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Vážení čtenáři, milí spolucestující,
jsou lidé, kteří se vám natrvalo vryjí do paměti. Najednou se zjeví a začnou zářit, dělat dojem, 
atmosféru, hýří nápady, energií, chutí zkoušet nové věci. Vzpomínám si, jak jednoho dne v roce 
2009 otevřel Vašek Rubeš dveře do redakce časopisu Železničář, nakoukl, usmál se a zase odešel 
do vedlejších místností. Postupně se představoval jako výherce právě založené ankety Tvář ČD. 
To jsem ještě netušil, že za rok a kousek k nám nastoupí jako redaktor na plný úvazek a zmíněná 

soutěž se dočká jen dvou 
ročníků. Na Vánoce 2019 
se situace obrátila, když 
jsem naopak já otevíral 
dveře a Vašek mě vítal 
zpět do drážního prostředí. 
Celkem jsme se znali jako 
kamarádi dvanáct let, 
z toho sedm jsme prožili 
ve společné kanceláři 
u dvou stolů obrácených 
k sobě. Věděli jsme toho o sobě dost a naučili jsme se při 
práci doplňovat a v životě tolerovat. Když mě na podzim 
2013 střídal na postu šéfredaktora Železničáře, nikdy by 
mě nenapadlo, že po dalších devíti letech ho zase já budu 
nahrazovat na obdobném 
místě v časopise ČD pro 
vás. Prosincové číslo šlo 
do tisku ještě v době, kdy 
Vašek statečně bojoval 
se zákeřnou nemocí, 
o které se dozvěděl loni 
na jaře. Zemřel na moje 
narozeniny, což vzedmuté 
emoce ještě přikrmilo. Toto 
vydání je první, které jsme 
připravovali kompletně bez 
jeho přispění. Ale pořád se vlastně jedná o „ jeho“ časopis, vždyť stále pracujeme, jak nás 
to on učil, obsahem plníme rubriky, které nastavil, a máme v hlavě hodnoty, které nám 
vštěpoval. Když se přede mnou řekne Vašek, až do konce života si nejdříve představím jeho 
tvář a v hlavě vybavím jeho hlas. Stejně ho tam stále ještě slyším.

 Petr Horálek, šéfredaktor
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Na koleje v Praze a ve středních Čechách zamíří zcela nové 
elektrické vlaky, které nahradí postupně zastarávající 
CityElefanty. Dvousystémové patrové jednotky nesou 
pracovní název EMU 400. České dráhy jich nakoupí 90 kusů, 
první dodávka by se měla uskutečnit v roce 2027.

Odměna za nákup

Dvoupodlažní CityElefanty vozí 
cestující už více než 20 let a po-

malu se blíží k hranici své plánované 
životnosti. Zájem o cestování po že-
leznici ve Středočeském kraji spíše 
roste, navíc se chystá změna napájení 
ze stejnosměrného na střídavý sys-
tém. To jsou hlavní důvody, proč  
České dráhy vypsaly soutěž na do-
dávku nových příměstských souprav. 
Nové jednotky budou čtyřvozové. 
Výrobci mohou nabídnout plně dvou-
podlažní nebo kombinované řešení 
jednopodlažních a patrových vozů. 
Soupravy musí nabízet nejméně  
380 míst k sezení, 30 míst pro kola, 
šest pro kočárky a dvě pro cestující 
na vozíku. V běžném provozu bude 

E-shop ČD

Telly na 30 dní
zdarma

Sdílejte auto 
po cestě vlakem 
za nižší cenu
Slevy na kulturu či vlastní produkty 
Českých drah a nižší cena za jízdu 
carsharingem. To jsou tři nejoblíbenější 
skupiny odměn za cestování vlakem. 
Za dva roky spolupráce mezi národním 
dopravcem a družstvem Autonapůl 
zvolili sdílející zájemci slevu dohromady 
1 134krát. Patrný je trend, kdy lidé kombi-
nují cestu veřejnou dopravou na delší 
vzdálenost s využitím sdíleného auta 
na posledních pár kilometrů do cíle své 
cesty. V rámci věrnostního programu lze 
tento benefit uplatnit za 40 ČD Bodů.

Novinky

NÁSTUPCE CITYELEFANTŮ 
PŘIJEDE UŽ ZA ČTYŘI ROKY 
a má pracovní název EMU 400

Pokud během měsíce ledna nakou-
píte v e-shopu Českých drah, zís-
káte 30 dní sledování internetové 
TV Telly zdarma, konkrétně Střední 
balíček programů v hodnotě  
450 korun. K dispozici budete mít 
přes 100 programů různého zamě-
ření. Vybrat si můžete například fil-
my, sport, dětské pořady, 
dokumenty, lifestyle 
nebo hudbu. Každý 
divák si najde to 
své. Samozřejmostí 
je možnost přetá-
čení pořadů a jejich 
sledování až sedm 
dní zpětně. Platnost 
kódu, který získáte na konci 
nákupu v e-shopu ČD a následně 
uplatníte na www.telly.cz/cd, končí  
31. března 2023.

30 DNÍ
ZDARMA

možné spojit až tři jednotky do  
dvanáctivozové soupravy s kapacitou 
1 140 sedících pasažérů.

Nové jednotky musí mít bezbariérový 
nástup, výsuvné schůdky a rampy, audio- 
vizuální informační systém s LCD monitory,  
připojení k internetu prostřednictvím  
wi-fi a zásuvky pro dobíjení nejen cestovní 
elektroniky, ale také elektrických invalid-
ních vozíků a elektrokol. České dráhy také 
chtějí ve vozech koše na tříděný odpad. 
Zhruba 5 % kapacity bude řešeno jako  
1. třída. S vítězem tendru uzavře národní 
dopravce rámcovou smlouvu na výrobu 
až 90 jednotek. Jejich dodávka by se měla 
uskutečnit od roku 2027. Předpokládaný 
objem investice včetně plného servisu je 
až 42,2 miliardy korun.
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www.ponty.cz

Lednový tip z pohodlného obchodu na trase

Značka ČD se drží na vrcholu
a je stále nejdůvěryhodnější
České dráhy obhájily prvenství v kategorii Poskytovatelé do-
pravních služeb v prestižní anketě Nejdůvěryhodnější značka 
pro rok 2022. Hlasování se zúčastnilo na 4 000 spotřebitelů po celé 
republice, kteří vybírali z více než 900 značek v různých oborech. 
V každé kategorii přitom mohla být vybrána pouze jedna značka, což 
podle pořadatele – společnosti ATOZ Group – zaručuje, že oceněné 
organizace jsou skutečně silné a důvěryhodné.

Raw tyčinky a bonbony 
pro mlsání bez výčitek

Také si dáváte do nového roku různá předsevzetí? Asi se 
shodneme na tom, že Vánoce i silvestrovské oslavy daly 

našemu tělu zabrat. To ale neznamená, že bychom se museli 
omezovat v chutích, a to ani při určité střídmosti v jídle. 
Nádražní prodejny PONT to go vám doporučují tyčinky 

a bonbony od značky BOMBUS. Neobsahují ani lepek, ani 
přidaný cukr nebo konzervanty. Jde o skvělé české výrobky, 
které vám i v lednu dovolí příjemně mlsat. Šťastnou cestu 

vám přejí Pohodlné Obchody Na Trase.

Online výuka angličtiny 
se slevou 30 % za ČD Body
I několik minut angličtiny denně má smysl. 
Naordinujte si efektivní online individuální 
výuku v malých či větších dávkách. Zkraťte si 
třeba čekání na vlak procvičením slovíček,  
články o gramatice či slovní zásobě nebo si  
při delších cestách poslechněte povídky čtené 
příjemným hlasem rodilých mluvčích. Před-
platné online angličtiny English Me můžete mít 
o 30 % levnější, pokud využijete 50 ČD Bodů 
z věrnostního programu národního dopravce. 
Jedno předplatné lze sdílet se čtyřmi dalšími 
lidmi. Začněte zdarma na www.englishme.cz.

Ivan Trojan znovu vyhrál 
jako nejlepší herec v reklamě
Ceny pro nejlepšího herce či herečku v tuzemské reklamě 
za rok 2022 – Effie Awards – byly rozdány. Na nejvyšším stupni 
vítězů se stejně jako loni objevil Ivan Trojan, a to díky kam-
pani Českých drah. Od respondentů rozsáhlého výzkumu získal 
na stupnici od 0 do 10 známku 7,25, a porazil tak své kolegy Petra 
Štěpánka (kampaň Bandi Vamos), Tomáše Měcháčka a Tomáše 
Jeřábka (AirBank) a pátého Martina Hofmanna (Vodafone).
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NA TÚRU

Do Adršpašských skal 
se zamrzlým vodopádem

Adršpašské skalní město patří k nejláka-
vějším turistickým atrakcím Broumovska. 
Přístupné je i v zimních měsících, tedy pokud 
to počasí a stav turistických cest dovolí. 
Pokladna a vstup do skal se nachází jen 
pár kroků od nádraží. Adršpašské skály si 
můžete projít po 3,5 kilometru dlouhém 
okruhu. Prohlídková trasa je dobře značená, 
takže určitě nezabloudíte. K nejznámějším 
skalám patří Homole cukru, Milenci nebo 
Starosta a Starostová, které získaly jméno 
podle svých tvarů. Těšit se můžete i na za-
mrzlý šestnáctimetrový vodopád. Ve skalách 
je větší zima, takže teplé oblečení a dobrá 
zimní obuv jsou nutností. Také na vás čeká 
nespočet schodů. Za tu námahu to ale stojí.

Nejbližší železniční stanice: 
Adršpach
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Kam v zimě na výlet? Pojeďte si prohlédnout nejkrásnější místa Česka 
bez davů turistů. I v tuto roční dobu se konají prohlídky na romantických 
hradech a zámcích a zavítat můžete také do jeskyní nebo ztichlých 
skalních měst, kam jinak po slunnější část roku proudí mraky 
návštěvníků. Ty nejzajímavější tipy najdete v aplikaci Vlakem na výlet. 
A pokud se do ní zaregistrujete, můžete s ní sbírat ČD Body a ty pak 
směnit za různé slevy nebo jízdenky na vlak zdarma.

Vlakem 
navýlet

DO PŘÍRODY

Ohřejte se v jeskyních 
nejen v Moravském krasu

Víte, že v tuzemských jeskyních teplota 
celoročně neklesá pod osm stupňů Celsia? 
A tak pokud venku udeří mráz, můžete se 
při návštěvě podzemních labyrintů dokon-
ce ohřát. Denně kromě pondělí jsou po celý 
rok přístupné Punkevní jeskyně s vodní 
plavbou elektroloděmi, Sloupsko-šošůvské 
jeskyně a jeskyně Výpustek v Moravském 
krasu. V zimě se můžete vydat od pondělí 
do pátku také na výlet do Bozkovských 
dolomitových jeskyní v Podkrkonoší, které 
se mohou pochlubit největším jeskynním 
jezerem v Čechách. Od ledna se konají 
každou středu též prohlídky v Jeskyních 
Na Pomezí. Zbrašovské aragonitové jesky-
ně se znovu otevřou v únoru.

Nejbližší železniční stanice a zastávky: 
Blansko / Lipová Lázně jeskyně / Teplice nad Bečvou

NA VELETRH

Naplánujte si svatbu 
do posledního detailu

Chystáte svatbu? Pak si nenechte ujít 
Svatební veletrh Pardubice 2023. Ten se 
koná 28. a 29. ledna v budově ČSOB Po-
jišťovny na pardubickém Masarykově ná-
městí. Na jednom místě se dozvíte infor-
mace o nejnovějších trendech, seženete 
ty pravé svatební šaty a snubní prstýnky, 
ale rovněž si můžete objednat jedinečné 
prostory pro konání obřadu nebo hostiny, 
zajistit skvělou floristku, zamluvit služby 
profesionálního fotografa a kameramana 
a objednat třeba ohňovou show či odvoz 
limuzínou. Samozřejmě nebudou chybět 
přehlídky svatebních a společenských 
šatů, ukázky svatební hudby a tanců 
nebo ochutnávky svatebních dortů.

Nejbližší železniční stanice: 
Pardubice hl. n.

