheminium. Vedle ní najdete dětské hřiště, na kterém 
je pískoviště, klouzačka a konstrukce s houpačkami. 
K dispozici zde mají také kolo, kolečko a tříkolku. Pokračovat 
se dá do dančí obory nebo na rozhlednu – obojí se nachází jen 
kousek od místa.
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železnice

Ve dvou podlažích

Napadlo by vás, že takzvané patráky jsou skoro tak staré 
jako železnice sama? Dneska do nich pohodlně nastoupíte 
bez bariér a pak si vyberete, zda zůstanete dole, nebo zda 
se vydáte do horního patra k panoramatickým oknům 
s výhledem na krajinu. Přesně jako v nových soupravách 
typu push-pull na Ostravsku. Když dvoupodlažní vozy 
začínaly, vystupovalo se nahoru po strmých schodech 
a skrčení dělníci se u zamřížovaných oken cítili jako zvířata 
v kleci. I to byl tehdy pokrok.

PATROVÉ VOZY 
JSOU TRENDEM 
a ulehčují přetíženým tratím

T e x t :  R o s t i s l a v  Š m í d a
F o t o :  a r c h i v  a u t o r a ,  a r c h i v  Č D

24

Na Ostravsku jezdí od prosince nové patrové soupravy typu push-pull
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Patrové vozy jezdí po železnici 
přibližně 180 let. Ale spíš ještě 

o trochu déle. Najdete je na dobových 
vyobrazeních koňské železnice ve Fran-
cii. A na americké parostrojní železnici 
nazvané Baltimore and Ohio Railroad 
je zapřahali za lokomotivu Tom Thumb 
už ve 30. letech 19. století. Patráky 
pomáhaly zvládat dělnickou i sváteč-
ní dopravu kolem rychle rostoucích 
metropolí jako Paříž nebo Vídeň, ale 
vyrážely také na tratě ve Švýcarsku. 
V Německu dokonce experimentovali 
s parním patrovým vozem s vlastním 
pohonem. Byl to takový vzdálený 
předchůdce současných elektrických 
patrových souprav.

Jako sardinky v konzervě
Skutečný boom zažily patrové vagony 
na železnicích v okolí velké Paříže. Drážní 
společnosti byly schopné zvládnout 
nápor dělníků a výletníků jen díky velko-
kapacitním patrovým vozům. Cestování 
v nich přesto nebylo ani pohodlné, ani 
bezpečné, ovšem během slunných let-
ních dní byly jejich otevřené horní plošiny 
velmi populární. Cestující se v nich ale 
mačkali jako sardinky v plechovce. I když 
měl vagon jen osm metrů na délku, 
nacházelo se v něm 86 míst a v horním 
patře se lidé museli zmáčknout pod stříš-
ku vysokou pouze 1,5 metru!

O něco lépe se cestovalo v další ge-
neraci vozů, vyráběných od roku 1882. 
Horní podlaží už bylo zcela kryté, schody 
širší a méně strmé. Uvnitř to však bylo 
stále těsné. Výška v oddílech činila jen 
1,65 metru. Kvůli bezpečnosti byla okna 
v horním podlaží částečně zamřížova-
ná, proto jim lidé začali přezdívat Bidel 
podle populárního pouťového zvěřince 
Françoise Bidela. Tyto vozy se vyráběly 
až do roku 1924. Svézt se jimi dalo ještě 
v 50. letech minulého století.

Samostatné vozy i jednotky
Moderní patráky, jak je známe dnes,  
se na kolejích objevily ve 30. letech  
20. století. V Evropě je zaváděli Fran-
couzi a Němci kvůli zvládání doprav-
ních špiček. V Paříži vyjely v roce 1933 
a od počátku fungovaly v systému 
push-pull. Na jednom konci soupravy 
byla lokomotiva, na opačném konci sta-
noviště strojvedoucího v řídicím voze. 
Lokomotiva vlak jedním směrem tahala, 
druhým tlačila. V Paříži, kde byla všech-
na důležitá nádraží koncová (hlavová), 
to byla bezesporu výhoda.

V Německu byla průkopníkem patro-
vých vozů společnost Lübeck-Büchener 
Eisenbahn, která svými vlaky spojovala 
Hamburk, Lübeck a populární přímoř-
ské letovisko Travemünde. Zatímco 
francouzské dráhy používaly jednotlivé 
patrové vagony, které se spojovaly 
do souprav, německá společnost vsa-
dila na dvouvozovou pevně spojenou 
jednotku v aerodynamickém provedení. 
Patřily k ní rovněž aerodynamicky ka-
potované parní lokomotivy. I tyto vlaky 
fungovaly v systému push-pull. Strojve-
doucí dával na dálku několik základních 
pokynů, které v lokomotivě vykonával 
topič. Díky tomu se vlak rozjel a udr-
žoval stanovenou rychlost. Brzdu však 
mohl ovládat strojvedoucí přímo ze 
svého stanoviště v čele patrového vozu.

Vývoj patrových vozů pokračoval 
v Evropě po druhé světové válce znovu 

hlavně ve Francii a také i v bývalém vý-
chodním Německu. Vagonka ve Zhořelci 
(Görlitz) navázala na své předválečné 
zkušenosti a vyráběla nejprve něko-
likavozové jednotky a od roku 1973 
také samostatné patrové vozy. Do roku 
1990 zhotovila skoro tisícovku vozidel, 
která zamířila také do Československa, 
Rumunska, Bulharska a Polska. U nás 
jezdila od 60. let hlavně kolem Prahy 
a na Ostravsku. Staré čtyřvozové zelené 
soupravy tam definitivně dojezdily 
na začátku 21. století.

Menší délka, více míst 
Navzdory různým firmám a jménům 
pokračuje produkce patrových vozů 
ve zhořelecké vagonce dodnes. Zákaz-
níkům v Německu, Dánsku, Lucembur-
sku, Polsku nebo v Izraeli dodali od roku 
1990 další tisíce vozů. Ty lze skládat 

Těmto vozům se přezdívalo Bidel podle populárního zvěřince

Moderní patrové soupravy jezdí po celém světě, například v Lucembursku, Německu a USA
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na přání zákazníka skoro jako lego. 
Design a komponenty jsou podobné, 
přesto se vagony mohou lišit výškou 
nástupního prostoru, šířkou dveří, vyba-
vením interiéru, který lze řešit od vol-
ného prostoru pro desítky jízdních kol 
přes oddíly 2. třídy příměstského vlaku 
s nahusto naskládanými sedačkami  
až po luxusně vybavenou 1. třídu  
InterCity s velkými koženými křesly. 
Klient si může vybrat systém push-pull 
s lokomotivou i patrové hnací vozy.

Pestrá řešení patrových vlaků dnes 
nabízí i další světoví výrobci vlaků:  
Škoda, Siemens, Stadler, Alstom, Hita-
chi a další. Ohromný úspěch zazname-
naly patrové soupravy hlavně v posled-
ních třech desetiletích. Dvoupodlažní 
vozy se zařadily do flotily všech hlavních 
železničních společností Evropy. Napo-
sledy třeba ve Slovinsku a Maďarsku. 
Patrové vozy jsou velmi populární také 
v severoamerických aglomeracích, kde 
si bez nich nedokážou dopravu vůbec 
představit. Díky velkému průjezdné-
mu profilu jsou tam patráky mnohem 
větší než v Evropě. Na výšku mají až pět 
metrů, zatímco evropské vozy musí být 
skoro o půl metru nižší. Jeden americ-
ký velkokapacitní patrový vagon tak 
může mít kolem 160 sedaček a místo 

pro dalších přibližně 270 stojících osob. 
S patrovými vozy se setkáte také v Jižní 
Americe, Asii, Austrálii a dnes už také 
v Africe.

Efektivní a levné řešení
V čem je úspěch patrových vlaků? Nabízí 
rychlé a relativně levné řešení přetížených 
tratí, šetří náklady dopravců na frekven-
tovaných linkách. Převedeno do konkrét-
ních dat: stejně dlouhá patrová souprava 
dokáže ve srovnání s běžným vlakem 
navýšit počet míst o více než 60 procent. 
Nebo obráceně: při stejné kapacitě vlaku 
je délka patrové soupravy oproti běžným 
vozům skoro poloviční. Nižší jsou také 
pořizovací náklady a o třetinu se mohou 
snížit náklady na údržbu.

Pokud uvedeme konkrétní příklad, pa-
trové vozy vyřešily problém přetížených 
vlaků mířících na pařížské nádraží Saint-
-Lazare. Tato stanice v centru města má 
krátká nástupiště, jež nelze kvůli okolní 
zástavbě prodloužit. Při stejné délce vla-
ků patrové soupravy podstatně navýšily 
kapacitu spojů. Jiné dráhy zase řešily 
problém s přetíženými tratěmi, kam už 
se nevešly další vlaky, ale počet cestují-
cích stále rostl. Místo drahé a zdlouhavé 
výstavby dalších kolejí se problém vyře-
šil nasazením patrových vozů.

Kolejový autobus
Unikát mezi patrovými vozy předsta-
vuje německý lehký patrový kolejový 
autobus z roku 1996. Byl určený 
pro státní dráhy DB. Vyrobilo se ho 
jen sedm kusů, některé z nich jsou 
dodnes v provozu u soukromých spo-
lečností, ale sériová výroba nezačala. 
Kapacita 16 metrů dlouhého dvou-
nápravového vozu je 78 míst k sezení 
a 32 míst ke stání.

Spaní ve dvou patrech
Rakouské, švýcarské a německé 
dráhy chtěly v 90. letech 20. století 
oživit noční dopravu. Pro svůj projekt 
objednaly sérii patrových lůžkových 
vozů. Podél jedné strany vago-
nu vedla jediná chodba, ze které 
mířily schody do jednotlivých kupé 
v dolním a horním podlaží. Dole byla 
malá dvoumístná kupé a nahoře se 
nacházelo několik luxusních oddílů 
se samostatným WC a sprchou. Vozy 
dnes jezdí u rakouských ÖBB pod 
značkou nightjet. 

Strojovna  
pod nohama
Netradiční patrový trakční vůz 
provozovaly ve svých soupravách 
v Nizozemsku. Konsorcium  
De Dietreich / Adtranz umístilo strojov-
nu do celého spodního podlaží a oddíl 
pro 48 cestujících nad ni. Toto vozidlo 
mělo dokonce tři dvounápravové pod-
vozky, hmotnost 84 tun a dokázalo 
vyvinout rychlost 140 km/h.

Patrové vozy z německého Zhořelce mají tradici: vlevo vůz z roku 1934, vpravo současný vlak InterCity DB

Souprava ČSD z 60. let, rovněž vyrobená ve Zhořelci
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S kupolí na střeše
Pozornost vzbuzují patrové vozy 
s prosklenou vyhlídkovou kupolí.  
Evropskou legendou se staly 
vyhlídkové vozy Rheingold, které 
cestujícím nabízely jedinečný pohled 
na romantické údolí Rýna s množstvím 
hradů a zřícenin. Pod vyhlídkovým 
patrem se nacházel služební oddíl 
a zázemí pro obsluhu vlaku. V Rhein-
goldu jezdil také částečně patrový 
restaurační vůz. Ve dvou patrech 
nad sebou byla kuchyně (dole) a pří-
pravna číšníka (nahoře). Vyhlídkové 
vozy jsou populární také v USA nebo 
v Kanadě. Tam je legendou expres 
The Canadian.

Úspěšný 
kočkopes
Při projektování patrových motoro-
vých jednotek je největší problém 
s umístěním strojovny, aby zabírala 
co nejméně místa a aby zároveň 
hmotnost hnacího vozu nebyla moc 
velká. Jedním z dnes rozšířených 
řešení je kombinace jednopatrových 
a dvoupatrových vozů. Krajní nebo 
vnitřní nízkopodlažní vozy s po-
honem mají umístěnou techniku 
na střeše a celá podlahová plocha 
patří cestujícím stejně jako veškerý 
prostor v patrových vozech. Sto-
metrový vlak Desiro HC od společ-
nosti Siemens se dvěma patrovými 
vozy přepraví kolem 400 sedících 
cestujících.

Rychlovlaky rostou nahoru
Do problémů s kapacitou se dosta-
ly dokonce rychlovlaky. Na mnoha 
evropských linkách nahradily autobu-
sy a letecké spoje. Mnoho vášnivých 
řidičů místo kličkování na přetížených 
dálnicích dá při cestě na větší vzdálenos-
ti přednost pohodlnému rychlovlaku. 
Francouzi tak řešili stejný problém jako 
v příměstské dopravě. Kapacita přestala 
stačit, počet vlaků na trati nemohl růst 
a délka souprav nesměla kvůli délce 
nástupišť překročit 400 metrů. Cestu 
z této situace vyřešil patrový vůz.

Francouzský výrobce rychlovlaků 
Alstom a národní dráhy SNCF vyvinuli 
a odzkoušeli typ patrového vozu, který 
bez problémů zdolá rychlost 320 km/h. 
Nový vlak nazvali symbolicky TGV Duplex  
alias dvojité TGV. I když má pořád délku 
200 metrů jako starší jednotky a taky 
stejný počet vagonů, jeho kapacita 
vyskočila z 380 míst na více než 500.

Světový rekord
Co všechno snesou, ukázaly patrové 
vagony 3. dubna 2007 při dlouho připra-
vované operaci s „krycím názvem“ V 150. 

Pod ním se skrývalo heslo Vitesse 150 
(rychlost 150) a cifra udávala rychlost 
v metrech za sekundu. Přepočteno na  
kilometry za hodinu to dělá 540! Pro 
tento experiment byla speciálně upra-
vena jednotka TGV se třemi patrovými 
vozy. Nejenže cíl testu splnila, ale ještě 
o hodně překonala. Absolutní železniční 
rychlostní rekord a taky rychlostní rekord 
patrových vagonů činí 574,79 km/h.

Trochu jinou cestou se vydali v Japon-
sku. Spokojili se s nižší rychlostí 240 km/h,  
ale soustředili se na kapacitu pro 
cestující. Patrové rychlovlaky E1 a E4 
skutečně obřích rozměrů dělají čest 
svému označení MAX. Třísetmetrový 
typ E1 přepravuje přes 1 200 cestujících 
a dvousetmetrový E4 více než 800 lidí. 
Ovšem „éčtyřky“ se mohou spojovat 
a takový maxivlak pojme najednou až 
1 600 sedících cestujících.  ▪
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Železniční rekord 574,79 km/h 
drží patrová jednotka TGV

Japonský rychlovlak MAX

Současná flotila rychlovlaků TGV se skládá hlavně z patrových jednotek
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Práce
s nejlepšími 
vyhlídkami

Dejte se na dráhu, která dává smysl. Staňte se posunovačem
u největšího českého železničního dopravce.

•  průměrnou měsíční mzdu 32 000 Kč
• možnost rychlého postupu na pozici vedoucí posunu
• 5 týdnů dovolené
• příspěvky na sport, stravování, dovolenou a výuku jazyků
• příspěvek na penzijní připojištění
• levnější cestování pro vás a vaši rodinu 
• mnoho dalších výhod nad rámec zákoníku práce

Nabízíme vám:

Hledáme

POSUNOVAČE
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Výhodné 
firemní cestování
Síťová jízdenka
IN Business

▪ business karta vhodná 
 pro jednoduché služební cestování

▪ neomezené cestování v 1. a 2. třídě 
 ve vlacích ČD v rámci ČR

▪ přenosná (jedna jízda = jedna osoba)

▪ elektronické místenky zdarma* 
* neplatí pro SC Pendolino a railjet ve třídě Business

Pro více informací 
nás kontaktujte 
na obchod@gr.cd.cz.

Firemní účet 
na e-shopu ČD

▪ nakupujte jako firma a ušetříte 
 za služební cesty
▪ nákup jízdenek kdekoliv a kdykoliv
▪ sleva až 10 %
▪ místenka zdarma*
▪ možnost platby na fakturu

Pojeďte s námi.
www.cd.cz/firmy

CDPV_B2B_nabidkovy_list_2021_215x270_v01.indd   1 03/09/2021   17:17



Výhodné místenky
Rezervace míst 
zdarma i levně

ČD Ski
Slevy pro lyžaře

Naše tváře
Phan Anh Tran

Články v této rubrice mají pouze informativní charakter. 
Přeprava ve vlacích ČD se řídí tarifem TR 10 a SPPO.
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Plný vlak je z hlediska dopravce možná ideální, ale cestující se 
na to jistě dívají jinak. Ať už jezdíte po železnici pravidelně, nebo 
jen občas, k jízdence ČD se vám vyplatí pořídit si ještě místenku, 
tedy rezervaci. Zvláště když se dá získat často úplně zadarmo! 
To platí jak ve vnitrostátní dopravě, tak nově po omezenou 
dobu i pro cesty za hranice.

V naprosté většině vlaků Českých 
drah není místenka povinná. V těch-

to případech se rezervační systém uza-
vírá zpravidla dvě hodiny před odjezdem 
z výchozí stanice vlaku. To znamená, 
že do té doby si lze vybrat libovolné 
neobsazené rezervovatelné místo 
ve vlaku. Později, z pohledu cestujícího 
až do odjezdu z nástupní stanice, si je 
možné koupit jen místenky zařazené 
do systému expresní rezervace.

Tímto souslovím jsou místa označe-
ná i ve voze. Údaj o rezervaci již v této 
době nelze přenést do informačního 
systému ve vlaku, kde se prodaná místa 
zobrazují buď elektronicky na displejích 
nad příslušným sedadlem, nebo pomocí 
lístečků, zpravidla na dveřích oddílu. 
Na místo si tedy můžete sednout, ale 
existuje riziko, že ho budete muset 
uvolnit cestujícímu, který se prokáže 
místenkou.

Místenky levné i zadarmo
Standardní cena rezervací ve vnitro-
státní přepravě činí u pokladní přepážky 
35 korun. Při nákupu v e-shopu a přes 
aplikaci Můj vlak spolu s jízdenkou ČD 
ji však získáte úplně zdarma. Za určitých 
okolností si lze místenku koupit až ve vla-
ku u průvodčího, pak zaplatíte 50 korun. 
To je možné buď v povinně místenkovém 
spoji přímo na něj, nebo v ostatních 
vlacích na navazující spoj s možností 
rezervace místa.

Příkladem může být situace, kdy 
jedete například regionálním vlakem 
z Ratají nad Sázavou do Kolína, kde plá-
nujete přestoupit na Slovácký expres 
do Luhačovic. V osobním vlaku můžete 

REZERVACE MÍST JAKO 
CHYTRÝ POMOCNÍK 
pro cestování doma i do ciziny

požádat průvodčího, aby vám prodal 
místenku na navazující dálkový spoj.  
Pokud v něm ještě bude dostupná 
expresní rezervace, tak vám ji – právě 
za cenu 50 korun – prodá.

S In Kartou získáte bonus
Standardní cena rezervací v mezinárod-
ní přepravě činí tři eura. České dráhy 
však připravily časově omezenou nabíd-
ku, díky které můžete získat místenku 
pro cestu vlakem do zahraničí i zpět 
za zvýhodněnou cenu, držitelé In Karty 
dokonce zcela zdarma! Nabídka platí při 
nákupu online pro vlaky s nepovinnou 
rezervací, a to pro jízdy od 10. ledna 
2022. A důležitá technická poznámka: 
výběr místa z grafického plánku vozu je 
prozatím možný pouze u vlaků, které 
spravuje rezervační systém Českých 
drah, a u vlaků railjet jedoucích z Ra-
kouska do Česka.

Cena rezervace v povinně místenko-
vých vlacích nebo oddílech (SC Pendo-
lino, railjet business, vybrané spoje IC 
a noční vlaky v mezinárodní přepravě) 
je dynamická. V praxi to znamená, že ji 
zjistíte až přímo při nákupu. Její výše zá-
visí nejen na tom, jak dlouho či naopak 

krátce dopředu si místenku kupujete, 
ale také na tom, zda vámi preferovaný 
spoj pojede ve vytížené špičce, či v sedle.

Pozor na zvláštní značení
Ale ani s místenkou nemáte vždycky 
vyhráno. Při nákupu si musíte dávat po-
zor, abyste si nepořídili rezervaci místa 
se zvláštním označením, respektive 
vlastností. To se týká prostor vyhra-
zených pro cestující s dětmi do 10 let, 
s dětským kočárkem nebo označených 
jako rodinný oddíl. Další obdobnou 
skupinu tvoří sedadla určená cestujícím 
s omezenou schopností pohybu a orien- 
tace. Třetím případem jsou místa pro 
cestující s jízdním kolem nebo kolo-
běžkou. A konečně, existují i dámské 
oddíly, které mohou využít pouze ženy 
nebo děti mladší 10 let.

Pokud si například omylem pořídíte 
rezervaci v oddíle pro cestující s dětmi 
(a žádné dítě v uvedené věkové skupině 
s sebou nemáte), jste povinni své místo 
přenechat tomu, kdo naopak podmín-
ku splňuje – i když místenku nemá! Při 
nákupu na to nezapomínejte, abyste 
předešli zbytečným komplikacím, nebo 
dokonce hádce ve vlaku.

Pojeďte s námi.
www.cd.cz

Rezervujte si své místo na cestu do zahraničí  
či ze zahraničí zpět do ČR za zvýhodněnou cenu  

nebo s aplikací na In Kartě zcela ZDARMA.

Nabídka platí při nákupu místenky online od 3. 1. pro jízdy  
od 10. 1. 2022 pro vlaky s nepovinnou rezervací.

S výhodnou místenkou 
na výlet k sousedům
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O prázdninách  
vyhrává předprodej
Všechny typy místenek lze zakoupit 
zpravidla v šedesátidenním předprodeji 
a případně je bezplatně vrátit do  
15 minut před odjezdem vlaku (podle 
jízdního řádu) z nástupní stanice uve-
dené na rezervaci. Místenky na meziná-
rodní vlaky do/z Německa nebo Rakous-
ka jsou až v šestiměsíčním předprodeji, 
do/z Maďarska v devadesátidenním 
předprodeji a na vlaky z/do Mnichova 
a Lince jsou v prodeji jen 30 dní předem, 
a to z důvodu časté výlukové činnosti 
na trati. Rezervace zakoupené u po-
kladní přepážky lze vrátit ve kterékoli 

pokladně. Místenky zakoupené v e-sho-
pu nebo v aplikaci Můj vlak se dají vrátit 
zase jen v tomto online prostředí.

Pokud se chystáte na cesty s očeká-
vanou vyšší frekvencí pasažérů, typicky 
o prázdninách nebo před státním svát-
kem, doporučujeme si místenku pořídit 
co nejdříve. Díky včasnému nákupu 
máte větší výběr, takže pokud plánujete 
cestu ve větší skupině, zabráníte tím 
zmatkům a kolizním situacím – budete 
zkrátka sedět pohodlně pohromadě. 
Současně získají České dráhy podnět 
k tomu, aby na zvýšenou nabídku 
reagovaly, pokud je to možné, posílením 
kapacity soupravy.  ▪

Pojeďte s námi.
www.cd.cz

Rezervujte si své místo na cestu do zahraničí  
či ze zahraničí zpět do ČR za zvýhodněnou cenu  

nebo s aplikací na In Kartě zcela ZDARMA.

Nabídka platí při nákupu místenky online od 3. 1. pro jízdy  
od 10. 1. 2022 pro vlaky s nepovinnou rezervací.

S výhodnou místenkou 
na výlet k sousedům
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Co znamenají  
piktogramy 
  povinně místenkový spoj, prodej 

probíhá do odjezdu vlaku z nástupní 

stanice cestujícího

 spoj, do kterého lze zakoupit 

místenku, prodej je ukončen zpravidla 

dvě hodiny před odjezdem z výchozí 

stanice vlaku a dále jsou možné jen 

expresní rezervace

 povinnost zarezervovat si místo 

(zpravidla s hákem) pro přepravu  

kola/koloběžky s alespoň jedním kolem 

větším než 12 palců ve vlaku; prodej 

probíhá do odjezdu vlaku z nástupní 

stanice cestujícího

 možnost zarezervovat si místo 

(zpravidla s hákem) pro přepravu  

kola/koloběžky s alespoň jedním kolem 

větším než 12 palců ve vlaku; prodej 

probíhá až do dvou hodin před odjezdem 

z výchozí stanice vlaku, pak je možná 

přeprava jen do vyčerpání kapacity

 povinnost zarezervovat si místo 

pro přepravu kola/koloběžky s alespoň 

jedním kolem větším než 12 palců 

ve vlaku v úschově během přepravy 

(uzamčený služební oddíl bez přístupu 

cestujících); prodej je možný do odjezdu 

vlaku z nástupní stanice cestujícího

 možnost zarezervovat si místo pro 

přepravu kola/koloběžky s alespoň 

jedním kolem větším než 12 palců 

ve vlaku v úschově během přepravy 

(uzamčený služební oddíl bez přístupu 

cestujících); prodej je ukončen dvě 

hodiny před odjezdem z výchozí stanice 

vlaku, pak je možná přeprava jen 

do vyčerpání kapacity služebního oddílu
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Kdo by neměl rád dárky? České dráhy 
je cestujícím nadělují neustále, a to 

prostřednictvím ČD Bodů ve věrnostním 
programu. Nabídka se neustále dopl-
ňuje, proto se vyplatí sledovat webové 
stránky národního dopravce. Máme pro 
vás několik tipů.

Muzeum Karla Zemana
Vydejte se do světa filmové fantazie. 
Muzeum Karla Zemana představuje 
celoživotní dílo světově uznávaného 
tvůrce a mapuje jeho tvorbu od prvních 
animací a loutkových filmů ve  
40. letech minulého století až po díla 
z jeho posledního období. Podstatná 

Pokud používáte e-shop Českých drah nebo aplikaci Můj vlak, 
určitě si aktivujte věrnostní program. Za každý nákup se vám 
přičtou ČD Body. Za nasbírané body máte právo vybrat si 
zaslouženou odměnu, třeba výrazně levnější jízdenku nebo 
vstupenku zdarma do oblíbeného muzea.

část muzea se věnuje Zemanovým nej-
zásadnějším filmům – Cesta do pravěku, 
Vynález zkázy a Baron Prášil. Muzeum 
zaujme svým hravým pojetím a nabídne 
vám možnost zapojit se a vyzkoušet 
si na vlastních fotoaparátech a video-
kamerách trikové postupy, které Karel 
Zeman ve svých filmech používal.

Výstava je koncipována jako filmové 
scény a malé ateliéry, kterými budete 
procházet a můžete se v nich přímo 
mezi kulisami natáčet v akci. Vznesete 
se na létajícím stroji a okřídlených ko-
ních, budete ovládat ponorku z Vyná-
lezu zkázy, zanimujete si vlastní film 
a zazáříte v jedné ze scén z filmu Baron 

NADĚLTE SI ODMĚNU 
ZA SBÍRÁNÍ ČD BODŮ 
ve věrnostním programu

Více na  www.cd.cz 
v sekci E-shop / Věrnostní program

Prášil. Současně se seznámíte s origi-
nálními loutkami i s dosud nepubliko-
vanými fotografiemi a dalšími doku-
mentárními materiály ze života a díla 
tohoto filmového vizionáře. Muzeum 
je interaktivním a hravým prostorem, 
ideálním pro rodiny s dětmi. Sídlí v Praze 
na Malé Straně na adrese Saská 3. Více 
na www.muzeumkarlazemana.cz.

Autonapůl
Potřebujete se dostat z bodu A do bodu B  
a náhodou tam nejede vlak ČD? Máme 
jednoduché řešení – za 25 ČD Bodů si 
pořiďte voucher na slevu 250 Kč na car-
sharing Autonapůl.cz. Vše pod heslem: 
Jezdíme vlakem, sdílíme auta, šetříme 
životní prostředí.

Plavba Prahou  
a zájezdy po městech
Chcete lépe poznat Prahu z lodě nebo 
z autobusu? Nebo snad nějakou jinou 
zajímavou destinaci v rámci České 
republiky? České dráhy a Prague City 
Tourism pro vás připravily speciální akci. 
Za 30 věrnostních ČD Bodů si můžete 
pořídit voucher na slevu 30 % na plavby 
nebo prohlídky z nabídky společnosti 
Premiant City Tour.

Knihy na čtení i poslech
Co s načatým zimním večerem?  
Pořiďte si za 40 ČD Bodů slevu 20 % 
na nákup e-knih a audioknih a můžete 
si vybrat z více než 28 tisíc titulů  
v internetovém obchodě Palmknihy. 
Pak už se stačí jen pohodlně uvelebit 
a číst nebo poslouchat.  ▪

Za 50 ČD Bodů 
získáte dětskou 

vstupenku 
zdarma



Praha

Plzeň

Cheb

Děčín

Karlovy Vary

LiberecÚstí nad Labem

Hradec Králové

Ski & Bike Špičák
www.spicak.cz  

Lipno
www.lipno.info

JONAS PARK Ostružná
www.ostruzna.cz

Tanvaldský Špičák
www.skijizerky.cz 

Pardubice

České
Budějovice

Olomouc

Ostrava

Brno

Pernink
www.pernink.info 

Nabídku 
zvýhodněných 
cen skipasů lze 

využít od 22. ledna 
do 27. března 

2022

Hory Skiareál Nejkratší dostupnost vlakem

Jizerské hory Skiareál Tanvaldský Špičák Liberec – Smržovka – Tanvaldský Špičák

Jeseníky JONAS PARK Ostružná Olomouc – Ostružná – Jeseník

Šumava Ski & Bike Špičák Plzeň – Klatovy – Železná Ruda

 Skiareál Lipno České Budějovice – Rybník – Lipno nad Vltavou

Krušné hory Skiareál Nádraží Pernink Karlovy Vary – Nejdek – Pernink
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Více na www.cd.cz/cdski

Přes nepříznivou situaci ohledně vý-
voje pandemie jsou lyžařské areály 

připravené a odhodlané své návštěvní-
ky přivítat. Na pěti místech v Česku –  
čtyřech v Čechách a jednom na Moravě –  
mohou navíc zákazníci získat slevu 
20 % na denní skipasy, a to díky nabídce  
ČD Ski. Jen je při příjezdu do partner-
ského skiareálu třeba předložit platnou 
jízdenku Českých drah podle podmínek 
na webu. Nabídka platí od 22. ledna 
do 27. března 2022.