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



5

ZA UMĚNÍM

Tajemné obrazy podle 
analogových nosičů

Máte rádi moderní umění? Pak si nenechte 
ujít výstavu více než 80 děl berlínského 
umělce Gregora Hildebrandta. K vidění je 
v Kunsthalle Praha, galerijním prostoru, 
který vznikl přestavbou bývalé Zengerovy 
transformační stanice na pražském 
Klárově. Název výstavy – A Blink Of An 
Eye And The Years Are Behind Us (Jedno 
mávnutí řas a léta jsou za námi) – pouka-
zuje na neúprosný běh času. Jedinečnost 
Hildebrandtovy tvorby spočívá ve využití 
starých analogových nosičů zvuku a ob-
razu. Z vinylů, VHS a audiokazet vytváří 
díla temné vizuální poezie. Prohlédnout 
si můžete malby podle kazetových pásek 
i monumentální instalace a mozaiky.

Nejbližší železniční stanice: 
Praha hl. n.

NA VÝSTAVU

Betlémskou cestou 
po domovech v Třešti

Rok co rok umožňují některé rodiny  
v Třešti, aby si zájemci od 26. prosince  
do 2. února prohlédli jejich rodinný 
poklad – betlém – přímo u nich doma. 
Trasa tzv. betlémské cesty se každý rok 
mění. Aktuální mapku si můžete vyzved-
nout v turistickém informačním centru 
v Schumpeterově domě. Třešťské betlémy 
udivují počtem figurek i celkovou instalací. 
Na úpravu kaskádovité krajiny jesliček se 
používají zpravidla přírodní materiály jako 
mechy, pařezy, na vrcholu je pak umístěný 
tzv. lončoft, namalované pozadí betléma. 
Stálá expozice v Schumpeterově domě 
včetně 150 let starého papírového betléma 
je přístupná po celý rok.

Nejbližší železniční stanice: 
Třešť

NA PROHLÍDKU

Zámku Hluboká to sluší 
i během zimních měsíců

Rovněž nyní se můžete vydat na pro-
hlídku zámku v Hluboké nad Vltavou. 
Jsou na něm zpřístupněné vyhřívané 
prostory, v nichž lze provádět ná-
vštěvníky, i když venku vládne mráz. 
Prohlídka začíná v chodbě po pravé 
straně nádvoří, z níž projdete do Ha-
miltonova salonu kněžny Terezie. 
V něm zaujmou dvě rozměrné malby 
ve zlacených rámech z počátku  
18. století, které zachycují společnost 
na lovu. Lovecké trofeje a zbraně zdo-
bí snad všechny místnosti zámku. Bo-
hatou sbírku loveckých palných zbraní 
většinou ze 17. a 18. století a lovecké 
tesáky z 18. a 19. století uvidíte 
v kuřáckém salonu kněžny Terezie. 
Průvodce vás zavede také do lovecké 
jídelny, v níž se konala po skončení 
podzimních lovů závěrečná hostina. 
Zimní prohlídku můžete absolvovat 
od 3. ledna do 31. března denně kro-
mě pondělí od 9 do 16 hodin.

Nejbližší železniční stanice: 
Hluboká nad Vltavou
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Miroslav Hanuš

NA PÓDIU SE CÍTÍM 
JAKO POD SPRCHOU, 
hraní je pro mě zábava i očista
Pokud jste fanoušky českých detektivek, vybavíte si Miroslava Hanuše nejspíše 
jako šéfa mordparty ze seriálu České televize Případy 1. oddělení. V loňském roce 
diváky zaujal i v televizní minisérii Podezření, kde exceloval po boku Kláry Melíškové 
jako obhájce ex offo. Tuto postavu si podle vlastních slov tvořil jako cibuli – začal 
od středu a postupně přidával slupku za slupkou.

T e x t :  E v a  F r a ň k o v á
F o t o :  A b e l s o n a g e n c y ,  Č e s k á  t e l e v i z e ,  D i v a d l o  v   D l o u h é ,  P r o f i m e d i a . c z
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Sešli jsme se u vás doma v pražské Bu-
benči, kam jste se v dětství přestěhoval 
s rodiči ze Spořilova. Prý jste to tehdy 
vnímal jako velkou zradu.
Protože mě přesadili a vyndali z kolektivu 
ve druhé třídě a dali mě do cizí třetí třídy. 
Nejsem člověk, který by měl rád změny. 
Bydleli jsme nejdříve v bytě a později jsme 
s tátou postavili tenhle vícegenerační 
dům, kde bydlíme už 40 let. Vyhovuje 
nám to, protože tu s námi bydlí i moje 
maminka a nejmladší dcera se svým 
klukem. Je nás tu pět a dva psi, dvě kočky, 
králík, papoušek Karel, želva Anička 
a rybičky.

Jak se vám tu žije?
Mít soukromí v podobě vlastního domu je 
fajn, ale také to s sebou přináší neustálé 
výdaje. Živit dům je náročné. Snažím se 
většinu věcí udělat sám, naštěstí nemám 
ruce levé. Manuálně pracuju i na naší 

Myslím si, že nejméně 
polovina herců jsou introverti, 
vůbec nejde o zábavné lidi, 
kteří sypou z rukávu jeden 
vtip za druhým.

chalupě. Zvládnu vyměnit obklady, dělám 
se dřevem, obstarám zahradu, základní 
instalatérské a elektrikářské práce. Kdyby 
nešlo herectví, asi bych se jako hodinový 
manžel dokázal uživit.

Přihlášku na DAMU jste si podal bez 
větších předchozích zkušeností s herec-
tvím. Co jste měl v záloze pro případ, že 
by to nevyšlo?
Žádný záložní plán jsem neměl. Studoval 
jsem ekonomii, ale ta mě nebavila a ani 
mi nešla. Tak jsem si z důvodů, které  

neumím vysvětlit, podal přihlášku 
na DAMU, kam jsem se nedostal. Řekl 
jsem si, že tedy půjdu někam, kde se  
divadlo hraje, a zamířil jsem na Vinohrady,  
kam jsem to měl ze školy nejblíže. Zeptal 
jsem se, jestli tam můžu něco dělat, a oni 
mi nabídli práci kulisáka. Další rok už 
jsem se na DAMU dostal.

Známým jste se stal až ve zralejším 
věku. Pociťoval jste kvůli tomu křivdu 
vůči režisérům?
Vůbec ne. Považuju se v první řadě za di-
vadelního umělce a v divadlech jsem se 
úspěšně pohyboval už od školy. Předsta-
vení hraju zhruba sedmnáctkrát za mě-
síc, nepřetržitě zkouším nebo režíruju. 
Když do toho přijde natáčení, je to prima, 
ale větší zážitek z hraní mám večer, když 
se sejdeme v divadle. Na kameru hrajete 
po kouskách, které se musí slepovat, 
takže to si pak užije divák, ale herec ne.

Jako major Korejs v Případech 1. oddělení

Romeo, Julie a tma (Divadlo v Dlouhé)
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Netajíte se tím, že jste odpůrce profe-
sionálních sportů. Co vám sport tak 
znechutilo?
Miluju chůzi nebo jízdu na kole, ale jinak 
jsem absolutně nesoutěživý typ, což je 
u sportu minus. Jít si zaběhat? Ani to mě 
nebaví, raději postavím zeď. Každopádně, 
s profesionálním sportem nesouhlasím 
z mnoha důvodů. Nelíbí se mi, jak se při 
něm jede strašně na výkon, to přece není 
nic zdravého. Pak sportovci končí s umělý-
mi koleny a podobně. Navíc mi tam chybí 
mravnostní ideál. Sport je dnes především 
o penězích, ambicích a dopingu.

Vy jste si zahrál i sportovního  
lékaře, že?
Ano, to bylo ve filmu Domestik. Pomá-
hal jsem v něm cyklistům měnit si krev, 
kterou si nechávali zamrazit. Po těch 
vyčerpávajících, nelidských závodech jim 
lékaři dělali transfuze jejich vlastní krví. 
Připadalo mi to jako soutěž chemiků.

Jedna z muzikálových her, které reží-
rujete, vypráví o rokenrolové hvězdě 
Mikim Volkovi. Máte za sebou divoké 
rokenrolové období?
Nemám, vždycky jsem byl student v saku 
a tyhle věci šly mimo mě. V každém 
ročníku najdete pár lidí, kteří jsou krotcí 
a drží se stranou, a mezi ně jsem patřil. 
Dokonce mi spolužáci říkali jezevec.

V Divadle Na Fidlovačce hrajete v před-
stavení Proč muži neposlouchají a ženy 
neumí číst v mapách. Jak to, že je tak 
úspěšné?
Vztahy – to je věčné téma, které zajímá 
všechny. Jsme moc rádi, že i v dnešní těžké 
době je tahle veselá komedie permanent-
ně vyprodaná. Po představení někdy ženy 
odchází a říkají, že mají najednou pro své 
manžely pochopení, že jsou to vlastně 
chudáci, kteří jsou poloslepí. Kdežto ženy 
rozeznají třeba 300 odstínů barev. Co je 
pro nás černé, to je pro vás tmavomodré.

V představení Zkurvení Havlisti zase 
nadáváte s přáteli hodinu a půl v sauně. 
Co všechno ve hře řešíte?
Tuhle hru mám moc rád, řeší se tam společ-
nost i politika, ale je to zábava. Zároveň je 
ta hra trochu drsná. Napsal ji Luboš Balák, 
který je stejně jako já milovníkem sauny. 
V sauně jste lapená v uzavřeném prostředí, 
kde lidé hovoří o všeličems. Často se divím, 
jaké intimní věci se tam probírají. Luboš to 
vlastně odposlouchal z reálných rozhovorů 
cizích lidí, které v sauně potkával.

Na co si zanadáváte vy sám?
Mě spíše štve, že lidé kolem pořád 
na něco nadávají. Třeba na to, že musí 
platit daně. Já daně platím rád, proto-
že jsem hodně sociální člověk a stát je 
místo, kde se můžu podělit. Je důležité 
pomáhat potřebným, kteří nemají takové 
štěstí. Kdekdo nadává, že nemáme 
v pořádku silnice, ale kdo je zaplatí? Kdo 
podpoří občany, kteří jsou v problémech? 
Beru to tak, že daně bych měl zaplatit 
a pak sledovat, co se s nimi děje. V tom 
je mi sympatické Švédsko, kde jsou daně 
hodně vysoké, a přitom jde o vyspělý stát.

Účastnil jste se fyzicky poměrně 
náročné taneční soutěže StarDance. 
Překonáváte rád vlastní hranice?
Tehdy jsem se zeptal ženy a dcer, jestli 
chtějí, abych do toho šel. A ony kývly. 
Čekal jsem, že to bude náročné, ale bylo 
to ještě obtížnější. Nejsem úplně šikovný 
tanečník, takže jsem musel dřít. Výzvy 
v každém případě nemiluju, spíše čekám, 
co mi život přinese. Nemám potřebu si 
něco dokazovat. Vždycky jsem chtěl hrát 
divadlo, což se mi podařilo, a navíc režíru-
ju a to mi ke štěstí stačí.

Čím dál více lidí trápí deprese a úzkosti. 
Vy jste se před kamerou svěřil s tím, že 
jste si těmito psychickými problémy 
také prošel. Co vám nejvíce pomohlo?
Pomohl mi lékař a terapie. Ale trvalo to 
roky, než jsem si připustil, že mám pro-
blém. Několik týdnů jsem byl v nemocni-
ci, šest let jsem se léčil.

Dá se tomu nějak předejít?
Těžko, deprese se k vám pomalu plíží a vy 
to ani netušíte. Když už jste zkušený pa-
cient, dokážete to rozeznat. Tahle doba 
vytváří na člověka tlak ze všech stran: že 
si máte koupit něco nového, že máte mít 
každé dva roky nový telefon a podobně. 
Přitom se dá žít klidněji, když si člověk dá 
tu námahu a nějaké věci si umí odříct.

Co vás na divadelních prknech baví 
nejvíce?
Já prostě jdu, vlezu si na pódium a hraju. 
Více o tom nepřemýšlím. Považuju 
za štěstí, že je to pro mě zábava a zároveň 
jakási očista, asi jako kdybyste vylezla 
ze sprchy. Občas je jen nepříjemné, když 
mám hodně složitý text a jsem unave-
ný, nevyspalý. To se obávám, abych se 
ve hře neztratil. To je horší než zapome-
nout text. A stát se to může každému. 
Výhodou je umět se rychle zorientovat 
a zaimprovizovat.