Jizerky a Jeseníky
A kde konkrétně můžete nabídku  
ČD Ski využít? V Jizerských horách jde 
o Skiareál Tanvaldský Špičák, který se 
nachází na železniční trati ze Smržovky 
do Josefova Dolu. Pokud vás lákají spíš 
Jeseníky, obslouží vás ve skiareálu JONAS 
PARK Ostružná. Ten se nachází na trati 
mezi Zábřehem na Moravě a Jeseníkem 
a využijí ho především lyžaři z Olomoucka.

Krušné hory a Šumava
Příznivci Šumavy si přijdou na své 
ve skiareálu Ski & Bike Špičák, kam  
se dostanou vlakem na trase Plzeň –  
Klatovy – Špičák – Železná Ruda. 
Milovníci Krušných hor se zase mohou 
spolehnout na služby ve Skiareálu 
Nádraží Pernink. Ten najdete na trati 
Karlovy Vary – Nejdek – Pernink. 

Bonusová nabídka na vás čeká 
ve Skiareálu Lipno na Šumavě. Jde 
o akci známou pod názvem ČD Yetti. 
Představuje slevu ve výši 30 % na den-
ní skipas pro ty, kdo přijedou na lyže 

České dráhy připravily i tentokrát ve spolupráci s pěti partnerskými skiareály zajímavé slevy pro 
ty, kdo se tuto zimu vydají na hory s lyžemi vlakem. V rámci nabídky ČD Ski můžete získat skipasy 
o pětinu levnější, na Lipně ušetříte dokonce ještě víc. Stačí předložit jízdenku z vlaku.

NA LYŽE VLAKEM 
S NABÍDKOU ČD SKI 
Vyměňte jízdenku za slevy

vlakem, například z Českých Budějovic. 
Samozřejmě to opět musí doložit před-
ložením platné jízdenky.

A co zahraničí? Součástí nabídky  
ČD Ski byla dlouhá léta sleva pro areály 
Davos Klosters ve Švýcarsku a Ski & Bike  

Ružomberok-Malinô Brdo ve Velké 
Fatře. Pokud to pandemická situace 
dovolí, jsou České dráhy připraveny tuto 
tradiční spolupráci obnovit. Sledujte 
prosím aktuální informace na webových 
stránkách.  ▪
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Proč jste se rozhodl poskytnout své 
jméno pro nový vlak Českých drah?
Byl jsem osloven Moravskoslezským 
krajem. Zeptali se mě, zda bych sou-
hlasil s tím, aby jedna z nových souprav 
určená pro dopravu na Ostravsku 
a v Beskydech nosila mé jméno. Moc 
mě to potěšilo, i proto, že nabídka přišla 
v předvečer 100. výročí založení Baníku. 
Rád jsem souhlasil, je to pro mne velká 
čest.

Už jste se ve „svém“ vlaku svezl?
Ještě nebyla příležitost, ale měl jsem 
možnost si ho během slavnostního křtu 
prohlédnout. Ten proběhl v září, takže 
jsem si celou soupravu prošel a podíval se 
i na stanoviště. Musím říct, že to na mě 
udělalo obrovský dojem, protože ten vlak 
je opravdu supermoderní a velmi pěkně 
zpracovaný. Vlakem cestuji hodně a rád. 
Je to ideální způsob dopravy, určitě 
v nové soupravě vyrazíme s rodinou 
na výlet do Frenštátu pod Radhoštěm. 
Rádi se tam procházíme po městě 
i okolí, navštěvujeme akvapark nebo 
legendární skokanské můstky.

Co vás přivedlo k fotbalu?
Byla to klukovská vášeň, kterou jsem 
sdílel s bráchou. Odmalička jsme kopali 
do všeho, co se kutálelo. Rodiče nás 
od toho spíš odrazovali, byli jsme tako-
vá hubená tintítka, měli strach, aby se 
nám něco nestalo. Do oddílu jsme se 
přihlásili tajně. Rodiče se to dozvěděli 

ve chvíli, kdy už jsme hráli za těšínský 
klub, takže pochopili, že s tím nic nena-
dělají. Raději nám začali fandit. Z Těšína 
jsme pak přestoupili do Třince, později 
do Baníku.

Jaké bylo pro osmnáctiletého kluka 
hrát za tak prestižní klub?
Mně se zpočátku vůbec nechtělo. V Třinci 
jsme už hráli za chlapy a přestup do Ba-
níku znamenal opět dorostenecký man-
šaft. Když jsem ale viděl rozdíl v zázemí 
a atmosféru, kterou vytvářeli fanoušci, 
tak jsem tomu fenoménu podlehl. Pře-
stupovali jsme v půlce sezony a nakonec 
získali titul mistra ČSSR dorostu, což 
nás hodně motivovalo. Dostal jsem se 
do základní sestavy a první utkání se 
mi vydařila, takže jsem se stal součástí 

JE TO VELKÁ ČEST, ŽE 
MÉ JMÉNO NESE VLAK, 
který je tak supermoderní
Karel Kula proslul jako úspěšný záložník Baníku, ale také jako místní 
patriot, který svého času dokonce odmítl přestup do Sparty, protože 
ho srdce táhlo jinam. Už méně se o něm ví, že rád cestuje vlakem. 
Není proto náhoda, že jedna z nových souprav Českých drah pro 
Moravskoslezský kraj nese jméno právě této fotbalové legendy.

Karel Kula

Při prohlídce v nové 

patrové soupravě

základního kádru. Brácha se ale bohužel 
zranil, a naše sportovní cesty se tak 
rozešly. Já v Baníku zůstal a následně mi 
trenér Masopust nabídl místo v českoslo-
venské reprezentaci. To byly asi nejhezčí 
roky mé fotbalové kariéry.

Jako patriota asi nemá smysl se 
vás ptát, proč jste odmítl přestup 
do Sparty…
To bylo někdy v roce 1987 nebo 1988, 
kdy mi tuto nabídku udělal trenér 
reprezentace pan Ježek. Já jsem byl ale 
v Baníku i v reprezentaci spokojený, hrál 
jsem v základní sestavě a nic mě nemo-
tivovalo do Sparty jít. Takže jsem od- 
mítl, což pro mou kariéru znamenalo 
víc, než jsem si tehdy myslel. V repre-
zentaci jsem se potom čím dál častěji 
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Vizitka
Legendární fotbalový záložník pochází 
z Českého Těšína. Narodil se v roce 1963. 
V letech 1981–1991 působil v klubu  
FC Baník Ostrava, odkud přestoupil do  
Bundesligy. V Německu hrál za Stuttgarter 
Kickers (1991–1992) a SG Wattenscheid 09  
(1992–1995). Kromě toho byl členem 
československé reprezentace, a to v letech 
1985–1992. Ve fotbale pokračoval jako asis-
tent a trenér v klubech FC Baník Ostrava,  
FK Fotbal Třinec a MFK Karviná. Od roku 
2013 do června 2021 byl sportovním 
ředitelem v Třinci. Aktuálně pracuje jako 
manažer Správy účelových zařízení Český 
Těšín. Od prosince 2021 nese jeho jméno 
jedna z nových souprav Českých drah typu 
push-pull na trati z Ostravy do Frenštátu 
pod Radhoštěm.

na módní přehlídky, někteří dokonce 
předváděli oblečení jako manekýni, už 
to nebylo jen o fotbalu, ale i na to vzpo-
mínám rád. Ani v jednom klubu si nikdo 
nedovolil něco odfláknout, vládla tam 
německá pečlivost a vůle se vším všudy.

Jaké jsou největší rozdíly mezi 
hrou za vašich aktivních let 
a v současnosti?
Rozhodně je to rychlost. Dneska je 
fotbal mnohem dynamičtější a tomu 
se podřizuje i trénink. Divák chce 
vidět akci, a ne hráče, který tři minuty 
přemýšlí, komu přihraje, nebo zápas, 
ve kterém brankář pět minut čeká, než 
vrátí míč do hry. Když si pustím záznam 
z dob, kdy jsem hrál já, tak mi připadá, 
že jsme se po hřišti procházeli, přitom 
tehdy jsem tomu dával sto procent. 
Dnešní fotbal je očima diváka mnohem 
atraktivnější.

Po aktivní hráčské kariéře jste se 
věnoval trenérské dráze v Baníku, 
Karviné a Třinci, odkud jste v červnu 
z pozice generálního manažera ode-
šel. Proč jste se tak rozhodl?

objevoval jako náhradník, postupně 
vypadl ze základní sestavy. Bylo mi jasně 
dáváno najevo, že Sparta se neodmítá.

To byl důvod, proč jste se rozhodl  
pro angažmá v Německu?
Ne tak docela. V Ostravě jsem byl oprav-
du spokojený, Baník měl skvělý tým, 
vynikajícího trenéra a pro mě je to do-
dneška srdcová záležitost. Ale cítil jsem, 
že po deseti letech chci zkusit ještě něco 
jiného. A hrát v zahraničí je sen skoro 
každého fotbalisty. Zájem o mě projevil 
londýnský West Ham, ale nakonec jsem 
odešel do klubu Stuttgarter Kickers 
a hrál tam rok. Tamější prostředí mě pří-
jemně překvapilo, kluci byli kamarádští, 
pomáhali mi s němčinou. Pak následoval 
klub ve Wattenscheidu, kde hráči chodili 

Tuto funkci jsem zastával od roku 2013 
a vyčerpalo mě to. Celou dobu jsme hráli 
o záchranu a mně někdy přišlo, že jediný, 
koho to trápí, jsem já. I když jsme prohráli 
tři zápasy za sebou, v kabině i na chod-
bách bylo veselo, jako kdyby se nic nedělo. 
Bral jsem to osobně a trápil se tím. Když 
jsem kvůli tomu začal špatně spát a zvedl 
se mi tlak, řekl jsem si, že je načase to 
ukončit a postavit se novým výzvám.

Co je tou novou výzvou?
Nyní pracuji na pozici manažera rozvoje 
a podpory sportu Správy účelových  
zařízení Český Těšín. Obecně řečeno 
hledám cesty, jak sport dostat víc do  
každodenního života lidí a ukázat  
dětem i rodičům jeho krásu.

Vzhlíží k vám mladá generace jako 
ke sportovci, který něco dokázal?
Dnešní děti a mladí mají jiné idoly: Ro-
naldo, Messi, kluci z nároďáku… Pro ně 
jsou 80. léta pravěk. Ale jejich rodiče si 
mě pamatují a myslím si, že mám jejich 
důvěru, kterou se snažím nezklamat, 
když pomáhám jejich dětem splnit si 
sportovní sny.  ▪
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Plánujete firemní akce nebo se potřebujete dopravit 
se skupinou kolegů na jednání nebo netradiční 
teambuilding? Potom může být nabídka Českých drah 
s názvem Výjezdní vlak tou ideální volbou.

VÝJEZDNÍ VLAK 
NA FIREMNÍ AKCE 
Nabídka pro velké skupiny

Kdo by nechtěl mít pro sebe celý 
zvláštní vlak? Nebo aspoň vůz? Jenže 

na takovou akci nejsou vždy k dispozici 
peníze. A právě proto České dráhy nabízí 
ekonomicky přijatelnější variantu pod 
názvem Výjezdní vlak.

Do Pendolina i railjetu
Tato obchodní nabídka je určena pro 
skupiny přibližně od 20 do 150 osob 
a spočívá ve vyhrazení části či celého 
pravidelně řazeného vozu za dohod-
nutých podmínek. České dráhy vám 
zajistí jízdní doklady a jejich doručení 
s platbou na fakturu. Ve vybraných 
spojích lze dodat občerstvení až přímo 
na místo. Standardní balíček obsahuje 
welcome drink (sekt), teplý a studený 
nápoj, tortillu nebo sendvič. Není ale 

problém vyjednat i náročnější menu. 
Zajímavou součástí dohody může 
být mimořádný nástup nebo výstup 
ve stanici, kde spoj podle jízdního řádu 
nezastavuje.

Příkladem může být vyhrazení místa 
ve spoji SC Pendolino mezi Ostravou 
a Prahou. V tomto případě se do jed-
noho velkoprostorového vozu vejde 
kolem 50 osob. Za další příklad lze 
uvést oblíbený railjet na trati Praha – 
Brno – Břeclav. Ale nabídku Českých 
drah Výjezdní vlak můžete využít  
třeba na trasách z Prahy do Plzně, do  
Olomouce, případně i do zahraničních 
metropolí – Vídně, Bratislavy,  
Budapešti, Berlína a dalších. Národní 
dopravce vám rád vyjde vstříc s ohle-
dem na parametry konkrétního spoje.

Více na www.cd.cz 
v sekci Pro firmy / Firemní cestování

Kontakt
Zaujala vás obchodní nabídka Vý-

jezdní vlak? Napište na e-mailovou 

adresu obchod@gr.cd.cz a pracovníci 

Českých drah s vámi domluví kon-

krétní podmínky, doporučí optimální 

tarif a řadu věcí zařídí za vás.  

Využijte tuto nabídku pro jedno- 

rázové i opakované cesty.

Kdo také  
službu využívá
FC Baník Ostrava
SK Slavia Praha
AC Sparta Praha
Česká filharmonie
Divadlo v Dlouhé
Městská divadla pražská 
Česká národní banka
CzechTourism

Pro fotbalisty i bankéře
Službu Výjezdní vlak často používají 
sportovní svazy nebo družstva. Typické je 
to pro cestu fotbalového týmu na místo 
utkání a zpět. Mezi další skupiny zákaz-
níků patří kulturní organizace včetně 
divadel, ale i obchodní řetězce, banky, 
nadnárodní korporace nebo státní agen-
tury. Napište a dozvíte se víc. Budete pře-
kvapení, jak to bude snadné a rychlé.  ▪



Říkají mu Honzík. Je mu 23 let a už si stačil vydobýt pověst jednoho z nejvstřícnějších 
a nejmilejších členů vlakového doprovodu spojů Českých drah. Co Phan Anh Trana zavedlo  
na železnici a co ho na ní baví?
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Proč vám říkají Honzík? 
Tohle jméno vybral tatínek, aby se mi 
s ním lépe žilo. Je poměrně běžné, že 
vietnamské děti dostávají od rodičů 
nebo svého okolí česká jména. V Česku 
se narodila a žije už druhá generace 
Vietnamců, kteří mluví plynně česky, 
takže je poměrně logické, že mají i česká 
jména, i když to na někoho může působit 
úsměvně.