Je v divadle ještě nápověda?
Ano, ale samozřejmě ne v podobě budek, 
ty už nefungují asi 100 let. Nápověda 
dnes sedí stranou v portále. Dříve herci 
museli chrlit obrovský počet věcí, pre-
miéry v Národním divadle se hrály třeba 
osmkrát. S divadlem se jezdilo po venko-
vě a některý repertoár se hrál jen zřídka. 
Rovněž zkoušky trvaly mnohem kratší 
dobu, třeba jen deset dní. Proto byla 
nápověda v budkách tehdy nezbytná.

Prý jste introvert, který dokáže doma 
i několik dní v kuse nemluvit. Máte ně-
kdy stavy, že se vám do divadla nechce, 
že nemáte chuť se předvádět?
V divadle jsem ale přece také uzavřený 
sám do sebe. Jeviště je velmi soukromý 
prostor, kde jste jen vy, vaše role a vaši 
kolegové. Málokdy na vás někdo mluví. 
Myslím si, že nejméně polovina herců 
jsou introverti, vůbec nejde o zábavné 
lidi, kteří sypou z rukávu jeden vtip 
za druhým. Třeba Vladimír Menšík byl 
ohromný bavič, ale doma též většinou jen 
seděl, mlčel a byl to vlastně morous.

Očima autorky
Nekouří a nepije alkohol ani kávu. Se svou ženou 
Janou je přes 30 let. Rád jezdí na skútru, aby 
se vyhnul dopravním zácpám, a to i v třeskuté 
zimě. A ještě raději nasedá do vlaku, kterým se 
po železnici nechá unášet třeba do pardubického 
divadla, kde nyní zkouší. I když je maximálně 
vytížený, našel si na mě ve svém nabitém diáři 
čas a kvůli rozhovoru mě přijal v osm hodin večer 
ve svém domě, kde mě pohostil. Spolupráce 
s takovými lidmi je vždycky radost. Takže, pane 
Hanuši – děkuji vám.

Ve StarDance 
v roce 2019 

s taneční 
partnerkou 

Adrianou 
Maškovou
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Možná k tomu tlaku přispívají  
i sociální sítě…
To je věc, kterou nepoužívám. Mám rád, 
když s lidmi mluvím tváří v tvář, navíc 
jich během dne potkávám tolik, že už 
mám obsazenou kapacitu. Nepotřebuju 
vědět, co snídala moje kolegyně. Často 
třeba při jízdě autobusem vidím, jak jsou 
cestující přilepení k mobilu, sledují, jak 
žijí další lidé. Nebo na obědě potkávám 
pár, který má očividně rande, a každý 
přitom čučí do svého telefonu. Podle mě 
to ty lidi sežere.

Nemám potřebu 
si něco dokazovat. 
Chtěl jsem vždycky hrát divadlo,
což se mi podařilo, a navíc režíruju 
a to mi ke štěstí stačí.

Miroslav 
Hanuš

Při studiu Vysoké školy ekono-
mické si uvědomil, že se chce 
stát hercem, a v roce 1987 
absolvoval Divadelní fakultu 
Akademie múzických umění. 
Poté nastoupil do kladenské-
ho Divadla Jaroslava Průchy. 
Považuje se především za di-
vadelního herce, větší filmové 
role dostal až ve zralejším 
věku, a to například ve filmech 
Lidice, Přijde letos Ježíšek?, 
Roming, Tři bratři, Šarlatán 
nebo Modelář. Do širokého 
povědomí diváků se zapsal 
v seriálu Ulice, kde ztvárňuje 
postavu radního Antonína 
Hložánka, a také v seriálu Čes-
ké televize Případy 1. odděle-
ní. Kromě herectví se věnuje 
divadelní režii. Jeho manžel-
kou je taneční choreografka 
Jana Hanušová, mají spolu  
tři dcery.

Dvě z vašich dcer jdou ve vašich herec-
kých šlépějích. Mnoho herců své děti 
od téhle profese zrazuje, vy ne?
Já jim nic nerozmlouval. Ostatně, já sám 
jsem ve své profesi spokojený a šťastný. 
Pro ženy je to ale o něco pracnější. Musí 
se vracet po mateřské a ve středním věku 
je pro ně méně rolí. Svým dětem jsem se 
do života nikdy moc nevrtal, ale když mě 
požádají o radu, rád jim ji dám.

Jaké nejcennější doporučení jste si od-
nesl vy od svých hereckých kolegů?
Jeden můj nejmenovaný kolega kdysi řekl 
herečce, která zrovna nastoupila k nám 
do divadla: Když hraju já, tak přede mnou 
nestůj! To mi přijde vtipné, hodí se to 
do života. Když hraje ten druhý, udělejte 
mu místo, protože jinak na něj není vidět. 
Takže když hraju já, tak přede mnou 
prosím vás nestůjte.  ▪



Pojeďte s námi.
www.cd.cz

Praha–Č. Budějovice
doba jízdy 1:40 hod.
zrychlení o 18 min. zrychlení o 15 min.

Praha–Tábor
doba jízdy 0:59 hod.

Zrychlujeme
naše vlaky

Uvedené časy se týkají linky Ex7 od 11. 12. 2022.
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V případě dotazů nás kontaktujte na obchod@gr.cd.cz

Nová registrace

Naše jízdenky 
pro vaše zákazníky
Rozšiřte portfolio služeb 
vaší cestovní kanceláře 
o ekologickou a pohodlnou 
dopravu vlakem. Jako smluvní 
prodejce ČD získáte slevu při 
nákupu jízdních dokladů.

Jak na to?
•  Zaregistrujte vaši cestovní kancelář na 

www.cd.cz/smluvniprodejci.
•  Po úspěšné registraci nakupujte jízdní 

doklady v e-shopu ČD.
•  Za odměnu získáte 3% slevu na celkový 

objem nakoupených jízdních dokladů.
•  Vyúčtování nákupů proběhne jednou měsíčně 

formou faktury zaslané na váš email.

Pojeďte s námi.
www.cd.cz/fi rmy
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Cestování 
po ČR

Jizerské hory

Nejenom v zimě nás to láká do hor. Do Jizerek 
míří proudy turistů celoročně, ale sněhová 
peřina přece jenom představuje neodolatelný 
bonus pro sjezdaře i běžkaře, nemluvě 
o sáňkařích. Moderními motoráky Českých 
drah se dostanete jak do skiareálů, tak 
do Tanvaldu, Smržovky (viz foto), Kořenova, 
Desné, Jablonce nad Nisou nebo do Liberce. 
Na víkendový nebo týdenní pobyt s sebou 
vezměte celou rodinu.
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V Jizerských horách zdobí nejeden kopec pohledná rozhledna 
nebo vydařená vyhlídka. K těm nejzajímavějším vás z Tanvaldu 
dovedou turistické pěšiny. Malebně zvlněný kraj poznamenaný 
dávným soužitím s Němci je také spjatý s českým géniem, 
vynálezcem a světoběžníkem Járou Cimrmanem, jehož 
zamlžená socha zdobí budovu tanvaldského biografu.

Tanvald nemá klasické hlavní náměs-
tí. Trhy a slavnosti se zpravidla konají 

na parkovišti před budovou městského 
kina v Krkonošské ulici. Biograf nese 
název Kino Jas Járy Cimrmana. V červnu 
tomu bude třináct let, co byla na jeho 
balkoně odhalena socha fiktivního čes-
kého velikána „v mlze“ od jabloneckého 
grafika Petra Šuty. Městem prochází 
i cyklostezka Járy Cimrmana, která má 

NA SKOK DO TANVALDU
ZA JÁROU CIMRMANEM
a pak se rozhlédnout po kraji

mapující dobu a dílo nejslavnějšího 
liptákovského rodáka a rovněž nepře-
hlédnutelný Maják Járy Cimrmana –  
asi 25 metrů vysokou dřevěnou 
rozhlednu. Avšak toužíte-li hlavně 
po poutavých výhledech, nemusíte až 
do Příchovic. Od tanvaldského nádraží 
vás červená turistická značka zavede 
k Terezínce. Tuto zděnou vyhlídku se 
schodištěm nechal v roce 1853 vystavět 
majitel tanvaldské přádelny Johann 
Mayer pro svou milovanou ženu  
Therezii. Ráda se z ní kochala pohledem 
do tanvaldské kotliny a i dnes je  
z Terezínky radost pohledět.

K futuristické lžíci
Po značených stezkách dojdete 
od nádraží také k jedné z nejnovějších 
tanvaldských atrakcí, z níž budete mít 
město jako na dlani. Už přes dva roky 
stojí na skalnatém vrcholu Malého 

T e x t :  T o m á š  R e z e k podtitul Na kole kolem Liptákova. Její 
třicet kilometrů dlouhá trasa začíná 
v nedalekém Návarově v blízkosti stejno- 
jmenné vlakové zastávky a přes Tanvald 
vede až k česko-polské hranici.

Do bájného Liptákova
Pokud patříte mezi příznivce poetiky 
Divadla Járy Cimrmana, můžete se 
z Tanvaldu vydat po zelené turistické 
značce do Příchovic, které někteří po-
važují za bájný Liptákov. V nich najdete 
u penzionu U Čápa muzeum s expozicí 
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Vlakem do Tanvaldu
K zajímavostem Tanvaldska patří tzv. zubačka, nejstrmější železniční trať Česka. 
Vlaky mezi Tanvaldem a Kořenovem zdolávaly dříve náročné stoupání za pomoci 
ozubeného hřebenu mezi kolejemi. Celá trať až do Harrachova patří k nejromantič-
tějším u nás. Vlakové spojení, které bude nejvíce vyhovovat vašim výletním plánům, 
si snadno vyhledáte na www.cd.cz nebo v aplikaci Můj vlak. Do Tanvaldu jezdí 
často vlaky z Liberce. Cesta po kolejích z krajského města trvá 50 minut.
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horských chat a hotelů. Zatímco v létě 
je Tanvald ideálním místem, odkud lze 
podnikat horské túry a výlety na kole 
do Jizerských hor, v zimě se stává 
lyžařským rájem. Příznivci bílé stopy 
mohou využít lyžařský okruh za síd-
lištěm Výšina nebo vlakem popojet 
do míst, kde se lze napojit na Jizerskou 
magistrálu. Vyznavači sjezdového 
lyžování míří hlavně do skiareálu 
Tanvaldský Špičák, který je největším 
lyžařským střediskem v Jizerských 
horách a nabízí tratě různé obtíž-
nosti. Od vlaku se s lyžemi nemusíte 
trmácet. Přímo ve skiareálu vám půjčí 
sjezdové a běžecké vybavení nebo 
snowboardy.  ▪

Básník Jizerských hor. Tak byl  
titulován už za svého života Gustav 
Leutelt, rodák z Josefova Dolu na Tan- 
valdsku. Na svět přišel v roce 1860. 
Narodil se do učitelské rodiny a sám 
rovněž vystudoval učitelský ústav. 
Působil jako praktikant na josefo-
dolské škole a od roku 1905 ředite-
loval nové škole v Dolním Maxově. 
Začal také psát. Nejprve povídky 
a v roce 1906 mu vyšel první román 
Domy Königů (Die Könighäuser). 
K němu přidal ještě dalších pět  
románů a oblíbenou Knihu o lese 
(Das Buch vom Walde). Jeho 
poetický styl si záhy získal čtenáře 
a stal se z něj uznávaný regionální 
spisovatel. V roce 1923 byla v Jab-
lonci nad Nisou založena Leuteltova 
společnost, která podporovala 
místní umělce.

Do života stárnoucího auto-
ra zasáhla druhá světová válka. 
V roce 1941 padl u Charkova jeho 
jediný syn a v roce 1946 byl jako 
většina německého obyvatelstva 
odsunut do Německa. Se ženou 
si našli skromný byt v durynské 
obci Seebergen. Dříve velevážený 
spisovatel tu umírá v zapomnění 
v únoru 1947. V rodném Josefově 
Dole ho dnes připomíná nejen po-
mník u kostela Proměnění Páně, ale 
i část expozice v místním muzeu. 
Na nádražní budově najdete též 
informační tabuli naučné stezky 
Gustava Leutelta. První část  
(5,4 kilometru) této stezky s pěti  
zastávkami byla otevřena v roce 
2013, o dva roky později došlo 
k jejímu prodloužení o další čtyři 
zastavení (11,3 kilometru).