Co vás přivedlo k železnici? 
Narodil jsem se v Jilemnici a bydleli jsme 
u trati. Na železnici sice nepracoval nikdo 
z mé rodiny nebo okolí, ale tím, že jsem 
vlaky vídal od útlého dětství, se ve mně 
začal rodit zájem o tento druh dopravy.

Jak na to reagovala vaše rodina? 
Vždy mě podporovala a podporuje. Mají 
radost z toho, že jsem si splnil dětský sen. 
Kromě toho si uvědomují, že zaměstnání 
u Českých drah je relativní jistota, zejmé-
na v současné pandemické krizi.

Co vám utkvělo v paměti z první 
samostatné směny?
Rozhodně romantický výhled během 
východu slunce na železniční viadukt 
v Novině, na trati mezi Českou Lípou 
a Libercem, kudy projížděl osobní vlak, 
který jsem jako první doprovázel. Jinak 
vše probíhalo, jak mělo. Žádnou veselou 
historku z první směny nemám.

Jakou nejkurióznější reakci  
od cestujících jste zažil? 
Jednoho pána zaujal můj vzhled natolik, 
že za mnou ve vlaku přišel a opatrně se 
mě zeptal, kde jsem se narodil a jaké 
jsem národnosti. Měl za to, že musím 
být Mongol nebo Číňan. Byl pak hodně 
překvapený, že jsem Čech.

Považujete pozici vlakvedoucího 
za svůj profesní vrchol? 
Jako každý kluk, který miluje  
železnici, bych se nejraději viděl jako 
strojvedoucí, ale uvědomuji si, že je to 

velmi náročná profese, a nejsem si jistý, 
že bych oželel pravidelné setkávání 
s cestujícími. V domovské stanici  
Turnov jsem jako vlakvedoucí spoko-
jený. Jsem totiž součástí skvělého ko-
lektivu, který je neuvěřitelně soudržný 
a navzájem si pomáhá. Dokonce bych 
řekl, že tam převládá rodinná atmosfé-
ra, čehož si moc vážím a svým kolegům 
děkuji za to, že jsou takoví, jací jsou.

Jaké máte koníčky? Souvisí nějak 
s železnicí? 
Můj největší koníček je neželezniční. 
Sbírám staré fotoaparáty a fotografuji 
na kinofilm, tedy čistě analogově. Je to 
moje vášeň, nejraději fotím běžný život 
na ulici, momentky s lidmi a nevyhýbám 
se ani nádraží. Ale vlaky jako ústřední 
motivy svých záběrů nevyhledávám. 
Jinak rád cestuji, samozřejmě vlakem, 
a asi i proto mám nejraději cestující 
z řad výletníků a turistů. Ti jsou nejvíc 
pohodoví.  ▪

Phan Anh Tran  
alias Honzík 
Pochází z Jilemnice. Do želez-

nice se zamiloval již v útlém 

věku. Jako student střední 

školy pracoval brigádně 

u Českých drah, poté nastoupil 

k soukromému dopravci 

na Liberecku. Chtěl ale oblékat 

modrou uniformu, což se 

mu povedlo a od ledna 2020 

pracuje jako vlakvedoucí pod 

hlavičkou Zákaznického perso-

nálu ČD, regionální pracoviště 

Pardubice.

naše tváře l ČD servis

Můžete ho potkat na spojích:
Turnov – Praha 
Turnov – Jičín – Hradec Králové 
Mladá Boleslav – Lomnice nad Popelkou 
Mladá Boleslav – Nymburk 
Poříčany – Nymburk 
Praha – Řevnice 
Praha – Mělník 

NA ŽELEZNICI JSEM NAŠEL 
NEJEN VYSNĚNOU PRÁCI, 
ale i atmosféru skutečné rodiny
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Zpoždění asi nikdo nepřijímá s nadšením. Cestující obvykle nepřemýšlí nad tím, proč se tak stalo, 
a jeho kritika míří nejčastěji na dopravce. Jenže příčiny zpoždění jsou různé, od technických závad 
přes plánované výluky až po srážky na přejezdech.

PROČ MÁ MŮJ SPOJ ZPOŽDĚNÍ?

Za některá zpoždění opravdu může 
dopravce. Typickým příkladem je po-

rucha vozidla nebo prodloužená přípra-
va vlaku před jízdou. Z celkového podílu 
příčin ale tyto důvody zaujímají kolem 
14 procent. V drtivé většině případů 
tedy za zpožděním stojí něco jiného.

Výluky pomáhají, ale obtěžují
Vlak bývá k jízdě často připraven, ale 
do pohybu se dát nemůže, protože 

nastal problém na straně infrastruk-
tury nebo řízení provozu. V českém 
prostředí tyto činnosti spadají do kom-
petence státní organizace Správa 
železnic. Typicky se jedná o stavební 
činnost, například kvůli modernizaci 
stanic, zabezpečovacího zařízení nebo 
opravě tratí po živelních katastrofách, 
případně elektrifikaci tratě. Všechny 
tyto akce sice přináší zlepšení stavu 
infrastruktury, jako je zvýšení rychlos-
ti, ale během samotné realizace mají 
negativní dopad na včasnost vlaků 
i spokojenost cestujících. Tyto výluky 
se na příčinách zpoždění podílí až 
z jedné čtvrtiny.

Dispečeři to mají složité
Další příčinou zpoždění jsou dopady 
řízení provozu, především rozhodnutí 
dispečerů a výpravčích Správy železnic. 
Tito pracovníci zodpovídají v první řadě 
za bezpečný pohyb vlaků po kolejích. 
Dispečeři jsou neustále konfrontováni 
s nutností zajistit co možná nejplynu-
lejší provoz. Ne vždy je to ale možné, 
třeba když musí rozhodnout, který 
vlak dá přednost jinému, což téměř 
vždy znamená ho buď zastavit, nebo 

výrazně zpomalit, nebo když nastane 
porucha na trati. Podíl na důvodech 
zpoždění je opět až skoro z jedné 
čtvrtiny.

Co neovlivní nikdo
Další velkou kategorií jsou nepředvída-
telné situace, které se dají ovlivnit jen 
velmi málo nebo vůbec ne. Přesto jsou 
bohužel relativně časté, konkrétně jde 
o mimořádnosti z kategorie živelních 
pohrom nebo jiných vlivů. Patří mezi 
ně srážky s osobami, auty, zásahy 
složek integrovaného záchranného 
systému, zpoždění vzniklé v zahraničí 
nebo pády stromů na trať po silném 
větru. Stejně tak má negativní vliv 
na provoz husté sněžení nebo zamrza-
jící výhybky.

Vyšetřování jakéhokoli neštěstí 
může zabrat i několik hodin. Proto se 
také rozhodnutí lidí, kteří si vzali život 
skokem pod vlak, nebo řidičů, kteří vjeli 
na uzavřený přejezd, výrazně dotýká 
zpoždění na železnici. Navíc se potom 
příčiny přenáší jedna na druhou. Zpož-
dění bohužel k dopravě patří od nepa-
měti, a proto je určitá míra shovívavosti 
ze strany cestujících nezbytná.  ▪

24 %
plánované výluky

21 %
ostatní příčiny

22 %
čekání na přípoje

9 %
obraty souprav

24 %
rozhodnutí 

při řízení provozu

Údaje za leden 2019 až říjen 2021

Nejčastější důvody zpoždění 



Pečujeme o české filmové dědictví.  
We care for Czech film heritage.

www.nfa.cz
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Brazílie

Nejezdi tam, přepadnou tě, okradou tě a je tam draho. Navíc se tam mluví portugalsky! 
Tohle jsem poslouchal, když jsem plánoval cestu do Brazílie. Touha poznat dopravu 
na dalším světadíle a nutnost ohřát si stárnoucí klouby během dlouhé středoevropské 
zimy však byly silnější. A tak jsem se vydal do neznáma a nelitoval jsem. Viděl jsem 
tropický ráj, nádhernou přírodu, temperamentní obyvatelstvo a zažil trochu toho 
adrenalinu, abych na tuhle cestu jen tak nezapomněl.

TROPICKÁ VELKOMĚSTA 
V DIVOKÉM RYTMU 
plných souprav v dopravní špičce

T e x t  a   f o t o :  F i l i p  D r á p a l
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Hlavním cílem mého výletu 
do šesté nejlidnatější země světa 

nebyla záchrana deštných pralesů 
ani návštěva nekonečných píseč-
ných pláží. Těšil jsem se na dopravní 
zajímavosti. Zaměřil jsem se na Rio de 
Janeiro (asi netřeba vysvětlovat proč) 
a největší město jižní polokoule –  
Sao Paulo. Překvapivě jsem zjistil, že 
v obou aglomeracích dobře funguje 
příměstská železnice. A také jsem 
dospěl k poznání, že Brazílie může 
jako jeden z nejvyspělejších a nejbez-
pečnějších států Jižní Ameriky hostit 
i zhýčkaného turistu z Evropy.

Hlavně nenápadně
Po příletu do Ria ze zamrzlé Evropy 
jsem zažil šok. V lednu tu totiž jsou díky 
blízkému rovníku typické čtyřiceti- 
stupňové teploty kombinované 
s vysokou vlhkostí. S tím se ale moje 
teplomilná nátura rychle vyrovnala. 
Další, na co jsem si musel zvyknout, 
byl temperament zdejšího obyvatel-
stva a také obrovské sociální rozdíly. 
Těsně vedle sebe zde žijí extrémně 
bohatí a extrémně chudí lidé, z čehož 
pramení vysoká kriminalita, na kte-
rou není Středoevropan úplně zvyklý. 
Ale řádně poučen už z domova jsem 
se vybavil pokud možno nenápadným 
oblečením, které vzbuzovalo spíš sou-
cit než chuť pustit žilou návštěvníkovi 
z vyspělé země.

Každou zemi poznáte kromě jiného 
podle toho, jak snadno si na letišti 
koupíte jízdenku na městskou dopra-
vu a jak se z letiště dostanete do cent-
ra. Moje první kroky na brazilské půdě 
vedly na mezinárodním letišti Galeao 
ke stanici metrobusu, který odjíždí 
každých 20 minut k nejbližší stanici 
metra. Dalším milým překvapením byl 
jazykově vybavený zřízenec u prodej-
ního automatu, s jehož pomocí jsem 
z něj vydoloval tu správnou turistic-
kou jízdenku.

Dozvěděl jsem se, že pro cestování 
po Riu je nejlepší koupit si tzv. Rio 
Card, na kterou si nahrajete potřebný 
obnos a pak už jen platíte při vstupu 
do metra, vlaku, tramvaje či auto-
busu. Cesta klimatizovaným metro-
busem, který má pro sebe vyhrazený 
silniční koridor, začínala slibně. Jak 
jsme se ale nořili do útrob velkoměs-
ta, dojem vyspělosti a komfortu se 
vytrácel. Čím dál víc bylo vidět, jak 
mohutně se zde investovalo kvůli 

V neděli se centrum Ria 
promění v město duchů. 
Všichni se totiž metrem 
nebo autobusy přesunou 
na pláže.

olympiádě v roce 2016 a co z toho od té 
doby přestalo kvůli zdejší laxní mentali-
tě fungovat.

Všichni do centra
Vlaky jezdí z Ria do vnitrozemí už víc 
než 150 let. Bohužel z celostátní sítě 
zbylo jen torzo a dál než na konec místní 
aglomerace se už osobákem nedostane-
te. Dnešní systém příměstské želez-
nice, opatřený od roku 1998 značkou 
SuperVia, zajišťuje dopravu z jediného 
centrálního nádraží prakticky na všechna 
předměstí a končí zpravidla na úpatí 
strmých kopců, které aglomeraci obklo-
pují. Hlavní nádraží (Central do Brasil) 
je zároveň jednou z architektonických 
dominant města, a pokud chcete pocho-
pit jeho význam, běžte se na něj podívat 
ráno kolem deváté hodiny.

Porazí vás davy spěchajících lidí 
z osmi vlakových linek, jejichž přeplněné 
vlaky chrlí cestující v krátkých inter-
valech za sebou. Lid pak bere útokem 
jedinou místní centrální trasu metra, 
novou tramvajovou linku nebo stovky 
autobusů líně popojíždějících v ucpané 
osmiproudé silnici. V neděli se centrum 
Ria promění v město duchů. Všichni se 
totiž metrem nebo autobusy přesunou 
na pláže na jihu, kde poznáte význam 
magických jmen Copacabana  
a Ipanema.

Pojízdné prodejny
I mimo špičku jsou zde soupravy velice 
vytížené. Asi z jedné třetiny tvoří osazen-
stvo vlaku nejrůznější prodejci nápojů, 
jídla, drogistického zboží i spotřební elek-
troniky. Aby se obchodníci s unifikova-
ným zbožím s velmi podobnými cenami 
od sebe odlišili, snaží se aspoň originálně 
obléct a vyprávět vtipné a osobité his-
torky. Například prodejci voděodolných 
obalů na mobilní telefon nechyběl kýbl 
s vodou, prodavač „kvalitní“ hudby měl 
s sebou i přehrávač s patřičným výko-
nem reproduktorů, aby ho bylo slyšet 
na celý vlak. Nové elektrické jednotky 
jsou průchozí, což prodejcům práci velmi 
usnadňuje.

Pasažéři to berou s klidem a nezá-
jmem, občas ale něco koupí. Taková 
láhev studeného nápoje přijde vhod, 
když z neznámých důvodů zastavíte 
na delší dobu ve stanici a klimatizace 
přestane fungovat. Jak se ale dokáže 
tolik lidí uživit prodejem bonbonů proti 
kašli, netuším. Obchodníci mají s sebou 
ve vlacích mnohakilové zásoby chipsů, 
bonbonů a žvýkaček, to vše v igelitových 
pytlech navěšených na hácích, které si 

Ozubnicová turistická železnice na horu 
Corcovado k obří soše Krista Vykupitele
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příležitostně zavěšují na přídržné tyče. 
Překvapivé pro mě bylo, že o víkendu 
bylo prodavačů stejně, takže občas tvo-
řili i dvě třetiny všech cestujících.