 Gustav Leutelt
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Špičáku futuristicky pojatá vyhlídka 
Špička. Nachází se v blízkosti místa, 
kde začínala zaniklá bobová dráha. A to 
ovlivnilo její podobu. Originální stavba, 
kterou podpírají tři ocelové nohy, má 
podle architektů připomínat obrácený 
bob. Mnohým ale evokuje spíše lžíci 
nebo vesmírný objekt. Na nevšední 
tanvaldskou vyhlídku vylezete po dvou 
žebřících. Spodní část vyhlídkové ploši-
ny je ze zakřivené laminátové skořepiny 
potažené zrcadlovou fólií, a tak se v ní 
působivě odráží okolní příroda.

Za sněhovým eldorádem
Z dříve průmyslového města se stává 
oblíbené letovisko s řadou penzionů, 

Osobnost regionu
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cestování po ČR l slavná filmová místa 

T e x t :  P e t r  H o r á l e k
F o t o :  a r c h i v  Č D

KALAMITA
Absurdní zimní komedie 
o hledání štěstí na železnici
Režisérka Věra Chytilová dokázala z původně společensky 
angažovaného scénáře vytvořit satirickou komedii, která potměšile 
nastavovala zrcadlo tehdejší normalizaci. Z Kalamity se navíc stala 
skoro kultovní záležitost mezi železničáři. Vždyť který další český 
film se odehrává téměř výhradně na dráze a ještě k tomu ve sněhem 
pokrytých Jizerských horách?

„Tak je to vždycky. 
Ze začátku to ani tak 
nevypadá, ale nakonec 
je z toho průser jako hora.“

Existují filmy, které stojí na scénáři 
nebo akčních scénách. To ovšem 

není případ Kalamity. Hlavní síla sním-
ku, který původně Věře Chytilové vnutili 
a později zase neúspěšně odebírali, 
spočívá v atmosféře. Režisérka dokázala 
pomocí výrazné hudby, často nesmysl- 
ných a nenavazujících dialogů, práci se 
střihem a těkavou kamerou prosadit 
na plátna normalizačních kin film, který 
se hodně vymykal tehdejší běžné pro-
dukci. Provokoval už tím, že byl jiný.

Příběh až na druhém místě
Námět o klukovi, který odešel z vysoké 
školy a snaží se zapadnout do pracovního 
prostředí na železnici, ležel na Barrandově 

dlouho. Nikdo ho nechtěl točit, zaváněl 
totiž propagandou, byl příliš civilní a navíc 
se odehrával v zimě a na sněhu, což 
filmaři nemají rádi. Věra Chytilová ho do-
stala skoro za úkol. Ve stejné době navíc 
pracovala na prestižnější Panelstory. Reži-
sérka si ovšem přidělený příběh radikálně 
upravila. Její forma vyprávění upozadila 
děj a zdůraznila absurditu doby.

A o čem vlastně film vypráví? Honza 
Dostál (Boleslav Polívka) se vrací domů, 
protože už ho nebaví studium. Zacvičuje 
se na strojvedoucího, přičemž se stane 
terčem milostných útoků nevyzrálé 
průvodčí Květy (Jaroslava Kretschmero-
vá) a primářky na chirurgii, jež prochází 
manželskou krizí (Jana Synková). Jenže 
má zájem o zdravotní sestru Majku 
(Dagmar Bláhová). Ta ovšem místo prá-
ce řeší jenom závody v sáňkařství a ne-
závazně flirtuje s muži, aby překonala 
svou frigiditu. Všechny postavy se cítí 
nešťastné a v depresi, ačkoli se jim vů-
bec nic neděje. Osudy hrdinů vygradují 
v přírodní kalamitě, když jedou ve vlaku, 
na který spadne lavina.

ČSFD: 74 %, IMDb: 67 %
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 slavná filmová místa l cestování po ČR 

KALAMITA
Československo, 1980, premiéra 1982, 96 min.
 Režie: Věra Chytilová
 Scénář: Josef Šilhavý, Věra Chytilová
 Kamera: Ivan Šlapeta
 Hudba: Laco Deczi
 Hrají: Boleslav Bolívka, Dagmar Bláhová, 
Jana Synková, Jaroslava Kretschmerová, Antonín Kubálek, 
Bronislav Poloczek, Zdeněk Svěrák, Václav Švorc, 
Václav Helšus, Laco Deczi, Marie Pavlíková, 
Zdeněk Dítě, Pavel Zedníček, Boris Rösner a další

Omezená distribuce
Snímek musel projít opakovanou 
rozsáhlou střihovou úpravou, než 
ho v listopadu 1981 definitivně 
schválili. Jeho premiéra se konala 
v lednu 1982, ovšem s minimální 
propagací a omezenou distribucí. 
Nikdy však neskončil v trezoru. 
V Praze se běžně promítal celá  
80. léta, ale především na  
předměstích nebo v malých  
sálech. Kalamita směla na  
televizní obrazovky dokonce  
už začátkem října 1989, a to  
v pátek po 11. hodině večer.

Nebudem
Absurdní atmosféru dokládá  
i filmová písnička Nebudem.  
Její text není na první poslech  
nijak protistátní nebo ideologicky 
závadný. Čiší z něho však  
výsměch a odstup od zavedených 
společenských stereotypů.

„Nebudem, nebudem, nebudem se spolu příti.

To přece naši lásku nepodnítí, nebudem.

Budeme, budeme, budeme se k sobě míti,

budeme si lichotiti, to budem, jé.

Nebudem, nebudem, nebudem se více hašteřiti.

Nebudem si maličkosti vytýkati, to nebudem.

Budeme, budeme, budeme se doma zdržovati

a společně televizi sledovati, to budem, jé.

Nebudem, nebudem, nebudem čas utráceti.

Nebudem zanedbávat svoje děti, to nebudem.

Budeme, budeme, budeme si raději střádati,

abychom nemuseli na stará kolena strádati.

Ó, to budem.“

Ukážeš mi libido?
Film je prošpikovaný hláškami, na kte-
ré se fanoušci těší a milují je, zatímco 
ostatní je nechápou. „Tak mi snad uká-
žeš to libido, ne?“ „Dráha není fabrika. To 
chce cit, lásku a pružnost.“ „Jo, železni-
ce, to musí být láska, jinak se ti to ani 
nevyplatí.“ „Zastavit nesmíš, dojet musíš 
a žádnej to neocení.“ „Kdo dneska nemá 
problémy?“ „Jak to, že nejsou lidi?“ Do dia-
logů režisérka úmyslně vložila i morální 
apely, jako že každá profese může být 
poslání a že člověk by měl v práci hledat 
smysl, a ne jen výhody. A kupodivu zůsta-
la i věta, že pravda se přece neříká, i když 
v kontextu manželské nevěry.

Zejména u masového publika si nej-
větší oblibu získal závěr, kdy se hrdinové 
snaží dostat ven z vlaku pod lavinou. 
V této části se Kalamita nejvíce přibližuje 
standardní crazy komedii. Pro Chytilo-
vou typický motiv, že lidé si musí pomá-
hat, se uplatnil i zde. Záchranář horské 
služby se sice k uvězněným pasažérům 

dostane, ale sobecká Majka mu ukradne 
lyže a zmizí. Ostatní však krizovou situaci 
vyřeší tak, že přes závěj udělají živý most 
z vlastních těl.

Filmaři pod sněhem
Natáčení probíhalo zejména v Liberci 
a přilehlých místech. Díky tomu se do zá-
běru dostaly parní lokomotivy – právě 
zde totiž probíhal jejich pravidelný provoz 
nejdéle v celém Československu. Nádraž-
ní hospoda, kde pracuje otec hlavního 
hrdiny, se podle filmařů měla nacházet 
v zastávce Dolní Polubný. Tam vznikly i ex-
teriérové záběry, ve kterých Honza svádí 
nafoukanou Majku a hází po ní sníh. Mís-
to, odkud vjel vlak – ikonický motorový 
vůz Hurvínek – s hlavními hrdiny do závě-
je, snadno poznáte jako nádraží v Jablonci 
nad Nisou. A není divu, že se do filmu 
dostal i šotouši milovaný most přes Jizeru 
na trati mezi Kořenovem a Harrachovem. 
Hlavně nezapomeňte: „Při kalamitě je 
důležité zachovat klid.“  ▪

V kontextu 
normalizačního 

filmového marastu 
je Kalamita malý 
zázrak. Vynikající 
sžíravá satira, ve 
které snad není věty, 
která by neměla 
druhý smysl. 

Artran, ČSFD.cz

Filmaři vykouzlili z dnešní malé zastávky Dolní Polubný velké nádraží s hospodou. V pozadí je zřetelně vidět tunel

Nádraží v Jablonci nad Nisou Železniční most nad Jizerou u Kořenova
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KE TŘEM ROZHLEDNÁM 
A ČERTOVÝM KAMENŮM 
přes hřebeny Jizerských hor
Na dnešním výletě se pokocháme krásou Jizerských hor. Budeme je 
obdivovat nejen z okna vlaku a během chůze, ale především z trojice 
rozhleden. Dvě z nich vznikly až v tomto století, ta zbývající sice brzy 
oslaví stovku, nicméně loni prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Projdeme 
se i po schodech, které podle pověsti postavili čerti, abychom 
skončili u skokanských můstků, kde se dá lyžovat po celý rok.

Z vlaku vystoupíme v zastávce Smr-
žovka dolní nádraží a vydáme se 

po žluté k řece Kamenici. Od rozcestníku 
nás na jejím levém břehu povede modrá 
značka. Po levé ruce máme kostel  
sv. Petra a Pavla, po pravé památník 
připomínající padlé vojáky z bitev o ital-
skou nezávislost (1859), z rakousko- 
-pruské války (1866), rusko-turecké  
války (1878) a první světové války 
(1914–1918). Kolem centrálního  
obelisku je rozmístěna řada menších 
náhrobků vesměs s německými jmény.

T e x t  a   f o t o :  J a r o s l a v  V á l a Špička jako závodní bob
Od Penzionu Pod Špičákem pokračujeme 
lesní cestou na rozcestí Špičák – jižní sed-
lo s odbočkou k rozhledně Špička. Sedmi- 
metrová kovová rozhledna, která má 
svým tvarem připomínat závodní bob, 
odkazuje na někdejší dráhu pro boby 
a saně, jež začínala nedaleko. Rozhledna 
stojí od konce roku 2020 na vrcholovém 
skalisku Malého Špičáku na třech kovo-
vých nohách. Lesklé „břicho“ vyhlídkové 
plošiny je vytvořené z laminátové skoře-
piny a potažené zrcadlovou fólií, takže 
se v ní odráží okolní skála, porost a také 
přicházející návštěvníci.

Tanvaldský Špičák
Vrátíme se na modrou značku, ale už 
po 600 metrech ji vyměníme za zelenou, 
která nás přivede k rozhledně Tanvald-
ský Špičák. V 80. letech 19. století zde 
stála chatka s jednou místností a půdou, 
výhled byl možný z Fanterovy skály (Fan-
terstein). Albrechtická sekce Německého 
horského spolku pro Ještědské a Jizerské 
hory si už koncem 19. století dala za cíl 
postavit zde rozhlednu. Její snahy však 
narazily na přemrštěné požadavky ma-
jitelů parcel. Teprve roku 1907 odkoupil 
spolek tříhektarový pozemek na vrcholu 
kopce a 1. července 1908 byl položen 

Rozhledna Tanvaldský Špičák během loňské rekonstrukce

Rozhledna 
Špička na 
Malém 
Špičáku

Fanterova skála

Rozhledna Světlý vrch



památník válek

rozhledna Špička

vyhlídka Fanterova skála

 rozhledna Tanvaldský Špičák

rozhledna Světlý vrch skokanské můstky

Mariánské schody

pomník 
katastrofy 

na Bílé Desné

žst. Desná

zast. Smržovka dolní nádraží

19

poznej Česko pěšky l cestování po ČR

zalesněné stráni dochovalo přibližně 
350 schodů a my po nich naštěstí půjde-
me dolů.