Mládež se baví
Tytam jsou časy, kdy davy pasažérů běž-
ně jezdily na kluzkých střechách vlaků 
těsně pod trolejemi nebo zavěšení jako 
hrozen v otevřených dveřích. Dnes jsou 
vlaky obvykle moderní a klimatizované, 

Veřejná doprava 
v Riu de Janeiru
Dvanáctimilionové aglomeraci 
včetně téměř sedmimilionového 
Ria slouží síť příměstské želez-
nice SuperVia, která má osm 
linek, 104 stanic a 270 kilometrů 
tratí. Provoz zajišťuje asi 200  
až osmivozových jednopod-
lažních elektrických jednotek. 
Svezete se jak moderními 
klimatizovanými vozidly od 
Alstomu nebo čínské společnosti 
CNR, tak staršími brazilskými 
vlaky. Především ve špičce  
potkáte japonské soupravy ze  
70. let. Základem veřejné do-
pravy je i poměrně „chudá“ síť 
metra, dále tramvaje, autobusy 
a lanovky. Metrobusy BRT jezdí 
ve vyhrazených koridorech. 
Na horu Corcovado k soše Krista 
Vykupitele vede ozubnicová 
železnice. Na horu Urca na  
„Cukrovou homoli“ se dostanete 
visutou lanovkou. Pro turisty je 
lákadlem i historická tramvaj 
do čtvrti Santa Teresa.

Jedna z nejstarších brazilských jednotek 
z počátku 80. let na centrálním nádraží v Riu

Interiér vlakových jednotek Alstom připomíná metro

Nejrozšířenějším typem příměstských 
vlaků SuperVia jsou čtyřvozové čínské 
jednotky CNR z let 2011–2012
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i když občas nějaká souprava ze 70. let 
také přijede. Zpočátku jsem se divil, 
že starší vozy mají tak malá okna. Pak 
jsem to pochopil – kromě těch úplně 
nejnovějších vlaků jsem neviděl jedinou 
soupravu, která by neměla popraskaná 
nebo děravá okna, a to jak boční, tak 
čelní. Jde o následek toho, jak místní 
mládež hází kameny. Aspoň doufám, 
že tady po vlacích nikdo nestřílí. I když 
střelba, ať už znamenala cokoli, byla 
na předměstích slyšet poměrně často.

Nejhezčí vyhlídka patří chudým
Možná byste nabyli dojmu, že v cent-
ru Ria žijí jen bohatí, ale ty nejchudší 
čtvrti najdete i zde, a to na pahorcích, 
ze kterých je zpravidla nejhezčí výhled 
na město. Těmto čtvrtím se říká favely 
a jsou známé vysokou kriminalitou a pů-
sobením drogových kartelů. Do favel 
se kdysi neodvažovala ani policie. Dnes 
už je situace mnohem lepší, i když se 
doporučuje chodit tam jen s místním 
průvodcem. Já jsem se v jedné takové 
neplánovaně ocitl, a to bez průvodce. 
Kousek od pláže Copacabana poblíž 
luxusně vypadajících výškových budov 
se nacházel svah hustě posetý malými 
barevnými domky, které zdálky nevypa-
daly nijak zchátrale. A navíc zde podle 
mapy byla jedna z nejdelších místních 

favely Santa Marta vyvézt nejen místní 
obyvatele, ale i veškeré zboží, stavební 
materiál nebo popelnice. Každá kabina 
tak má osobní a nákladní část. Unifor-
movaná obsluha se na mou přítomnost 
tvářila neutrálně, ostatní cestující spíš 
překvapeně. Jízda byla zdarma a celou 
dobu jsem trnul, jestli dojedeme. Inu, 
dojeli jsme, a to doslova, protože v pře-
stupní stanici v půlce trasy (naštěstí 
až na zpáteční cestě) vypnuli proud. 
Místní mi doporučili, ať raději počkám, 
až to zapnou, a dál se kochám výhle-
dem na zátoku Ipanema než se vydávat 
pěšky do útrob favely. Tak bych totiž ne-
musel trefit dolů a navíc by si mě mohli 

Obchodníci mají s sebou ve 
vlacích mnohakilové zásoby 
chipsů, bonbonů a žvýkaček, 
to vše v igelitových pytlech 
navěšených na hácích.

46

pozemních lanovek, kterou jsem si 
rozhodně nemohl nechat ujít.

Už skladba čekajících na líně přijíždě-
jící třesoucí se kabinu mě měla varovat. 
Ale už nebylo cesty zpět. Pozemní 
lanovka s pěti stanicemi, kde se upro-
střed trasy přestupuje, představuje 
jedinou možnost, jak do strmého svahu 

Nádraží Luz dnes slouží 
hlavně pro provoz 

příměstské železnice

Vlaky tu běžně trpí nájezdy vandalů

Strašidelně vypadající 
nejstarší japonské
soupravy vypomáhají 
jen ve špičce
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všimnout divočejší obyvatelé. Naštěstí 
asi po půl hodině začala elektřina opět 
proudit a já se polorozpadlou kabinou 
dostal v pořádku dolů.

Po této cestě mi výlet k ikonické obří 
soše Krista Vykupitele na hoře Corcova-
do nepřišel zdaleka tak úchvatný jako 
ostatním turistům, kteří se pohodlně 
a za nemalý obnos spolu se mnou 
nahoru vyvezli strmou švýcarskou 
zubačkou ze 70. let, připomínající vozy 
z Vysokých Tater. Inu, v Riu se dá vidět 
hodně i podle standardních turistických 
průvodců. Ale už byl čas přesunout se 
do Sao Paula, kam letadla z Ria startují 
každých deset minut.

Daleko od moře
Sao Paulo není zdaleka tak turisticky 
známé. Abyste se vykoupali v moři, 
musíte popojet až 80 kilometrů a zá-
roveň klesat asi 800 výškových metrů 
k Atlantskému oceánu. A to samé zde 
umí i železnice, která na místě funguje 
již od roku 1867, kdy byla zprovozně-
na primárně pro svoz kávy z plantáží 
do přístavu. Kvůli převýšení se použil 
unikátní lanový pohon vozů i lokomotiv, 
který v roce 1974 nahradila ozubnicová 
železnice. I když je tu osobní doprava 
dlouhá léta zastavená, ozubnicový úsek 
stejně jako celá dráha funguje i nadále 
pro intenzivní nákladní dopravu.  

Veřejná doprava 
v Sao Paulu
Ve městě s 11 miliony obyvatel 
(nejvíc na celé jižní polokouli) 
funguje síť příměstské železni-
ce CPMT. Ta se skládá ze sedmi 
linek, 94 stanic a 273 kilometrů 
tratí. Obsluhuje aglomeraci, 
ve které podle odhadů žije 
16–20 milionů lidí. Funguje 
zde pět linek metra o délce asi 
90 kilometrů, ale ty pokrývají 
hlavně vnitřní město, zatímco 
příměstské vlaky obsluhují 
hustěji osídlená předměstí. 
Značná část zátěže přeprav-
ních výkonů včetně centra 
města leží na autobusech. Sao 
Paulo má také dvě poměrně 
rozsáhlé sítě trolejbusů: jednu 
v centru a druhou v jihový-
chodní části. Mezi dopravní 
zajímavosti patří linka mono-
railu č. 15 a metrobusy Sacoma 
express, vedené na samostat-
ných viaduktech.

Historické hlavní nádraží Luz, odkud 
dříve jezdily vlaky až do Ria

Tyto hranaté jednotky z poloviny 70. let byly kdysi provozovány ve Španělsku

K oceánu do největšího brazilského 
přístavu Santos se dnes dostanete po-
hodlnými dálkovými autobusy, které tu 
díky ostré konkurenci jezdí každých pár 
minut. V Santosu se nejen vykoupete, 
ale ze sedadla staré pouliční tramvaje 
si můžete prohlédnout třeba historic-
ké centrum nebo se vyvézt na kopce 
pozemní i sedačkovou lanovkou.

Portugalsky za hodinu
Oproti Riu je Sao Paulo asi čtyřikrát 
větší, ale pro normálního turistu mno-
hem méně zajímavé. Já jsem však chtěl 
zjistit, jak u takové megalopole funguje 
její dopravní systém. Nutno uznat, 
že nad očekávání dobře. Možná je to 
i tím, že většina lidí ani přímo do středu 
města jezdit nepotřebuje. Sao Paulo má 
hustou síť kolejové dopravy a buduje 
si další. Že tu ale nejsou moc zvyklí 
na turisty, se projevuje mnohem menší 
znalostí angličtiny než v Riu. Turistickou 
kartu získáte jen asi na pěti místech. 
Trvalo mi půl dne, než jsem jedno z nich 
našel, a i pak jsem si vytrpěl hodinovou 
frontu u miniaturního okénka s ochrap-
tělým mluvítkem. Jen jsem se musel 
za tu hodinu naučit portugalsky víc, než 
bych do sebe kdy řekl.
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Městští Brazilci se od 
Evropanů zase tolik neliší, 
jen jsou na první pohled 
přátelštější, usměvavější 
a opálenější.

Městská vlaková linka č. 9 vede podél kanálu řeky Pinheiros. V pozadí se tyčí slavný lanový silniční most

Historický snímek z lanového úseku železnice mezi 
přístavem Santos a Sao Paulem. Dnes tu ozubnicové 
lokomotivy převáží nákladní vlaky
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Do davu s úsměvem
Příměstská železnice je prakticky 
na úrovni metra, jak co do intervalů, tak 
co do úrovně stanic. Z podlahy nástupišť 
i vlaků by se tu dalo jíst a na rozdíl od Ria 
jsem se necítil nepatřičně ani na těch 
nejodlehlejších místech. V krátkých ča-
sových sledech tu sviští nové španělské 
nebo čínské soupravy připomínající spíš 
metro. Párkrát jsem přestupoval mezi 
vlakem a metrem ve špičce a prodrat 
se z jednoho nástupiště na druhé chce 
notnou dávku trpělivosti. Pomalu se 
sunoucí a na Brazílii velmi ukázněný 
dav vás rychle naučí vážit si dopravní 
špičky v matičce Praze. Není to ale nic 
ve srovnání s místní silniční dopravou. 
Ať už jedete autobusem, trolejbusem, 

nebo autem, po pár desítkách minut ne-
hybnosti v koloně máte chuť vystoupit 
a jít pěšky.

Sao Paulo určitě doporučuji těm, 
kteří se zajímají o architekturu. Tady 
poznáte, jak stavět nové domy a silnice 
bez ladu a skladu. Také si tu uvědomíte, 
že městští Brazilci se od Evropanů zase 
tolik neliší, jen jsou na první pohled 
přátelštější, usměvavější a opálenější. 

I v tom největším ruchu všedního dne 
se dokážou aspoň tvářit, že nespěchají. 
Na rozdíl ode mě. Když jsem totiž zapo-
mněl cestovní pas v hotelovém pokoji, 
zmeškal jsem letadlo do Ria. To další, už 
do Evropy, naštěstí nikoli. Ale odpočí-
távání vteřin na semaforech naprogra-
movaných na červenou vlnu mi při tom 
prodírání se dopravní zácpou z jednoho 
letiště na druhé zůstane v paměti zaryté 
asi navždy.  ▪





 

zábava l takoví jsme (ne)byli

50 před 40 lety

TUČNÉ ČASY SKONČILY, 
přišla vlna zdražování a úspor

Centrálně řízená ekonomika narazila na strop svých možností. Tatam byla vysoká tempa 
růstu, umožněná mimo jiné nízkou cenou sovětské ropy. V lednu 1982 jsme si museli zvykat 

na dražší potraviny nebo omezení autobusové dopravy. Kdo měl štěstí nebo protekci, mohl si jet 
odpočinout od podobných starostí do Jugoslávie. Ti ostatní si doma koupili aspoň ovoce z Kuby.

Takoví jsme 
(ne)byli
T e x t :  M i c h a l  P e t r o v

F o t o :  a r c h i v  a u t o r a 

Pod titulkem „O našich možnostech rozhoduje výkon-
nost ekonomiky“ otisklo Rudé právo rozhovor s Micha-
lem Sabolčíkem, ministrem řídícím Federální cenový 
úřad. Velká část rozhovoru se sice věnovala tomu, 
co se nezdražilo, ale ceny přesto od 30. ledna skočily 
výrazně nahoru: výsekové maso v průměru o více než 
40 procent, šunka poskočila ze sedmi korun za deset 
deka na deset, krabička cigaret značky Sparta z osmi 
korun na čtrnáct, 
láhev tuzemáku 
z 42 korun na 50 
a třeba sovětské 
šampaňské  
z 58 korun na 70. 
Podražilo i jídlo 
v hospodách 
a restauracích. 
Nahoru šly ale 
i důchody a ma-
teřské příspěvky.

O prvního smajlíka socialismu se u nás posta-
rala kampaň na kubánské grapefruity, která 
obvykle začala běžet už v adventu, kdy lidé 
sháněli mandarinky a banány. Kubánskému 
podniku zahraničního obchodu Cubafrutas 
s logem se stylizovaným usměvavým obliče-
jíkem na tváři tvořené rozříznutým citrusem 
vycházely v Rudém právu inzeráty i články. Člo-
věk se dočetl třeba to, že na úpravu grapefruitů 
z „ostrova svobody“ existuje plných 13 receptů. 
V Praze na Národní třídě fungoval dokonce 
specializovaný obchod s kubánskými plodina-
mi Casa Pascual.

 Zdražuje šunka, maso, rum

 První smajlík socialismu

 Do Jugoslávie s šedivým pasem

Statistiky o počtu československých turistů u Jad-
ranu se od 70. let každoročně pohybovaly ve sta-
tisících, což se skvěle hodilo propagandě. Horší 
už ale bylo, že málo střežené pomezí Jugoslávie 
a kapitalistické ciziny umožňovalo emigraci přes 
zelenou hranici. Jugoslávci navíc byli občas liknaví 
při dodržování dohod s Prahou, ve kterých slíbili, 
že nebudou pouštět přes přechody nikoho bez 
platných dokladů. Každoročně takhle na Západ jen 
z účastníků zájezdů odcházely desítky až stovky lidí. 
Aby jim pokusy o opuštění východního bloku co nej-
více zkomplikovalo, zavedlo Československo v roce 
1982 speciální šedivé pasy platné jen pro Jugoslávii. 
I tak ale emigrace pokračovaly.
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Před 40 lety dostala česko- 
slovenská policie, tehdy Veřejná 
bezpečnost, právo odebírat 
neukázněným šoférům řidičské 
průkazy – v případě, že nebyli 
schopní na místě zaplatit bloko-
vou pokutu. Za zadržený doklad 
dostal složenku a povolení k jíz-
dě platné jeden měsíc. V případě 
vážného přestupku má policie 
tohle právo dodnes.

Z d r o j  r e p r o d u k c í : 
D i g i t á l n í  a r c h i v  č a s o p i s ů  Ú s t a v u  p r o  č e s k o u  l i t e r a t u r u  A V  Č R

 Jak přijít o řidičák

Rudé právo v lednu 1982 oznámilo, že 
z linky kopřivnické Tatry vyjel už stotisící 
náklaďák řady T148. Znal ho každý malý 
kluk, který při svých hrách na pískovišti 
plastovou zmenšeninu stoosmačtyřicítky 
proháněl. Nebo po ní aspoň toužil. Největ-
ším odbytištěm kopřivnických nezmarů 
byl SSSR, což v tomto případě platilo jako 
kompliment. Odolat tamním náročným 
podmínkám neuměl zdaleka každý auto-
mobil. Tatra, jak to ukázal mimo jiné  
i celovečerní film Trasa, to ale zvládla. 
V roce 1982 však výroba řady T148 skončila.

 Stotisící tatrovka

Na začátku roku se mohl opět radovat generální tajemník  
státostrany a prezident republiky Gustáv Husák, jehož narozeni-
ny připadaly právě na leden. A před 40 lety to byly už devěta- 
šedesáté. Uf, ten ošklivý letopočet 1981, kdy z něj byl osmašede-
sátník skoro celý rok, už měl za sebou! Na Hrad mu pochopitelně 
přijeli popřát pionýři, horníci a organizované ženy.

 Prezident má narozeniny

Že tučné časy skon-
čily, naznačilo také 
škrtání v autobuso-
vých jízdních řádech. 
Na dálkových i kratších 
tratích zrušil přepravce 
ČSAD spoustu linek. 
Ze 181 dálkových 
například zmizelo 13 
a dalších více než 90 
bylo omezeno – a to 
jen v Česku. Dálkových 
se rušilo víc, aby mohly 
být zachovány dělnické 
a žákovské spoje. Ani 
Československo s doto-
vanou sovětskou ropou 
už se nemohlo vyhýbat 
skutečnosti, že cena 
této strategické suro-
viny vyšplhala na svůj 
historický vrchol.

 Ubylo autobusů

 Zboží na každou samotu
Kvůli kolektivizaci a zakládání JZD má u nás družstevnictví 
neprávem pošpiněnou pověst. Přitom výrobní a spotřební 
družstva hrála i za socialismu velice pozitivní roli. Záso-
bování odlehlejších obcí by se neobešlo bez pojízdných 
prodejen, kterých před 40 lety brázdilo české silnice 650. 
Pracovalo v nich tehdy asi 1 100 zaměstnanců, kteří se 
dokázali postarat o celkem 12 tisíc lokalit. Roční obrat 
v těchto prodejnách vykazoval miliardu korun.
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Za dávných časů procházel lesy v mís-
tě dnešní dálnice koňský handlíř 

z Uher. Udělalo se mu tady nevolno 
a zkolaboval, možná ho i někdo přepadl. 
Bezvládné tělo našel sedlák z blízké 
vesnice a odvezl ho na svůj statek. Péče 
o handlíře se ujala sedlákova dcera. 
A jak to tak bývá, pocestný se zotavil 
a mezi ním a jeho sličnou ošetřovatel-
kou přeskočila jiskra. Slíbili si věrnost 
a chtěli se vzít. Proti svatbě se však 
postavil otec.

Zhrzený milenec z Uher
Handlíři byli tehdy považovaní za pod-
vodníky a zloděje. Obchodník s koňmi 
tak nebyl pro pantátu dost nóbl. Dnes 
už nezjistíme, jakými způsoby se sedlák 
snažil sňatku zabránit. Možná poža-
doval nějaké finanční záruky, aby měl 
jistotu, že o jeho dceru bude dobře 
postaráno. Třeba se zamilovaný handlíř 
rozhodl jít do světa a vydělat nějaké 
peníze sám od sebe. Své milé v každém 
případě řekl, že do roka bude zpátky 
a pak přijde veselka.

Rok je však dlouhá doba a zámožný 
sedlák doufal, že si jeho dcera mezitím 
najde nápadníka z dobré rodiny. Dokon-
ce našel ženicha podle svých představ 

a začal chystat svatbu. To mělo být v roce 
1540. Nešťastná nevěsta však napsala 
svému milému dopis, v němž vylíčila, co 
se doma děje. Handlíř neváhal, rychle 
vyrazil za svou láskou a zosnoval plán 
únosu. Pořídil střelné zbraně a sehnal 
si pomocníka. Říká se, že to byl místní 
hajný. Když svatební průvod procházel 
lesem, dvojice svatebčany přepadla 
a začala střílet.

Rozkaz pro handlířova pomocníka 
zněl jasně: nevěstu nesmí zastřelit. Jenže 
kumpán střílel jak šílený a kulka z jeho 
zbraně připravila mladou ženu o život. 
Handlíř se proto pominul vzteky, zastřelil 
svého spolupachatele a nakonec obrátil 
zbraň proti sobě. Celkem na místě zů-
stalo devět mrtvých, které dnes připo-
míná právě těch devět dřevěných křížů 
u silnice.

Přízrak nevěsty 
Jenže událostmi z 16. století to ne-
skončilo. Další tragédie se zde odehrály 
i v dobách, kdy už místo pěších poutníků 
mířily krajinou Vysočiny auta po dálnici 
nebo po okolních silnicích. Aspoň to 
praví místní legendy. Podivná událost se 
tady měla odehrát v roce 1989. Skupinka 
vojáků tehdy oslavovala, že snoubenka 

Devět křížů je místo známé především těm, kteří pro cestu 
z Prahy do Brna volí nejstarší československou dálnici D1. 
Název odkazuje na dřevěné kříže v lese kousek od motorestu, 
které jsou podle legendy památkou na přepadení svatebního 
průvodu. K této události došlo údajně v polovině 16. století. 
Ale tragédie se místu nevyhýbají ani v posledních letech – 
a vždy mají něco společného se svatbou.

Tajemno
a záhady 

T e x t :  M a r t i n  K a r l í k
F o t o :  J a k u b  B o u č e k ?POVĚST O MASAKRU 
U DEVÍTI KŘÍŽŮ
pronásleduje místo na dálnici

jednoho z nich otěhotněla. Vojáci trochu 
popili ve Velké Bíteši a pak vyrazili z hos-
pody autem, které řídil nastávající otec.

Cestou ale došlo k nehodě. Nikdo 
se při ní nezranil, jen řidič tvrdil, že se 
na silnici objevil duch v bílém, který 
vypadal jak nevěsta, a on tu postavu 
přejel. Podle pozdějších vyprávění 
vojáků se jejich kamarád, budoucí táta, 
začal chovat divně. Neustále tvrdil, 
že do něj vstoupil duch nevěsty. Jeho 
kůže prý byla ledově chladná. Nakonec 
utekl do lesa a jeho tělo našli roztrhané 
na kusy u železniční tratě. Proč skočil 
pod vlak, zůstává záhadou.

Požár a koláčky
Podivné nehody ale pokračovaly. 
Jednoho dne tudy projížděl turecký 
kamion. Vyrazil z Amsterdamu a smě-
řoval do Istanbulu. Řidič měl ještě čas 
do povinné zastávky, a tak neměl důvod 
udělat na odpočívadle Devět křížů 
pauzu. Šofér si pouštěl turecký pop a jel 
směrem z Prahy na Brno. V kabině na-
jednou ucítil, že se něco pálí. Zpočátku 
tomu nevěnoval pozornost, ale zápach 



Zámek Lesní Hluboké stojí v místech, odkud podle pověsti vyšel 
svatební průvod

Nejstarší česká dálnice D1 na Vysočině
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ve které z hlavně vychází jedna kulka 
za druhou. Před každým použitím 
pušky se totiž musel zapálit doutnák, 
takže rychlost palby byla jistě nevalná. 
Ani dochované matriky nebo kroniky 
se o žádném hromadném úmrtí devíti 
lidí nezmiňují.

Co se týká nehod v moderní době, 
možná jde jen o nedoložené báchor-
ky. Oblast Devíti křížů nepatří podle 
statistik nehodovosti k místům, kde by 
se bouralo častěji než jinde na dálnici. 
Za přízrakem tak možná bude jen mlha, 
která se tady občas na krátkém úseku 
válí. A pokud jde o nehodu vojáků, mů-
žeme spekulovat, jakou roli v příběhu 
sehrál alkohol.  ▪

 Rozkaz pro handlířova pomocníka 

zněl jasně: nevěstu nesmí zastřelit. 

Jenže kumpán střílel jak šílený.

byl vytrvalý, až mu slzely oči. Podíval se 
proto pod nohy a uviděl, že v prostoru 
pedálů hoří. Když se pak opět zahleděl 
na cestu, spatřil před sebou dítě v bílém. 
Postava ale neuhýbala. Řidič brzdil, 
navzdory své snaze však dítě přejel.

Nákladní auto skončilo na boku a bě-
hem chvíle do něj vrazilo osobní auto. 
Jeho řidič bohužel nepřežil. Šofér kamio-
nu se v zoufalství držel za hlavu a ne- 
ustále opakoval, že přejel dítě, které bylo 
oblečené do bílých šatů. Jenže na silnici 
se žádné dítě nenašlo! Vzápětí se ve voze, 
které narazilo do kamionu, našly krabice 
se svatebními koláčky.

A svatba hrála roli i v případě další 
nehody na stejném místě. Po dálnici 

jela fabia. Novomanželé mířili na letiště 
a těšili se na líbánky v Karibiku. Najed-
nou žena prudce strhla volant a auto ha-
varovalo. Svědci, kteří k nabouranému 
autu přispěchali na pomoc, tvrdí, že než 
řidička vydechla naposledy, opakovala 
něco o nevěstě v bílém před autem.

Mlha a alkohol zabíjí
Na všech těchto pověstech a příbězích 
ale přece jen něco nesedí. Zkusme se 
na ně podívat střízlivýma očima. Když 
vezmeme původní vyprávění, hned nás 
může zarazit skutečnost, že žárlivý 
milenec měl střílet. V roce 1540 už sice 
palné zbraně existovaly, ale těžko si lze 
představit scénu jak z akčního filmu, 

Jak to bylo doopravdy
Kde se na místě vzaly kříže? Zbudovat je zde nechali be-
nediktini z Rajhradu. Možná zkazky využili k vybudování 
poutního místa. Zmíněnou legendu o přepadení svateb-
čanů totiž mezi lidmi dávno před érou časopisů nebo 
internetu šířili ve svých populárních písních kramáři.



EXKLUZIVNĚ NA
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Aby nám zdraví dobře sloužilo, měli bychom do sebe občas dostat 
nějaké vitaminy a chránit se před bacily a viry. Asi nás nepřekvapí, 

že během postupného rozvoje lékařské vědy docházelo k všelijakým 
omylům a chybným domněnkám. Jeden takový přešlap najdeme právě 
ve zmiňovaném slově vitamin. Že existuje něco jako vitaminy, objevil 
v roce 1912 biochemik Kazimierz Funk. Nesprávně ale předpokládal, 
že všechny vitaminy obsahují aminy. Proto své nově objevené látky po-
jmenoval tak, že první část slova odkazuje k latinskému vita, tedy život, 
zatímco druhá část slova k aminům. Termín vitamin se ujal natolik, že 
ani po vyvrácení Funkova omylu už k přejmenování nedošlo.

Virus jako jed
Na opačné straně pomyslné barikády v boji o naše zdraví stojí bacily 
a viry. Na jejich existenci se přišlo koncem 19. století a z této doby 
pochází i jejich pojmenování. Objevitelé nových mikroorganismů se 
při vymýšlení jejich názvů inspirovali v latině. Bacil je v doslovném 
překladu hůlka, přičemž mikroby si toto jméno vysloužily svým ty-
činkovitým tvarem. Vir nebo virus – oba tvary jsou spisovné a správ-
né – je pojmenovaný ještě barvitěji. Jeho název vychází z latinského 
slova pro jed, otrávenou šťávu nebo sliz.

Když už jsme u virů, musíme zmínit také očkování neboli vakcina-
ci. Očkování je už na první pohled hezké české slovíčko. Vzniklo po-

dle staršího výrazu očko, kterým se dříve označovalo poupě rostliny 
nebo zárodek živočicha. Očkováním se zprvu rozumělo štěpování 
stromů. Teprve později se toto slovo začalo používat pro vpravování 
ochranných látek do těla, tak jak je známe dnes. 

Poděkování kravám
Latinský termín pro očkování je vakcinace, a tak při očkování nedo-
stáváme do těla očko, nýbrž vakcínu. Věřte či ne, za vznik vakcíny 
vděčíme kravám. Ty jsou také zvěčněné v samotném označení vak-
cíny, které vychází z latinského slova vacca, tedy kráva. Ale pověz-
me si ten příběh pěkně od začátku. Zvídavý anglický lékař Edward 
Jenner si povšiml, že dojičky krav nakažené relativně neškodnými 
kravskými neštovicemi jsou imunní vůči podstatně závažnějším 
neštovicím pravým. Jenner správně usoudil, že to nebude náhoda. 
Z viru kravských neštovic následně připravil vakcínu, kterou v roce 
1796 úspěšně aplikoval prvnímu pacientovi.

Dříve si toho pacienti museli nepochybně vytrpět ještě více než 
dnes my. To se ostatně promítlo i do výrazu pacient, který pochází 
z latiny a doslova znamená ten, kdo trpí. Mimochodem ze stejné-
ho základu jako slova trpět či utrpení se odvozuje také trpělivost. 
Do roku 2022 nám tedy přeji nejen hodně zdraví, ale také dostatek 
trpělivosti.  ▪

Zdravím vás v novém roce a přeji všem hodně zdraví. Ale teď jsem vlastně řekla totéž dvakrát. 
Ne náhodou jsou si označení pozdrav a zdraví tak podobná. Z pohledu původu slova se zdraví vykládá 
doslova jako stav, kdy je něco z dobrého dřeva. Nedivte se, vždyť to fakticky znamená být silný, 
pevný a odolný, takže tohle přirovnání nakonec není až tak od věci.

Hezky 
česky

podle Markéty 
Gregorové
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Hlavně ať jsme zdraví  
jako pevné dřevo
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Před dvěma lety přišel režisér Martin 
Horský s filmem Ženy v běhu a byla z toho 
událost filmové sezony – v kinech ho 
zhlédlo na 1 600 000 diváků. A možná 
si kdekdo říkal, že nějaký podobný mix 
oddechové podívané, romantiky a humoru 
by v dnešní těžké době zase uvítal. Tak 
tady je. Srdce na dlani svou poetikou Ženy 
v běhu připomene, o dost víc ale tentokrát 
cílí na romantiku.

NADĚJNÉ VYHLÍDKY
Pražský DOX zve na druhou, samostatnou 
část tzv. pandemické trilogie. Podobně 
jako u předcházejícího projektu Vanitas se 
jedná o skupinovou výstavu, která před-
stavuje široké spektrum umělkyň a umělců 
různých generací a výtvarných projevů. 
Po tématu smrti se instalace tentokrát 
věnuje zrození a začátku života, tedy 
období, které je plné zvratů a očekávání, 
zdánlivé nevinnosti, ale i krutosti. A na dí-
lech téměř čtyř desítek umělců je patrné, 
že ani současné vize a obrazy dětství moc 
přívětivé nejsou a žádnou rozzářenou idylu 
nepředstavují.