V Desné
Na okraji Desné se můžeme podívat 
ke skokanským můstkům, neboť zdejší 
obec je jedním z mála středisek zim-
ních sportů, kde mohou děti a dorost 
trénovat skoky na lyžích a severskou 
kombinaci. V areálu byly vybudovány 
čtyři skokanské můstky, označené podle 
kritického bodu K60, K40, K23 a ten 
nejmenší pro předškoláky K8. Skáče se 
na nich nejen v zimě, ale i v létě – mají 
totiž umělý povrch. Cestou se ještě krát-
ce zastavíme u památníku tvořeného 
balvanem, který 18. září 1916 přinesly 
vlny, poté co se protrhla hráz přehrady 
na Bílé Desné. Údolí se proměnilo  
v sutiny, 33 domů bylo zničeno,  
69 poškozeno, 62 lidí přišlo o život  
a 307 o přístřeší. Na nádraží to máme  
už jen necelý kilometr.  ▪

A DOMA TO ZNÁTE? www.nacestu.cz

Rubrika vzniká ve spolupráci s časopisem NaCestu. 

V aplikaci 
Vlakem na výlet 
získáte za tuto 

trasu  
20 ČD Bodů 

vyhlídky bylo vymyšleno tak, aby 
svým výpletem ze smrkového 

dřeva připomínalo ptačí 
hnízdo.

Vrátíme se na hlavní cestu 
pod rozhlednou a z následují-
cího rozcestí Nad Mariánský-

mi schody se můžeme ještě 
podívat do osady Mariánská 

Hora. Zde stojí malá kaple Pan-
ny Marie, několik pěkných starých 

i nových roubených chalup a na neda-
leké skále spatříme pamětní desku připo-
mínající německého spisovatele a básníka 
Johanna Christopha Friedricha von  
Schiller (1759–1805). Od rozcestí zamí-
říme po žluté k Mariánským schodům. 
Podle pověsti jich bylo 365 – každý den 
v roce položil čert jeden kámen. Ale 
proč, to pověst neříká. Skutečnost je 
taková, že schody z nahrubo otesaného 
žulového kamene postavili původní 
osadníci Mariánské Hory, aby si pod-
statně zkrátili cestu za prací do okolí 
Bílé Desné, kde se nacházelo množství 
brusíren skla a pil. Dodnes se ve strmé 

DÉLKA 
TRASY 
10  KM

základní kámen. Osmnáctimetrová roz-
hledna, kterou navrhl jablonecký archi-
tekt Robert Hemmrich, byla slavnostně 
zpřístupněna v neděli 4. července 1909. 
Přilákala tak početné davy, že již příští 
rok byla přistavěna restaurace. 

Rozhledna prošla nedávno re-
konstrukcí. Původní schodiště bylo 
vybouráno, dřevěnou střechu sňal 
jeřáb a pod ochozem vznikla 
provizorní plošina, na kte-
rou byly z vyhlídkového 
ochozu přesunuty antény. 
Dnes už tu je nové schodi-
ště, střecha i návštěvnický 
ochoz. Dále se opravil plášť, 
vyměnila okna na věži a anté-
ny přemístily tak, aby nerušily 
výhled. Od srpna 2022 je objekt 
opět přístupný veřejnosti.

Světlý vrch a Mariánské schody
Poté, co se pokocháme vyhlídkou, 
sestoupíme úzkou asfaltkou na okraj Al-
brechtic v Jizerských horách a po zelené 
vystoupáme na Světlý vrch. Od konce 
roku 2020 zde stojí dvaadvacetimetrová 
rozhledna, navržená projektantem Jiřím 
Fólem z Jablonce nad Nisou jako dřevo- 
stavba z lepeného dřeva s kovovým 
točitým schodištěm se 105 schody. Její 
půdorys tvoří pravidelný osmiúhelník, 
ale otevřená vyhlídková plošina je téměř 
kruhová o průměru 6,5 metru. Zábradlí 

Vlakem do Smržovky
Z Liberce
Přímým regionálním vlakem

Z Prahy
Osobními či spěšnými vlaky do Turnova, 
dále spojem soukromých dopravců 
do Liberce či Tanvaldu a poté regionálním 
vlakem ČD

Výhled z Fanterovy skály na Albrechtice v Jizerských horách

Mariánské 
schody



20

cestování po ČR l tudy kráčely dějiny

Až do poloviny 20. století byly české země domovem dvou 
velkých národů. Německy hovořící obyvatelstvo tvořilo 
zhruba třetinu populace a v různých dějinných érách 
pokukovalo tu po Vídni, tu zase po Berlíně. Za neoficiální 
hlavní město hrdé a občas i hlučné národnostní menšiny se 
považoval Liberec, dříve zvaný Reichenberg.

Na konci 19. století existovali Češi 
jako plnohodnotný evropský národ. 

Měli nejen vlastní jazyk a literaturu, ale 
i silné průmyslové závody, banky, střední 
školy a první univerzitu, získali postupně 

do svých rukou obecní samosprávu v dů-
ležitých městech i na zemském sněmu, 
vysílali zástupce do říšské rady ve Vídni 
a občas i do vlády. Jen autonomie,  
neřkuli samostatnost zůstávaly vzdá-
leným snem. Reformu znemožňovalo 
česko-německé vyrovnání.

Zatímco čeští politici a vlastenci toužili 
po uznání historických hranic, německá 
menšina volala po rozdělení území podle 
obcovací (v běžném životě používané) 
řeči. Spor se táhl dlouho, a dokonce 
znemožnil korunovaci císaře Františ-
ka Josefa I. českým králem. Německá 
menšina ovládala nejen pohraničí, ale 
i velká města jako Brno, Olomouc a Jih-
lavu. Centrem českého národnostního 
kvasu se jednoznačně stala Praha, kde 
už před první světovou válkou klesl podíl 
Němců pod 10 % populace. Za středisko 
německého živlu se všeobecně považo-
val Liberec – největší město v Čechách 
s jednoznačnou převahou germánského 
obyvatelstva, navíc „bezpečně“ obklope-
ný dalším sudetským územím.

Kdo bude mít hezčí výstavu
Přetahovaná o moc a prestiž se projevo-
vala na všech úrovních. Když se v roce 
1891 konala jubilejní zemská výstava, 
přijal nad ní císař záštitu (protektorát). 
Jenže Němci z příprav vycouvali, a po-
stavili tak mocnáře před choulostivou 
věc. František Josef I. pak sice na vý-
stavu do Prahy dorazil, ale nikoli na její 
zahájení (na to poslal svého bratra), ale 
až o více než tři měsíce později. A vzá-
pětí odjel na oficiální návštěvu do Liber-
ce, přičemž při cestě unikl nástrahám 
atentátníků.

V Liberci se ovšem žádná výstava 
nekonala. Teprve o tři roky později vzešel 
návrh od Živnostenského spolku, aby 
i Němci ukázali světu, co dokážou vyro-
bit. Ve sbírce se vybralo 1,5 milionu ko-
run, což byla tehdy astronomická částka. 
Velké i malé firmy přispívaly v řádu tisíců 
i desítek tisíc, samotné město Liberec 
věnovalo 50 tisíc korun. Jako místo ko-
nání výstavy byl vybrán areál nad právě 
dokončenou přehradou. Hotovo bylo 

T e x t :  P e t r  H o r á l e k
F o t o :  W i k i m e d i a

Německá výstava v Liberci v roce 1906

Císař František Josef I. v roce 1891 navštívil Prahu a pak hned Liberec

KDYŽ SE LIBEREC 
NAZÝVAL REICHENBERG 
a ožíval německými hlasy



21

tudy kráčely dějiny l cestování po ČR

Název a velikost 
v proměnách času
Kde se vzal původní název města, 
zůstává záhadou a předmětem do-
hadů. Patrně nejstarším uváděným 
názvem je Reychinberch z roku 1352 
a Raichmberg (1369). Přípona -berg 
znamená německy hora a předpona 
reich- zase bohatý. Protože však teh-
dejší území patřilo spíše mezi chudé, 
považuje se jméno buď za toužebné 
přání obyvatel, nebo za název přine-
sený z Německa. Český ekvivalent 
vznikl zkomolením jmen Rychberk, 
Lychberk a Liberk.

Navzdory vysídlení původního 
obyvatelstva po druhé světové válce 
zůstává Liberec pátým největším 
městem v Česku – po Praze, Brně, 
Ostravě a Plzni. V roce 1930 v něm 
žilo skoro 39 tisíc obyvatel, z toho  
30 tisíc se hlásilo k německé národ-
nosti. Po vytvoření velkého Liberce 
spojením okolních předměstí se 
v květnu 1939 navýšil počet obyvatel 
na 69 tisíc. Po odsunu se samozřejmě 
toto číslo snížilo, ale už v polovině 
60. let zde žilo podobné množství lidí 
jako před válkou. V současnosti má 
město asi 104 tisíc obyvatel.

Upravená minulost
Na německou minulost Liberce, ale 
i dalších krajů včetně Jizerských hor 
a Krkonoš (a vlastně českých zemí 
jako takových) se občas zapomíná. 
Například v populárním dětském 
filmu Krakonoš a lyžníci (z roku 
1980) mluví děti a dospělí jen česky 
a cizí řečí slyšíme promlouvat pouze 
hraběte Weinacha v závěru snímku 
při slavnosti. Podobnou zvláštnost 
najdeme i ve slavné adaptaci románu 
Babička (z roku 1971), kde Barunčin 
otec přiznaně neumí česky – a proto 
stále nepřirozeně mlčí.

Liberec na kresbě z roku 1828 Plán města z roku 1930

Místa s německou většinou ve 30. letech 20. století

až v roce 1906. Vrcholem oslav se stal 
příjezd císaře, který stejně jako o patnáct 
let dříve v Praze přijel až v jejím průběhu 
(zhruba za měsíc po otevření). Kvůli 
politické opatrnosti se také hned setkal 
s představitelem zdejší české menšiny.

Pivo a tramvaj jako lákadlo
A jak výstava v Liberci vypadala? Středem 
kompozice byla více než 50 metrů vysoká 
centrální hala s kupolí a kašnou. Vedle 
přehrady vznikla síť cest, které vedly 
k dalším budovám a kioskům s občerst- 
vením. Celkem se v areálu, který byl 
velký asi 400 tisíc metrů čtverečních, 
nacházelo 84 pavilonů. Pozornost bu-
dila typická norimberská pivnice nebo 
pavilon umění s díly německých malířů 
a sochařů.

Záměrem organizátorů bylo, aby se 
do výstavy zapojila všechna důležitá 
města s německou většinou. Navenek 
se tím měla demonstrovat germánská 
jednota a silné nacionální cítění. Pro účely 
výstavy se dokonce vybudovala provizorní 
tramvajová linka, která vedla ze Šaldova 
náměstí Husovou ulicí. Až do konce mo-
narchie se jednoznačně jednalo o nejpres-
tižnější a nejambicióznější podnik svého 
druhu německé menšiny u nás.

Hlavní město župy
Liberec se znovu dostal do centra dění 
po vzniku protektorátu Čechy a Morava. 
V polovině dubna 1939 byla na základě 
říšského zákona o rozčlenění sudeto- 
německých území vytvořena župa 
s Reichenbergem jako hlavním městem. 
Do nového správního celku připadala 
výrazná většina území odtržených od  
Československa po mnichovské dohodě 
na podzim 1938. Rozloha činila asi  
23 tisíc kilometrů čtverečních, po  
okupaci Polska se k němu připojilo  
i Českotěšínsko a Fryštátsko.