SRDCE 
NA DLANI

 Film měsíce

 Výstava

CESTA DOMŮ
Snímek Tomáše Vorla Cesta domů navazuje 
na jeho předchozí filmy Cesta z města a Cesta 

do lesa a uzavírá osudy všech stěžejních 
postav. V hlavních rolích se vrátí Bolek 
Polívka a Eva Holubová jako zemědělská 
rodina Papošů, Tomáš Hanák a Barbo-
ra Nimcová jako rodina přistěhovaná 
z města, Tomáš Vorel ml. a Lucie Šteflová 
jako revírník Ludva a jeho žena. Objeví se 
i Milan Šteindler v roli vypečeného před-
sedy myslivců nebo Dominika Elischero-
vá, kterou lidé znají ze sociálních sítí jako 
Mínu. Náš tip na zimní filmový večer je 
dostupný online na iTunes, v O2 Videotéce, 
Aerovodu a na dalších platformách.

Kulturní tipy 
a recenze
Jana Kábrta

CENTRUM DOX, PRAHA

OTEVŘENO DO 24. DUBNA

 Film na doma

 Divadlo

ČR, 2021, 92 MIN.

REŽIE, SCÉNÁŘ, KAMERA – TOMÁŠ VOREL ST.

SVĚTÁCI
„Tak třikrát whiskey s ledem, ať trošku popoje-
dem, a dámám Hennessy...“ Nebo: „Když Praha 
za noci zazáří neonem, není mi pomoci, já slyším –  
Pojď, honem!“ Tak to vypadá, když si poctiví 
venkovští fasádníci, kteří přijeli pracovat na obnově 
hlavního města, chtějí trošku vyhodit z kopýtka. 
Proslavil je kultovní film režiséra Zdeňka Podskal-
ského z roku 1969, nyní se příběhu Skopce, Petrtýla 
a Prouzy, kteří převlečeni za gentlemany okouzlí tři 
elegantní, ovšem též „převlečené“ dámy, chopil 
režisér Stanislav Slovák.

MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO

REŽIE – STANISLAV SLOVÁK

HRAJÍ – PETR HALBERSTADT, MICHAL ISTENÍK, 

JAKUB ULIČNÍK, MARKÉTA SEDLÁČKOVÁ, PAVLA VITÁZKOVÁ, 

BARBORA REMIŠOVÁ, ANDREA ZELOVÁ A DALŠÍ

V KINECH 
OD 

20. LEDNA

Josef odešel do důchodu a z rados-
ti ve městě předvádí kolemjdoucím 
klaunská čísla. Až vnuk Honzík ho 
popostrčí k myšlence, že přátelský vztah 
s baristkou by ho mohl posunout někam 
dál. Dcera Anička odešla s Honzíkem 
od manžela a dlouho odolává někdejší 
sousedské lásce. A na složitou cestu 
na svém invalidním vozíku vyjel i její bra-
tr Karel, když políčil na zadanou učitelku 
z Honzíkovy školky. Ale není se čeho bát, 
i tady platí, že láska je mocná čarodějka!

INZERCE

ČR, 95 MIN.

REŽIE – MARTIN HORSKÝ

HRAJÍ – BOLESLAV POLÍVKA, 

ELIŠKA BALZEROVÁ, JANA PIDRMANOVÁ, 

MATOUŠ RUML, VLADIMÍR POLÍVKA 

A DALŠÍ
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C
Frank je úspěšný advokát, 

který dokáže v soudní 
síni zázraky. Však má také 
po letech nabídku jít praco-
vat do velmi renomované 
kanceláře. Sara, Frankova 
sestra, pracuje u policie – 
na protidrogovém, což je 
poněkud paradox, protože 
ještě před pár lety v drogách 
sama lítala. Rodina se jí 
rozpadla, malého synka vídá 
sporadicky. I Franka nějaký 
čas neviděla. Jenže teď 
má novou stopu, která by 

mohla objasnit vraždu jejich 
rodičů. 

Jako děti přihlíželi, jak 
s jejich matkou a otcem 
explodovalo auto. Stín téhle 
události se podepsal nejen 
na Saře a její závislosti, ale 
i Frank bojuje s bolestmi hla-
vy a těžkými sny, krvácí z uší. 
Když policie případ jejich 
rodičů vzdala, pátrali Frank 
se Sarou na vlastní pěst, 
ale marně. Teď mají svědka 
z místa činu, bývalého 
policistu. Brzy ale pochopí, 

že rozehráli nebezpečnou 
hru – bezprostředně po jejich 
schůzce je policista zavraž-
děn, Sara postřelena. Přesto 
se s Frankem nevzdávají.

Vypadá to, že stopa je 
správná a míří k jednomu 
z bossů švédského podsvě-
tí Thomasi Waldmanovi. 
A Frank má nečekanou 
možnost dostat se do jeho 
blízkosti. Stačí, když kývne 
na lukrativní pracovní nabíd-
ku. Jeho budoucí šéf je totiž 
s Waldmanem jedna ruka.

CHURCHES
LP
Charisma své interpretky 
odrážející píseň Goodbye 
předznamenala v éteru 
novou, v pořadí už šestou 
desku americké zpěvačky 
LP. Patnáct nových písní 
kromě osobitého hlasového 
projevu autorky spojuje 
téma lásky, a to v její radost-
né i bolestné rovině. „Cítím, 
že toto je moje cesta, jak 
sdílet své emoce s ostatní-
mi. Jsem tak vděčná za tyto 
písně,“ prohlásila zpěvačka, 
kterou bychom letos v létě 
měli přivítat na festivalu 
v Ostravě.

FRIDA NESPOUTANÁ
MAREN GOTTSCHALKOVÁ

V roce 1938 se sice manželství slavných 
malířů Fridy Kahlo a Diega Rivery potácelo 

v krizi, ovšem strasti z krásné polovičky spadly 
ve chvíli, kdy dorazila do New Yorku. Hodlala 
si metropoli užít se vší parádou a to se jí také 

splnilo. Její samostatná výstava byla okamžitý 
triumf, získala mnoho přátel a také propadla 
novému muži – Nickolasi Murayovi. A právě 
jejich hluboký cit je osou strhujícího příběhu 

o Fridině životě a práci.

ZOO
I když je to pro většinu 
diváků těžko pochopi-
telné, televize Prima 
několik týdnů před jeho 
vyvrcholením stopla seriál 
Slunečná, aby dala pro-
stor novince Zoo. Ta bude 

sledovat osudy Sidonie Anny Novotné (Michaela Pecháčková), která 
se rozhodne zahodit dědictví rodinné firmy a jít si za svým snem. A tak 
se místo na studia do Ameriky vydá coby nová ošetřovatelka do zoo. 
V seriálu si zahrají Eva Burešová, Sabina Laurinová, Jana Švandová 
nebo Marek Taclík.

Na začátku roku se tradičně rojí nových seriálů víc než dost. 
A byla by škoda, kdyby pod jejich tíhou zapadl ten, který se 
před čtyřmi lety stal fenoménem na severu Evropy. U nás ho 
uvádí satelitní televize a mobilní platforma Skylink 7.

 Kniha

kultura l zábava

 TV tip

PRIMA / OD NEDĚLE 9. LEDNA / 20:15

 CD

NOVÉ SERIÁLY? 
ČERNÝM KONĚM JE ADVOKÁT!

90 %
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zábava l kultura

Tenhle majstrštyk 
se povedl autorům 

nového loga všednodenní 
show Sama doma. Připra-
vili ho v rámci nové podo-
by webu ČT iVysílání.cz.  
Slova z názvu pořadu 
rozdělili do slabik pod 
sebe, což poté každého – 
tedy zřejmě vyjma autorů 
a těch, kteří logo schva-
lovali – nutilo ke čtení 
jako Sado mama. A s tím 
také nové logo okamžitě 

po jeho zveřejnění sdílel 
snad každý, kdo zrovna 
seděl u počítače. Což 
po pár hodinách na Face-
booku dokonce nejednou 
vyvolalo status typu: 
„Mám tady někoho, kdo 
ještě nesdílel nové logo 
Sama doma?“

Po smršti pobavení 
a vtipných komentářů 
zareagovala i Česká tele-
vize. „Děkujeme za dotazy 
i podněty k vzniku nového 

formátu. Chápeme… Tohle 
překlopení loga se prostě 
grafikům při tvorbě nového 
iVysílání úplně nepovedlo. 
Změnu názvu ani drama-
turgie Sama doma ale 
neplánujeme. Staré logo je 
zpátky. A Sado mama už je 
zase Sama doma,“ objevilo 
se na twitterovém účtu 
televize, která si tak svůj 
asi nejlepší silvestrovský 
vtípek odbyla o pár týdnů 
dříve.

Soutěž o knihu 
Prvok, Šampón, Tečka a Karel
Román populárního autora Patrika Hartla 
vypráví s vtipným nadhledem příběh čtyř 
kamarádů, kteří si dvacet let po maturitě 
uvědomí, že ve skutečnosti nežijí tak, jak si 
v osmnácti představovali. A rozhodnou se, že 
s tím něco chtějí udělat.

Kolik lidí přišlo v roce  
2021 do kin na film Prvok, 
Šampón, Tečka a Karel?

A  asi 100 tisíc
B  asi 500 tisíc
C  téměř 600 tisíc

Odpověď zadejte 
do příslušného formuláře 
na www.cdprovas.cz do 19. ledna 2022.

Z Paris Hiltonové je vdaná 
paní. Její svatební šaty sklidily 
velkou chválu. Jednalo se 
o unikátní módní kousek 
od věhlasného návrháře 
Oscara de la Renty.

Když se něco povede, sdílí se to samo. Když se něco 
nepovede, sdílí se to ještě víc. A když se něco nepovede 
a ještě to pobaví, sdílí se to úplně nejvíc. Jeden z takových 
zářezů na sociálních sítích si může připsat i Česká televize.

ČT MĚLA LOGO ROKU, 
JENŽE OMYLEM

 To nej z Instagramu

Cose děje

Madonně zatrhli 
odhalené bradavky
Nejenže ve svých třia- 
šedesáti vypadá americká 
zpěvačka Madonna –  
alespoň na sítích – fan-
tasticky, ale nepřestalo 
ji ani bavit provokovat. 
Na internetu zveřejnila 
sérii fotek, na nichž se 
ukázala v lascivních pó-

zách, a nechyběly ani snímky s odhalenými 
bradavkami. Jenže právě ty jí správci sítí 
zablokovali, což zpěvačka nevěřícně ko-
mentovala. Ozvali se však i běžní uživatelé, 
že prý z Instagramu dělá Pornhub.

Beckham ujídal 
z dobrot pro pejsky
Desetiletá dcera slavného fotbalisty Davi-

da Beckhama Harper se 
rozhodla, že prodejem 
domácích dobrot pomů-
že organizaci podporu-
jící psy. A rodiče ji v tom 
podpořili, do pečení se 
zapojila celá rodina. 
A pak už jen Victoria 
umístila na sociální sítě 
video s mlsajícím 
Davidem a poznámkou: 
„David víc baští, než pro-
dává! Mysli na ty pejsky!“

?

Vzpomínáte na boubelku 
z vánočního hitu Láska 
nebeská? Takhle vypadá 
její představitelka Martine 
McCutcheonová dnes, 
v pase během let zhubla 
53 centimetrů. „Štíhlejší 
vypadám lépe na kameře,“ 
prohlásila.

Všechny zaskočilo 
pražské Hudební 
divadlo Karlín 
obsazením muzikálové 
podoby filmu Slunce, 
seno, jahody, kterou 
plánuje na příští rok. 
Škopkovou Heleny 
Růžičkové bude hrát 
útlá a vysportovaná 
Iva Pazderková!
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Bohemír si ve své kanceláři spokoje-
ně pobroukával melodii z dětství. 

„Majdalenka, Apolenka s Veronikou. 
A taky Věrka, Zdeňka, Majka, Lenka 
s Monikou. No jasně, Klára, Ančí, Bára, 
Mančí už nevím čí, to všechno byly holky 
z naší školky senzační. Jé, jé, jé, kdepak 
ty fajn holky jsou?“ Ten hit prostě miloval 
stejně jako Standu Hložka a Petra Kotval-
da. V rádiu ho už pěkně dlouho nehráli, 
jaká škoda. Dodnes uměl nazpaměť 
celý text. „Jé, jé, jé, kdepak ty fajn holky 
jsou?“ povzdechl si nakonec nadnádražní 
inspektor, ale jinak měl náladu dobrou. 
Včera se mu totiž podařilo vyřešit dva 
svízelné případy.

Nejprve přiběhla rozčílená postarší 
dáma paní Kadrnošková, že se jí ztratil 
kocour. Přepravku s ním našli nakonec 
v depu při úklidu vagonu. A pak se taky 
našla ztracená dvojčata. Roztomilá 
Bětuška a potrhlý Ivánek se honili po ná-

dražní hale tak zapáleně, až se svým rodi-
čům ztratili z dohledu. Pomohl nádražní 
rozhlas, ke kterému měl Bohemír přístup 
přímo ze své kanceláře.

Náměstek byl spokojen, a tak Bohemí-
rovi povolil uspořádat plánovaný třídní 
sraz v salonním voze na odstavné koleji. 
Bohemír tušil, že tím na všechny své bý-
valé spolužáky udělá velký dojem. A taky 
že jo. Přišli všichni, kdo zrovna nehlídali 
nemocné děti nebo nebyli uvázaní ne-
odkladnými pracovními cestami. Danča, 
Tibor, Pavel, Žaneta, Lucka, Tomáš i Klára. 
Ti všichni byli ze salonního vozu unešení 
a prohlíželi si ho jako zbytky dinosaura 
v muzeu. Nechyběla samozřejmě hudba 
a Bohemír jako pozorný hostitel servíro-
val všem, co hrdlo ráčilo a žaludek unesl. 
Mrzelo ho jen, že nedorazili Petr s Jindrou, 
aniž by se nějak omluvili. Petr nakonec 
přišel až dlouho po desáté, ale krátce 
předtím už zase odešla Klára s Dančou.

Před půlnocí je překvapila kontrola 
ochranky, že prý dělají hluk. „Kolik vás tu 
je?“ snažil se dveřmi do vagonu nahléd-
nout jeden z dvojice sekuriťáků. „Jenom 
sedm!“ vyhrkl pohotově Bohemír a omlu-
vil se za hluk. To ochranku uspokojilo 
a nechala společnost blbnout až do rána.