V návalu euforie a prvních velkých 
válečných úspěchů měli Němci s Liber-
cem velké plány. Chtěli přestavět celé 
centrum, postavit široké bulváry ulic 
a nové vysoké budovy včetně divadla pro 
1 400 návštěvníků. Chystala se i velko-
lepá sídliště pro dělníky. Dokonce ještě 
na konci války se nepřestávalo plánovat. 
Dochoval se například projekt obytných 
domů na Rochlici z dubna 1945. Ten už 
ale představoval jen fantasmagorický 
přelud. Němečtí dělníci tehdy umírali 
na frontách a místo nich pracovali 
v totálním nasazení v zázemí říše čeští 
nevolníci. Naštěstí pro oba národy už 
jenom pár týdnů.  ▪

Město v čase velké německé výstavy v roce 1906
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NA LYŽE

Areál Obří-Sud Javorník 
s lanovkou a bobovou drahou
Sportovní areál Obří Sud-Javorník 
se nachází jen kousek od Ještědu. Je 
skvěle vybavený pro rodiny s dětmi 
a disponuje skiparkem, lyžařskou  
školou, bobovou drahou o délce  
1 100 metrů a velmi originální restaurací 
(pozor na obědové fronty). Nachází se 
v nadmořské výšce asi 650 metrů, jeho 
vrchol je součástí přírodního parku, je 
zde moderní čtyřsedačková lanovka, 
na kterou navazuje sjezdová trať o délce 
900 metrů, snowpark a dětská sjezdovka. 
Pro nejmenší děti zde udělali i kobercový 
vlek. K němu vede mírná trať ohraničená 
bezpečnostním plotem, která slouží 
k výuce lyžování. Pro méně zkušené tu 
funguje ski školička skřítka Javorníčka.

Po vánočním a silvestrovském hodování je třeba shodit nabrané kilogramy. 
Vydejte se proto s dětmi do hor do zábavních areálů za sportem nebo do celoročně 
otevřených muzeí za poznáním – třeba toho, jak se dříve pracovalo a žilo 
na horách, nebo toho, co obnáší provoz na nejstrmější železnici na našem území.

ZA POZNÁNÍM

V harrachovské Šindelce 
se poučíte o lesnictví
Cestou na Mumlavské vodopády 
navštivte expozici Šindelka 
v Harrachově. Muzeum sídlí 
v budově, kde se dříve vyráběly šindele. 
Samotná výstava se dělí na několik 
sekcí – lesnictví, myslivost a právě již 
zmíněnou produkci šindele. Největší 
atrakcí je vodní model splavování 
dřeva. Nejdříve se napustila malá nádrž 
vodou, do které se vložily drobné špalíky 
dřeva znázorňující opracované klády. 
Po zvednutí stavidla se špalíky svezly 
korytem řeky do údolí. S modelem jsme 
si mohli pohrát, což se dětem moc líbí. 
Expozice je sice malá, ale díky vodnímu 
modelu se zdržíte dlouho. Pracovníci 
muzea jsou moc ochotní.

PRO DRÁŽNÍ NADŠENCE

Muzeum ozubnicové dráhy 
s výtopnou v Kořenově
Muzeum ozubnicové dráhy najdete 
přímo v budově nádraží Kořenov. 
Jeho exponáty spočívají především 
v dobových fotografiích, modelech 
vozidel, která se nasazovala na zdejší 
trať, a nádražní techniky. V obnovené 
výtopně, která se nachází vedle nádraží, 
jsou k vidění i historické vlaky. Velkým 
lákadlem pro děti i dospělé jsou projížďky 
v důlním vláčku. Prohlídka všech expozic 
zabere asi hodinu a doporučujeme ji jako 
výchozí bod pro další výlety do okolí. 
V lednu zde mají otevřeno v pátek,  
v sobotu a v neděli od 10 do 16 hodin. 
Pro větší množství zájemců (od dvaceti 
platících) lze domluvit individuální 
prohlídku i v jinou dobu.

Aby děti 
nezlobily

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

ZÁBAVA UVNITŘ

Funpark Babylon v Liberci 
zbaví nadbytečné energie
V libereckém Centru Babylon vznikl 
v roce 2021 funpark se skluzavkami, 
trampolínami, překážkovými drahami, 
střílecím hradem, tříkolkami a dalšími atrakcemi, 
které podporují děti v pohybu. Přivedete své 
ratolesti hezky vyvoněné a nastrojené a odcházíte 
se zpocenými a vyřízenými jedinci. Místo je vhodné 
i pro ještě lezoucí mrňata a vstup je povolen jen 
v ponožkách! Otevřeno je každý den. Pokud hledáte 
místo pro oslavy, najdete zde tematicky laděné 
prostory jako mořský svět, vesmír, džungle a další. 
Když je ošklivé počasí, přijde sem obvykle hodně lidí. 
Vzhledem k tomu, že jde o opravdu velké centrum, se 
mačkat nebudete.
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Gotthardský průsmyk

Mohlo by se zdát, že cesta přes Alpy je od nepaměti 
snadnou procházkou. Vždyť tyto velehory překročil už 
v roce 218 př. n. l. vojevůdce Hannibal se svým vojskem, 
a dokonce s téměř 40 slony. Pravda je ale jiná. Na cestě 
tehdy zahynulo několik tisíc bojovníků z Kartága. Ještě 
po další 2 000 let šlo o náročné a často nebezpečné 
dobrodružství s nejistým koncem.

JAK PŘEKONAT 
ŠVÝCARSKÉ ALPY 
nejdelším tunelem světa

T e x t :  P e t r  Š ť á h l a v s k ý
F o t o :  a u t o r ,  S O B ,  S B B ,  S B B  H i s t o r i c
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Nejkratší spojnice přes Alpy ze severu 
na jih vede přes průsmyk svatého 

Gottharda. Navzdory výstavbě silnic 
v době římského impéria i v pozdějším 
barbarském starověku zde vznikla 
schůdná cesta až ve 13. století.  
Gotthardpass plnil strategickou funkci 
pro německé císaře, kteří se tudy 
přesouvali se svou družinou do Říma. 
Právě proto získali místní obyvatelé 
podřízenost přímo císaři a s ní paradox-
ně spojenou určitou míru svobody. Není 
divu, že právě zde se vytvářely základy 
budoucí švýcarské konfederace.

Od muly k rychlovlaku
Přechod přes Gotthardský průsmyk 
se otevřel po zpřístupnění soutěsky 
Schöllenenschlucht vybudováním mos-
tů Twärrenbrücke v roce 1220 a Teufels- 
brücke (Čertův most) přes řeku Reuss 
vysoko v horách v roce 1230. Stezka  
byla skutečně jen pro odvážné. Místy 
měla šířku pouze 1,5 metru, přesto ji  
v 15. století použilo asi 10 000 poutní-
ků, 9 000 zvířat a přepravilo se po ní 
kolem 170 tun zboží. To se muselo před 
vstupem do hor přeložit na záda koní, 
mul a jiného zvířectva, přitom zatížení 
každého z nich dosahovalo maximálně 
150 kilogramů. Cesta z Flüelenu  
u Lucernského jezera do Bellinzony 
tehdy trvala kolem 30 hodin.

První silnici, která umožnila jízdu 
povozů, zbudovali přes Gotthardský 
průsmyk na přelomu 18. a 19. století. 
Využívala se necelých 100 let. Její použití 
usnadnil rozvoj příjezdových cest pod ho-
rami. V roce 1875 se dalo cestovat z Ba-
sileje do Lucernu vlakem, pak po Lucern-

ském jezeře parníkem, z Flüelenu přes 
průsmyk do Coma dostavníkem a dále 
do Milána znovu vlakem. Taková cesta 
trvala kolem 50 hodin, přesto ji za rok 
podstoupilo více než 70 000 cestovatelů 
a přepravilo se několik tisíc tun zboží.

Dnes si každý může vybrat mezi 
romantickou cestou po horské silnici plné 
serpentin a výhledů, která vznikla ve  
30. letech 20. století a v jeho druhé  
polovině prošla rozsáhlou modernizací, 
a horskou železnicí s mnoha smyčka-
mi a přes „krátký“ 15 kilometrů dlouhý 
vrcholový Gotthardský tunel. Ten, kdo 
spěchá automobilem, však zvolí 17 kilo-
metrů dlouhý Gotthardský dálniční tunel. 
Otevřen byl v roce 1980 a nyní probíhá 
jeho rozšíření a rekonstrukce. Pokud ne-
skončíte v zácpě, zkrátí vám dálnice jízdu 
z Basileje do Milána na zhruba 4,5 hodiny.

Člověk, který chce strávit cestu 
efektivně a místo řízení auta se věnovat 
svým koníčkům nebo práci, dorazí vla-
kem díky nejnovějšímu Gotthardskému 
úpatnímu tunelu, dlouhému 57 kilo- 
metrů, z Basileje do Milána za 4 hodiny  
a 45 minut. Rychlovlaky jezdí pod Alpa-
mi dvousetkilometrovou rychlostí.

Po kolejích už 140 let
První železnici přes Gotthardský prů-
smyk otevřeli v roce 1882. Stavba  
206 kilometrů dlouhé dráhy z Immensee 
nedaleko Lucernu do Chiassa na italské 
hranici trvala 10 let a stála 227 milionů 
švýcarských franků. Plánovaný rozpo-
čet překročila o 40 milionů – a to se 
proti původnímu projektu ještě hodně 
šetřilo. Třeba se vynechala druhá  
kolej a zmenšily se poloměry oblouků. 

Jak je vidět, s rozpočtem velkých  
infrastrukturních staveb měli problé-
my už v 19. století.

Na stavbě pracovalo několik tisíc 
dělníků. Jen na samotném 15 kilometrů 
dlouhém tunelu se podílelo až 2 500 lidí, 
kteří používali nejmodernější dostup-
nou techniku včetně pneumatických 
vrtacích souprav a dynamitu, jehož 
spotřeba byla tak vysoká, že se vyplatilo 
postavit speciální dynamitku v údolí 
přímo u stavby. Pracovní podmínky 
byly hrozivé. Na místě zemřely desítky 
dělníků a stovky jich odnesly pracovní 
nasazení trvalým poškozením zdraví. 
Pracovní nasazení a stres zabily dokon-
ce hlavního stavitele Louise Favreho, 
a to jenom tři čtvrtě roku před proraže-
ním tunelu.

Stavba to ovšem byla úctyhodná. 
Nejen délkou přes 200 kilometrů, ale 
především díky vrcholovému 15 kilo-
metrů dlouhému tunelu, ve své době 
nejdelšímu na světě, který byl vyražen 
v horách ve výšce přes 1 100 metrů nad 

Sbírka historických elektrických lokomotiv SBB v Erstfeldu

Severní portál Gotthardského tunelu v 19. století



Porovnání Gotthardských tunelů

Původní tunel (vrcholový) Nový úpatní tunel

Zahájení provozu 1882 2016

Délka stavby 10 let 17 let

Délka tunelu 15 003 metrů 57 104 / 57 017 metrů

Nadmořská výška 1 107–1 151 m n. m. 312–549 m n. m.

Charakter Jedna dvoukolejná roura Dvě jednokolejné roury

Doba jízdy 10 minut 20 minut

Počet dělníků při stavbě 2 500 2 600

Náklady na výstavbu 66,7 milionu CHF (v cenách cca 1880) 12,2 miliardy CHF (v cenách cca 2010)
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mořem. Z obou stran k němu vedly dlou-
hé horské rampy se sklonem 26 promile 
a s množstvím serpentin a smyček  
o poloměru oblouků jen 300 metrů. 
Na celé trati se nacházelo skoro 50 dalších 
tunelů a množství vysokých mostů přes 
hluboké alpské rokle. Řada těchto  
tunelů měří více než 1,5 kilometru  
a délka mnoha mostů je přes 100 metrů.

Přibyla druhá kolej  
a elektrifikace
Zpočátku zde jezdilo kolem 20 vlaků  
denně, ale jejich počet se rychle zvyšo-
val. Trať slavila ohromný úspěch. V roce 
1883 ji využil milion cestujících a přepra-
vilo se necelého půl milionu tun zboží, 
o 25 let později už to byly skoro čtyři mi-

liony lidí a 1,6 milionu tun zboží a v roce 
1980 přes sedm milionů cestujících 
a skoro 13 milionů tun zboží. V době 
největšího vytížení Gotthardské dráhy 
zde denně jezdilo kolem 300 vlaků,  
a přepravilo se dokonce přes 30 milionů 
tun zboží.

Rostoucí počet vlaků a jejich hmot-
nost si vyžádaly už na konci 19. století 
položení druhé koleje v celé délce tratě. 
Od roku 1922 byl zavedený elektrický 
provoz a prováděla se další vylepšení. 
Nejprve byly zesíleny mosty a v letech 
1952–1977 byla celá dráha důkladně 
modernizována. Zdokonalilo se i za-
bezpečovací zařízení a mnoho dalších 
prvků železnice. Díky tomu bylo možné 
zkracovat intervaly vlaků, zvyšovat 

Smyčky na jižní rampě Gotthardbahnu vytváří tři patra kolejí nad sebou

jejich rychlost na horských rampách až 
na 80 km/h a hmotnost na maximálních 
1 600 tun. Tak těžké vlaky dopravovala 
trojice silných elektrických lokomotiv. 
Mimochodem, první typ zdejších  
parních lokomotiv dokázal uvézt jen 
170 tun těžký vlak rychlostí pouhých  
17 km/h a vůbec nejsilnější švýcarské 
parní stroje, přezdívané Elefant, dopra-
vovaly na Gotthardské trati nákladní 
vlaky jen o 320 tunách rychlostí 26 km/h  
nebo 200 tun těžké rychlíky rychlostí  
35 km/h.

Naučná stezka plná výhledů
Nejen jízda vlakem, ale i procházka či 
projížďka na kole podél severní nebo 
jižní rampy Gotthardské panoramatické 
dráhy představují dokonalý zážitek. 
Po otevření nového Gotthardského 
tunelu se můžete vydat na horskou trať 
spojem InterRegio označeným Treno 
Gottardo a v letní sezoně také vlakem 
Gotthard Panorama Express. Po výstupu 
v Göschenenu nebo v Airolu se můžete 
projít přímo kolem horské železnice.

V Göschenenu u severního ústí 
Gotthardského tunelu začíná cesta 
nahoru do průsmyku po horské cestě 
přes historické kamenné mosty včetně 
legendárního Čertova mostu nebo 
opačným směrem do údolí 23,5 kilo- 
metru dlouhá naučná stezka do Erstfeldu. 
Trať zde kvůli mnoha smyčkám měří 
skoro 30 kilometrů. Na cestě je také 
řada fotogenických míst a vyhlídek. 
Legendární je především kostelík 
ve Wassenu, který vlak po cestě do hor 
mine třikrát. Poprvé vidí cestující koste-
lík v údolí z žabí perspektivy, podruhé ho 
mají při jízdě skrze vesnici v úrovni očí 
a potřetí minou vesničku vysoko na  
horském úbočí a svatostánek vidí  
z ptačí perspektivy.



Přeprava po železnici 
přes Gotthardský průsmyk

Rok
Počet 

cestujících
Náklad 

v tunách

1883 1 milion 470 tisíc

1900 2,6 milionu 1 milion

1908 3,9 milionu 1,6 milionu

1980 7,2 milionu 12,7 milionu

Počet vlaků denně

1883 18

1900 40

1955 145

1980 172

2018 160

železnice
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Cesta končí v Erstfeldu o 600 výško-
vých metrů níže. Ve zdejším depu se 
nachází depozitář nadace SBB Historic 
s řadou historických lokomotiv, které 
na trati jezdily. Na nádraží v Airolu u již-
ního výjezdu ze starého Gotthardského 
tunelu se nachází půjčovna jízdních kol. 
Z Airola se můžete vydat po nenáročné 
cyklotrase pořád z kopce do stanice  
Biasca, kde lze kolo odevzdat. Na 40 kilo- 
metrech klesnete zhruba o 850 výško-
vých metrů, takže je to skutečně pořád-
ný sešup z hor do údolí. I na této cestě 
se nachází několik vyhlídek na železnici. 
Legendární jsou pohledy na několik 
„pater“ dráhy u místa Pardorea a Piano-
tondo, kde vlaky šplhají ve smyčkových 
tunelech nahoru k průsmyku. Vidět 
lze i zachované úseky historické cesty 
dlážděné mohutnými kameny.

Nový tunel  
světových parametrů
Rostoucí objem dopravy přes Gotthard-
ský masiv vedl ve druhé polovině 20. sto-
letí k úvahám o stavbě nového úpatního 
tunelu, kde by vlaky nemusely šplhat 
vysoko do hor a díky tomu by bylo možné 
dopravit více zboží rychleji a s menšími 
náklady. Projekt NEAT – Nový železniční 
tranzit – nakonec schválilo lidové hlaso-
vání a švýcarský lid souhlasil i se speciální 
daní pro silniční vozidla, ze které se celá 
stavba financovala.

Projekt zahrnoval rekonstrukci 
mnoha tratí napříč Švýcarskem i stav-
bu několika dlouhých úpatních nebo 
také základových tunelů. Jeho jádrem 
byla stavba 57 kilometrů dlouhého 
Gotthardského úpatního tunelu, v ori-
ginále Gotthard-Basistunnel. Vlastně 
se jedná o dvojici tunelů a řadu dalších 
podzemních štol a prostor. Gotthard-
ský masiv je tak hluboko pod zemí  
provrtaný více než 150 kilometry  
chodeb a tunelů. Jeho ústí jsou na  
severu jen zhruba 450, a na jihu  
dokonce pouhých 310 metrů nad mo-
řem, tedy o dobrých 600–700 metrů 
níže, než vede stará trať.

Díky tomu dopraví nákladní vlak 
o hmotnosti 1 600 tun jediná lokomotiva 
oproti třem, které jsou potřeba na horské 
dráze. Rovněž rychlost se podstatně  

Zajímá vás železnice hlouběji a chtěli byste si přečíst více 
článků s touto tematikou? Zkuste oborový magazín Železničář, 
který koupíte v ČD centrech a pokladnách nebo si jej můžete 
předplatit a získat navíc 4× ročně oboustranný plakát 
ve formátu A2. Více informací na stránkách zeleznicar.cd.cz

12×
ročně
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zvedla. Nový tunel je stavěný na 250 km/h,  
i když se v něm běžně jezdí jenom 
dvoustovkou. Cesta novým tunelem je 
také o více než 30 kilometrů kratší. Díky 
těmto změnám se podstatně zkrátila 
cestovní doba mezi severem Švýcarska 
a italsky hovořícím kantonem Ticino 
a významně vzrostl počet cestujících.

Jen za první rok od jeho otevření stoupl 
počet zákazníků na železnici o 30 pro-
cent – na 11 000 denně. Zatímco v roce 
2015 před otevřením Gotthardského 
úpatního tunelu trvala cesta mezi 
Curychem a hlavním městem Ticina 
Bellinzonou 2 hodiny a 14 minut,  
dnes je to pouhá 1 hodina a 37 minut. 
Není divu, že švýcarskou železnici  
obdivují laici i odborníci z celého světa. 
Proč? To se přijeďte podívat nejlépe na 
vlastní oči.   ▪

Severní portál nového Gotthardského tunelu 
s rychlovlakem Giruno 

Současný vjezd do starého tunelu



www.cd.cz/cdnight

Objevte krásy 
cestování vleže

CD-C11187335-Nocni vlaky krasy cestovani-215x270-CDproVas-221125.indd   1 25.11.2022   13:27



KE STAŽENÍ
od ledna 2023

vyhledejte spojení vlakem, 
autobusem i MHD

zobrazte si aktuální  
informace o spojích

kupte jednotlivou jízdenku 
i časový jízdní doklad IDSOK

zaplaťte bankovní kartou, 
Google Pay, Apple Pay  
nebo Masterpass

MobilOK
nová aplikace pro cestování v Olomouckém kraji

Více informací na IDSOK.CZ



Články v této rubrice mají pouze informativní charakter. 
Přeprava ve vlacích ČD se řídí tarifem TR 10 a SPPO.

Jízdní řád 2023
Hlavní změny v regionech

Můžete potkat ve vlaku
Josef Mádle

ČD Ski
Slevy pro lyžaře
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V jízdním řádu 2023, platném 
od 11. prosince 2022, České dráhy 

zavádí 9 197 různých vlaků. S přihléd-
nutím k omezení v jejich jízdě –  
některé spoje jezdí například jen v pra-
covní dny či naopak pouze o víkendech 
či v určitém časovém období – je denní 
průměr nabízených spojů asi o čtvrtinu 
menší. Za rok tak dopravce vypraví 
skoro 2,5 milionu vlaků, které ujedou 
denně v průměru 324 000 kilometrů.  
Celkový rozsah dopravy je velmi  
podobný jako v předchozím  
jízdním řádu.

Mezi hlavní změny patří nasazování 
nových vozidel. Na Moravě a ve Slezsku 
tak místo dosluhujících elektrických 
jednotek řady 460 a souprav s osobními 
vozy z 90. let pojedou moderní Regio- 
Pantery. Týká se to trati z Olomouce 
do Uničova a Šumperka a později pak 
dalších úseků i v Moravskoslezském kraji.

Mezi priority patří jednoznačně 
nabídka mobilního internetu zdarma. 
Počet spojů označených v jízdních 
řádech značkou wi-fi stoupl zhruba 
o 900 na téměř 3 200 vlaků, z toho té-
měř 1 700 připadá na regionální spoje. 
S využitím cestovní elektroniky, jako 
jsou mobilní telefony, smartphony, 
tablety nebo notebooky, souvisí i mož-
nost jejich napájení během jízdy. Velká 
část vozidel je vybavená zásuvkami 
230 V 50 Hz a modernější z nich  
i USB konektory. Symbol elektrické  
zásuvky nese v jízdním řádu 2023 
téměř 2 300 spojů. Je to zhruba  
o 800 vlaků více než v loňském roce.  

V novém jízdním řádu vypravují České dráhy denně 
v průměru 6 736 vlaků, které ujedou za celý rok zhruba 
118 milionů kilometrů. Přibližně dvě třetiny z tohoto 
výkonu připadají na regionální spoje. V některých krajích 
se objeví nová vozidla, pokračuje trend zvyšování počtu 
bezbariérových vlaků a v souladu s trendem digitalizace 
klade národní dopravce důraz na rozšiřování wi-fi 
a obslužnost zásuvkami pro drobnou elektroniku.

REGIONÁLNÍ VLAKY 
V JÍZDNÍM ŘÁDU 2023 
Nová vozidla, méně bariér, více wi-fi

    
Díky dokončení stavebních prací na  
4. koridoru došlo ke zkrácení jízdních 
dob. Z Benešova na jih jsou regionální 
spoje řešeny novým konceptem: přímé 
vlaky Benešov – Olbramovice – Sedlčany 
a Olbramovice – Tábor. Změnil se také 
dopravní model na trati 093 ve směru 
Kralupy nad Vltavou – Kladno. Jde o zruše-
ní pobytů v Brandýsku a zrušení přestupů 
v Kladně-Ostrovci. Naprostá většina vlaků 
je v relaci Kralupy – Kladno – Praha přímá.

Víkendové vlaky, které v jízdním  
řádu 2022 jezdily v relaci Nymburk – Kři-
nec – Městec Králové, jsou nově vedeny 
v relaci Nymburk – Křinec – Rožďalovice. 
Středočeský kraj současně neobjednal 
provoz víkendových osobních vlaků mezi 
Křincem a Městcem Králové. Provoz 
v úseku Mladějov v Čechách – Lomnice 
nad Popelkou bude na základě objed-
návky kraje probíhat pouze v turistické 
sezoně v období od 29. dubna do 30. září.

Na trati 071 se v průběhu roku očeká-
vá otevření nové zastávky Praha-Rajská 
zahrada. Správa železnic rovněž před-
pokládá zahájení prací na modernizaci 
stanice Praha-Smíchov, což bude mít 
zásadní vliv na provoz na trati 122.

 
I letos je v plánu řada výluk. Dokončovat 
se bude obnova úseku Brandýs nad Orli-
cí – Ústí nad Orlicí, která si na jaře vyžá-

dá náhradu vlaků autobusy. Pokračovat 
bude přestavba uzlu Pardubice nebo 
práce na zdvojkolejnění úseku mezi 
hlavním a rosickým nádražím v Pardu-
bicích včetně stavby nového mostu přes 
Labe. Mezi očekávané novinky patří 
zcela nová zastávka Stéblová obec.

Důležité je zavedení nového pozdně 
večerního spojení z Chocně do Lito- 
myšle, čímž se toto město stává lépe do-
stupným. V neděli dopoledne a v sobotu 
večer se zrušilo omezení jízdy u vlaků 
mezi Českou Třebovou a Lanškrounem.