Případy inspektora 
Bohemíra

PAMĚŤ

Měl Bohemír 
pravdu v počtu 
aktuálně se 
nacházejících 
účastníků 
na srazu? 
A dokázali byste si bez 
opakovaného přečtení 
textu tipnout, kolik 
různých křestních jmen se 
v článku vyskytuje?

?

Třídního srazu se od začátku účastnilo včetně Bohemíra osm lidí. Klára s Dančou odešly dříve než ostatní, naopak později přišel Petr. Takže Bohemír měl pravdu, v době kontroly se v salonním voze nacházelo 
sedm osob. Ilustrace ukazuje stav kolem desáté hodiny, ne v době návštěvy ochranky. V hitu skladatele Karla Vágnera a textaře Pavla Žáka Holky z naší školky se vyskytuje 23 různých křestních jmen,
 v našem textu jich včetně první sloky známé písničky napočítáte úplně stejně. Některá se opakují, třeba Petr nebo Klára. Naopak Bohemír je příjmení, ale to přece víte už z prvního dílu.

Fejeton

T e x t :  Z d e n ě k  S t o n
I l u s t r a c e :  D i g i s h o c k

Řešení:
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KuchyňAPP
pomaléhrnce

TRADIČNÍ CIZRNOVÁ POLÉVKA 
S CHILLI PAPRIČKOU A CHORIZEM
vařená několik hodin v pomalém hrnci

T e x t :  Z d e n ě k  S t o n
F o t o :  S h u t t e r s t o c k

Cizrna je u nás 
poměrně 
nedoceněná 
luštěnina, 
jejíž konzistence 
i chuť vás 
překvapí. 

Cizrna 
CO O NÍ VÍME?
 Jde o třetí nejpopulárnější 
 luštěninu na světě. 
 Zvyšuje pocit nasycení, 
 podporuje trávení 
 a udržuje stabilní hladinu 
 cukru v krvi. 
 Existuje jí přes 40 druhů. 
 V kuchyni se používá 
 cizrna beraní, známá 
 jako římský hrách.
 Byla vyšlechtěna zhruba 
 před 7 000 lety na Blízkém
  východě. Největším 
 současným producentem
 je Indie.
 Mezi nejznámější pokrmy 
 z cizrny patří falafel, 
 arabský hummus 
 nebo indický dhal.

Inspirace 
od šéfkuchařů
V Česku není cizrna tak 
doceněná jako jinde 
ve světě. Někdo od ní 
jako od luštěniny dává 
ruce pryč. To Roman 
Paulus se inspiroval 
arabskou kuchyní 
a vytvořil recept na kuřecí 
prso s pancettou a kaší 
z cizrny. V italském 
Toskánsku lze 
zase natrefit třeba 
na jemný cizrnový 
krém s mořskými raky. 
Šéfkuchaři tvrdí, že 
z hlediska chuti je sušená 
cizrna zemitější než 
konzervovaná. Musí se 
ale předem namáčet. 

Mohlo by se zdát trochu paradoxní, že se v dnešní uspěchané době stane 
pomalé vaření takovým hitem. Ale právě pomalé hrnce splňují všechny 
požadavky moderní doby. Lze v nich uvařit chutné, výživné a zdravé 
jídlo, a to s vynaložením minimálního úsilí. V zimě vás určitě zahřejí 
vydatné polévky, vyzkoušejte třeba jednoduchou pikantní s cizrnou.

Zatímco v Česku se pomalé hrnce prosa-
dily až v posledních pár letech, v Americe 

přišly do módy už v polovině 20. století. 
Ženy stále častěji pracovaly mimo domov, 
a tak pro ně bylo časově náročné připravit 
plnohodnotnou večeři po příchodu z práce. 
A to je právě hlavní kouzlo pomalých hrnců. 
Pracují automaticky bez nutnosti dohledu.

Proč to trvá tak dlouho?
Tak především pomalý hrnec není papi-
ňák ani remoska. Každý z těchto přístrojů 
funguje na jiném principu. Pomalý hrnec 
vaří při konstantně nízkých teplotách, čímž 
se nejen zabraňuje připálení a vysušení, ale 
především se v maximální míře zachovají 
vitaminy a další zdraví prospěšné látky. 
Pomalé hrnce šetří nejen rodinný rozpočet 
(nízký příkon), ale nakonec i čas. Do hrn-
ce jednoduše vložíte společně všechny 
nakrájené ingredience a potřebné tekutiny 

a pak už ho jen stačí zapnout podle návodu. 
Po několika hodinách nebo po příchodu 
z práce vás bude čekat ještě krásně teplý 
a voňavý pokrm. A s minimem ušpiněného 
náčiní, stačí umýt nádobu na vaření a pok-
lici. V pomalém hrnci se dají vařit polévky, 
guláše, omáčky, rýže, můžete v nich i dusit, 
péct nebo vařit v páře. Některé přístroje 
mají také funkci restování před samotným 
vařením, což zvýrazní chuť jídla.

Kolik to stojí?
Pořizovací cena pomalých hrnců samozřej-
mě závisí na značce, dostupných funkcích 
a také na objemu nádoby na vaření. To je 
dobré si předem důkladně rozmyslet. Ceny 
za kvalitní přístroje se pohybují od tisíci- 
koruny až po několik tisíc. A nakonec dobrá 
zpráva pro ty, kteří musí nebo chtějí dodržo-
vat zdravý životní styl. Při vaření v pomalém 
hrnci nepotřebujete téměř žádný tuk navíc.
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Vaření v pomalém 
hrnci nevyžaduje 
téměř žádné úsilí, 
svůj čas tak můžete 
věnovat třeba rodině.

Tradiční cizrnová polévka
NA 8 PORCÍ
PŘÍPRAVA: 20 MINUT   POMALÝ HRNEC: 2–4 HODINY   KLASICKÝ HRNEC: 2 HODINY
I  chorizo nebo maďarská klobása  I  400 g konzervované cizrny v plechovce  I  plechovka loupaných rajčat  I  1 větší cibule
I  4 stroužky česneku  I  sůl  I  pepř  I  lahůdková paprika  I  chilli papričky  I  asi 2 l vody

1 Uzeninu nakrájejte na kolečka, 
cibuli a rajčata na menší kousky, 

česnek rozetřete. Chilli papričky roz-
krojte a zbavte semínek, následně je 
pokrájejte na menší klínky.

2 Pokud používáte pomalý hrnec, 
dejte všechny ingredience včet-

ně koření a vody do hlavní nádoby. 
Zvolte program nebo intenzitu vaře-
ní podle typu hrnce nebo doporuče-
ní od výrobce. A máte hotovo! Tedy 
za pár hodin. 

3 V případě, že budete vařit v klasickém hrnci, je dob-
ré některé ingredience předem orestovat. Nejprve 

na mírném stupni smažte uzeninu, jen tak, aby pustila 
tuk. Pak kolečka z hrnce vyndejte.

4 V tuku (můžete případně přidat ještě olej) orestujte 
cibuli doměkka, přidejte chilli papričky a česnek, 

zasypte lahůdkovou paprikou a počkejte, dokud se ne-
rozvoní. Pozor na připálení! Vsypte pokrájená rajčata, 
zamíchejte a nechte část přebytečné tekutiny odpařit.

5  Zalijte vodou, osolte, opepřete a ponechte asi 
hodinu probublávat. Na tu další přidejte plechovku 

cizrny. Dávejte pozor, aby se nerozvařila.



Ing. Marie Kadlecová
+420 702 201 831

bernhardtprague

Bernhardt Made to Measure ČR

WWW.BERNHARDT-PRAHA .CZ

OBLEK OD 
19.500 Kč
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PRIMITIVNÍ
PLAVIDLO

ALŽÍRSKÝ
PŘÍSTAV

VOJENSKÉ
HLÁŠENÍ

(ZASTAR.)

ÚDAJNĚ

?

? ?
POMŮCKA:

NABLA,
OKI

STAROVĚKÝ
OBYVATEL

ITÁLIE
ÚSEK SLOVINSKÁ

METROPOLE

DNY STARO-
ŘÍMSKÉHO

KALENDÁŘE

1. ČÁST
TAJENKY OSAHAT STARO-

ŘEKOVÉ
VOJENSKÁ
TRHAVINA

PATŘÍCÍ
NĚMECKÉMU
BAROKNÍMU
SKLADATELI

JMÉNO
BÁSNÍKA
BŘEZINY

ITALSKÉ
PŘÍMOŘSKÉ
LETOVISKO

ZNAČKA
NOTEBOOKŮ

NÁŠ
RADAROVÝ

SYSTÉM

ZBRZDIT

CYSTA
MAZOVÉ

ŽLÁZY
(MEDIC.)

CHEMICKÝ VZO-
REC HYDRIDU 

SODNÉHO

BOD
V DŽUDU

KOVATI

SPECIALISTA

ZUŘIVOST

ČESKÝ
PRÁVNÍK

VYJMA
(ŘIDČ.)

SOVĚTSKÝ
LETECKÝ

KONSTRUK-
TÉR

2. ČÁST
TAJENKY

?

?

?

PLACENÁ
JÍZDA

(SLANG.)

OPRAVNA
LODÍ

ŽENSKÉ
JMÉNO

NEW YORK 
RANGERS 

(ZKR.)

AROMATIC-
KÉ KOŘENÍ

UHLOVODÍK
V BENZINU

EVROPANÉ
(SLOV.)

4. ČÁST
TAJENKY

OBYVATEL
ČÁSTI

SLOVENSKA

JMÉNO
HEREČKY

JANŽUROVÉ

ZPĚVNÝ
PTÁK

NĚMECKY
STAVBA

MEZINÁR.
KÓD

LETIŠTĚ
TAŠKENT

JMĚNÍ

FRANCOUZ-
SKÁ ŘEKA

KOVBOJSKÉ
POTŘEBY

MÍSTNÍ TEL.
OBVOD (ZKR.)

TEN I ONEN VĚTŘÍK
(BÁS.)

JAPONSKÉ
SOU-

OSTROVÍ

JELENÍ
SAMICE

ZKRATKA
SOUHVĚZDÍ

BERANA
(ARIES)

ÚSPĚCH
TYP

LYŽAŘSKÉHO
VLEKU

VIDINY
LEHKÝ 

TERÉNNÍ KRYT

OVINOUT
MĚSTO

NA ODŘE

ZKRATKA
PRO

SATELIT

JMÉNO
MODERÁ-

TORA
BOUČKA

OZNÁMITI
OBOJ-

ŽIVELNÍK

DOKONCE
(ZASTAR.)

3. ČÁST
TAJENKY

JUDSKÝ KRÁL

PRÁVNÍ
PŘÍPAD (C-)

HÁJ

DRUHOVÁ
ČÍSLOVKA

VLHČIT
ROSOU

PŘÍPRAVEK
NA NÁDOBÍ

RADIKÁLY
ETANU

HROB
(KNIŽNĚ)

PARKOVÝ
STROM

HAMILTONŮV
OPERÁTOR
(MATEM.)

POSTAVA SEMENÁŘ-
SKÝ PODNIK

VOLÁNÍ
O PŘÍDAVEK
PŘEDLOŽKA

LETADLO
ČÍSLOVKA

SLAVNÁ
UMĚLKYNĚ

KOPNUTÍ

OPĚT
BRIT. KRÁL.
LETECTVO

STAROEG.
VLÁDCE

ŠATNÍ
MOTÝLEK

TĚLA

OTROK
(ZASTAR.)

VELKÁ
NÁSADA

ZÁSAH
(HOVOR.)

STARÉ
VZTAŽNÉ
ZÁJMENO

ZKRATKA
GONIO-

METRICKÉ
FUNKCE

ŠVÝCARSKÁ
ŘEKA

ŠPATNÉ
JÍDLO

(EXPR.)
NÁSEP

Erol Ozan, 
současný americký univerzitní profesor 
informačních technologií a spisovatel: 

Některé překrásné cesty... (dokončení v tajence).

Citát z minulého čísla: Cestování zlepšuje naši představivost, uspokojuje naši zvědavost a připomíná nám, kolik máme všichni společného.

STÉCT PO
KAPKÁCH

Křížovka
o hodnotné ceny

Soutěž o knihu 
Jedou dva muži ve vlaku
Pošlete nám správně vyluštěnou křížovku a tři z vás získají knihu Václava 
Budinského Jedou dva muži ve vlaku aneb Nejlepší vtipy o železnici a na  
železnici. Autor do publikace zařadil nejen typické anekdoty z drážního  
prostředí, ale přidal též humorné historky, zážitky a rozhovory ze života. 

Svou odpověď zadejte do formuláře na www.cdprovas.cz do 19. ledna 2022.

?
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Soutěž pro 
chytré hlavy

Každý měsíc s námi 
můžete vyhrát  
Kilometrickou  
banku ČD,  
poukázky PONT  
a další ceny.

Soutěžit  
můžete na 
www.cdprovas.cz

Na webových stránkách 
vyplňte příslušný formulář 
a své odpovědi zadávejte 
do 19. ledna 2022. 
Nezapomeňte uvést svůj 
e-mailový kontakt nebo zpětnou 
adresu. Jednoho výherce 
odměníme Kilometrickou 
bankou ČD – poukazem na volné 
cestování vlaky ČD v hodnotě 
2 200 Kč. Další tři z vás obdrží 
poukázky do obchodní sítě PONT 
v hodnotě 1 000 Kč. 

Správné odpovědi 
z minulého čísla:
1 – asi devět let
2 – Discopříběh
3 – 1
4 – v dubnu 1928
5 – fazole

1  Co má nejvíce rád  
 Patrik Hartl?

 A smích a jídlo
 B rychlost a hudbu
 C čtení cizích románů

2  Kde se v Chebu nachází  
 Špalíček?

 A v podhradí u řeky
 B na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad
 C na piknikové louce

3  Kde jezdí nejnovější  
 patrové vozy typu  

 push-pull v Česku?

 A na Brněnsku
 B na Ostravsku
 C na trati Praha – Kolín

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

Soutěž o knihu Oko kyklopa
Kde našel Miroslav Hrbáč 
z Opavy obrovské modré oči 
bez obličeje?
C na zahradě

4  Co je typické pro příměstské  
 vlaky v Riu de Janeiru?

 A časté a velké zpoždění
 B parní trakce
 C procházející prodavači

5  Kde platil šedivý pas,  
 který byl v ČSSR zaveden  

 v roce 1982?

 A pouze v SSSR
 B v kapitalistických zemích 
 C jen v Jugoslávii

6  Který článek v tomto  
 čísle vás nejvíce zaujal?

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

Soutěž o knihu Sexy dorty
Jak se jmenují zloduchové 
ve filmu Tajemství staré 
bambitky 2?
C Lorenc a Ferenc

Soutěž o knihu Zázračný čas
Tajenka zní: 
… připomíná nám, 
kolik máme všichni 
společného.
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