V oblasti vozidlového parku se nově 
počítá s nasazením vozidel řady 814.2 
(trojdílná RegioNova) na trať 041, kde 
se větší kapacita využije především v ob-
dobí turistické sezony v oblasti Českého 
ráje. Uvolněné dvoudílné RegioNovy 
řady 814.0 vyjedou na tratích 040, 042, 
044 a 046, kde vystřídají motorové vozy 
řady 810.

Oproti loňsku jezdí více přímých spojů 
z Hradce Králové na Podorlicko. Dva 
páry přímých spěšných vlaků Hradec 
Králové – Letohrad nahradily předchozí 
spojení s přestupem v Týništi nad Orlicí. 
K novinkám patří městská linka Trutnov –  
Libeč. Bude jezdit v pracovní dny v ranní 
a odpolední špičce od března v trase 
Trutnov – Trutnov střed – Libeč.

PRAHA 
A STŘEDOČESKÝ 
KRAJ

PARDUBICKÝ 
KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ 
KRAJ



33

ČD servis

Pro cyklisty
K ekologické mobilitě přispívá 

i možnost přepravit jízdní 

kola. Vlaků s některým ze 

symbolů kola a s jeho snadnou 

přepravou mají České dráhy 

v aktuálním jízdním řádu  

více než 7 500, tedy zhruba  

o 700 více než loni.

Odstraňování 
bariér
V novém jízdním řádu 

České dráhy vypravují 

6 201 spojů se značkou 

bezbariérovosti. To znamená 

zvýšení o asi 800 vlaků 

oproti předchozímu roku. 

S tím souvisí i větší možnosti 

dobíjet baterie invalidních 

vozíků (a elektrokol) 

v nejmodernějších vlacích.

Na základě požadavku objednatelů  
dopravy se změnil dopravce na lince L2  
Liberec – Česká Lípa – Děčín, kterou 
nově zajišťuje společnost Die Länderbahn.  
Národní dopravce bude provozovat 
v letním období nový pár vlaků mezi 
Doksy a Českou Lípou, kde se o letních 
prázdninách zavedou víkendové spoje 
s přímými vozy v trase Postoloprty – 
Lovosice – Česká Lípa – Doksy a zpět.

Vlaky linky U1 nově zajíždí do stanice 
Kadaň předměstí a jsou vedeny duali-
zovanými jednotkami 640 RegioPanter. 
Sezonní cyklovlaky v úseku Děčín – Mi-
kulášovice dolní nádraží, Mikulášovice 
dolní nádraží – Rumburk a Rumburk –  
Děčín pojedou v období turistické 
sezony od 1. dubna do 29. října. Kvůli 
výlukám na území Německa pojede 
o víkendech a státem uznaných svátcích 
vlak Letní kometa až od 4. června do  
29. října 2023, zatímco vlak Vánoční ko-
meta pouze ve dnech 2., 3., a 9. prosince.

Do 18. února trvá na území Německa 
výluka v úseku Děčín státní hranice – 
Bad Schandau. Další výlukové práce se 
plánují v úseku Schöna – Bad Schandau  
v období od 5. června do 17. října 
a od 27. října do 8. prosince.

Výkony na lince (Děčín –) Benešov nad 
Ploučnicí – Česká Lípa – Liberec převzal 
dopravce Die Länderbahn. Spěšné vlaky 
v úseku (Děčín –) Ústí nad Labem –  
Moldava v Krušných horách a zpět  
nově zajišťuje dopravce GW Train Regio.

V regionu nastaly jen dílčí změny. 
Na trati 142 byl zaveden víkendový vlak 
v relaci Karlovy Vary – Nejdek s odjez-
dem z Karlových Varů ve 21:50 hodin. 
Na trati 148 pojede v sezoně pár vlaků 
Aš – Hranice v Čechách a zpět s od-
jezdem z Aše v 10:10 hodin a na trati 
161 sezonní vlak Bečov – Chyše a zpět 
s odjezdem z Bečova v 9:29 hodin.

LIBERECKÝ 
KRAJ

ÚSTECKÝ 
KRAJ

KARLOVARSKÝ 
KRAJ
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Na trati 175 Rokycany – Nezvěstice se 
v úseku Rokycany – Mirošov a zpět počí-
tá ve větší míře s nasazením vozidel  
řady 844 RegioShark. Stejně jako loni 
budou sezonní vlaky Plzeň – Klatovy – 
Železná Ruda – Alžbětín jezdit o sobo-
tách, nedělích a svátcích po celý rok –  
v zimní a letní sezoně i v pracovních 
dnech včetně jarních, velikonočních 
a podzimních prázdnin.

Na regionální dopravu má pozitivní vliv 
dokončení stavebních prací na 4. korido-
ru. V úseku České Budějovice – Tábor lze 
již trvale nasazovat nové RegioPantery 
na všechny regionální vlaky. Zkracují se 
jízdní doby i pobyty ve stanicích.

Na žádost objednatele se nyní  
všechny regionální vlaky na území Jiho- 
českého kraje řadí do linek. „Letní obdo-
bí“ se zkrátí na dobu od 29. května do  
1. října. Až do konce ledna potrvá zku-
šební provoz RegioPanterů na trati 195 
Rybník – Lipno nad Vltavou.

Na trati 241 Znojmo – Okříšky se 
o víkendech u většiny vlaků pravidelně 
nasazují místo motorové jednotky  
řady 814 RegioNova modernější  
motorové vozy řady 841 RegioSpider.

Hlavní změna spočívá v opětovném za-
vedení vlakové dopravy v úseku Brno – 
Blansko hned od začátku jízdního řádu. 
K podstatnému navýšení rozsahu dopra-
vy došlo v nepracovní dny, neboť mezi 
Brnem a Rájcem-Jestřebím jezdí vlaky 
nově v intervalu 30 minut (před výlukou 
60 minut). K novinkám patří navýšení 
rozsahu dopravy na páteřních linkách 
S2 a S3. Zvýšil se počet spojů na sever 
od Brna, dále v pracovní dny v úseku 
Brno hl. n. – Brno-Chrlice a o víkendech 
v úseku Brno hl. n. – Sokolnice-Telnice.

Během první poloviny roku budou 
na všechny vlaky linek S2 (Březová nad 
Svitavou – Brno – Křenovice), S3 (Křižanov – 
Tišnov – Brno – Hustopeče/Židlochovice) 

a S51 (Šakvice – Břeclav) a na některé 
vlaky linky S9 v relaci Břeclav – Hodonín 
nasazeny elektrické jednotky Mora-
via pořízené Jihomoravským krajem 
s využitím finančních prostředků EU. 
Na některé výkony se jednotky Moravia 
nasazují již od začátku platnosti jízdní-
ho řádu.

Již v prosinci 2022 začal elektrický pro-
voz na kompletně zmodernizované  
trati 290 z Olomouce do Šumperka. České 
dráhy na ni nasadily v první fázi dvou- 
dílné elektrické jednotky RegioPanter  
a elektrické lokomotivy řady 362 s kla-
sickou soupravou. Jedná se o přechodné 
období do doby dodání nových troj- 
dílných jednotek RegioPanter pro 
Olomoucký kraj. První dodávka daných 
vozidel se očekává v průběhu dubna, 
kompletní nasazení těchto jednotek by 
mělo být završeno v červnu.

V roce 2023 kraj očekává i dodávku  
22 nových trojdílných jednotek  
řady 640 RegioPanter, zbývající jednot-
ky do celkového počtu 27 kusů mají být 
dodány v první polovině roku 2024. Po-
stupné dodávky nových jednotek zajistí 
provoz na nově zmodernizované trati 
z Olomouce do Šumperka a postupně 
zároveň nahradí dosluhující jednotky  
řady 460 a klasické soupravy s elektric-
kou lokomotivou na celém území kraje.

Hlavní změnou v regionu je zkrácení 
intervalu na trati 331 Otrokovice – Vizo-
vice a také na trati 303 Valašské Meziříčí –  
Kojetín. Od nového jízdního řádu 2023 
začal online prodej jednotlivých jízdních 
dokladů IDZK v e-shopu ČD a v mobilní 
aplikaci Můj vlak.

Na trati 271 Bohumín – Ostrava – 
Hranice na Moravě (linka S3) došlo 
u vybraných vlaků ke změně časových 
poloh. Nově jezdí určité vlaky z Ostravy 
až do Hranic na Moravě (a zpět), tedy 
bez přestupu v Suchdole nad Odrou.  
Podobně tomu je na trati 271/325  
Ostrava – Studénka – Příbor – Kopřivnice –  
Štramberk – Veřovice (linka S8), kde se 
též zavedlo více spěšných vlaků v relaci 
Ostrava – Štramberk (některé z nich 
nově i o víkendech).

Novinkou je rozdělení linky S1 Český 
Těšín – Havířov – Ostrava – Opava 
na dvě linky, a to S1 Ostrava – Háj 
ve Slezsku – Opava a S9 Český Těšín –  
Havířov – Ostrava. Ve stanici Ostrava-
-Svinov je proto nutné přestoupit. 
Na osobních vlacích mezi Opavou 
a Ostravou-Svinovem začnou v průběhu 
roku jezdit nové elektrické jednotky 
RegioPanter.  ▪

PLZEŇSKÝ 
KRAJ

JIHOČESKÝ 
KRAJ

KRAJ 
VYSOČINA

JIHOMORAVSKÝ 
KRAJ

OLOMOUCKÝ 
KRAJ

ZLÍNSKÝ 
KRAJ

MORAVSKOSLEZSKÝ 
KRAJ
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Letošní zima by se měla rozjet naplno 
ve všech skiareálech zapojených 

do nabídky ČD Ski. Ve čtyřech pohořích 
v Čechách a na Moravě si lyžaři, kteří 
přijedou vlakem, mohou dopřát 
lyžování se slevou od 21. ledna 
do 26. března.

Jizerky, Jeseníky, 
Šumava a Krušné hory
V Jizerských horách jde 
o Skiareál Tanvaldský Špičák, 
který se nachází na železniční 
trati ze Smržovky do Josefova 
Dolu a je dobře přístupný spoji 
z Liberce a Jablonce nad Nisou. Pokud 
vás lákají spíše Jeseníky, obslouží vás 

ve skiareálu JONAS PARK Ostružná. Ten 
vyhledávají lyžaři z Olomouce a okolí. 
Ostružná se nachází na trati mezi Zábře-

hem na Moravě a Jeseníkem. Milovníci 
lyžování na Šumavě si mohou 

z Plzně a okolí zajet do skiareá- 
lu Ski & Bike Špičák přímým 
vlakem na trase Plzeň – 
Klatovy – Špičák – Železná 
Ruda. V Krušných horách 
přivítají lyžaře vystupující 

z vlaku ve Skiareálu Nádraží 
Pernink. Ten se nachází na trati 

Karlovy Vary – Nejdek – Pernink.
Bonusová nabídka na vás čeká 

ve Skiareálu Lipno na Šumavě. Jde o akci 
známou pod názvem ČD Yetti. Předsta-

vuje slevu ve výši 30 % na denní skipas 
pro ty, kdo přijedou na lyže vlakem 
z Českých Budějovic. Posledních pár  
kilometrů od vlaku až na sjezdovku lyža-
ře přepraví bezplatný skibus skiareálu, 
který na vlak navazuje a čeká. Obdobný 
model bude fungovat i pro cestu zpět.

Návrat do Švýcarska
U dvou zahraničních partnerů ČD Ski 
platí sleva 20 % na skipas na dva nebo tři 
dny s ohledem na cestovní vzdálenost. 
Po dvouleté přestávce se nabídka ČD Ski 
vrací do atraktivního skiareálu Davos 
Klosters s téměř 280 kilometry  
upravovaných sjezdovek na jeden 
skipas, díky slevě se cena přibližuje 
některým velkým českým a slovenským 
areálům. České dráhy nabízí do Davosu 
spojení přímým lůžkovým spojem Praha –  
Linec – Curych s přestupem ve stanici 
Sargans a návaznými přípoji do Davosu. 
Cestující takto může již v 9 hodin ráno 
nazouvat přezkáče v Davos Platzu u dol-
ní stanice lanovky.

Součástí nabídky ČD Ski je už dlouhá 
léta sleva pro skireál Ski & Bike Ružom-
berok-Malinô Brdo ve Velké Fatře, který 
je dobře dostupný ze severní Moravy. 
Aktuální informace najdete na webo-
vých stránkách.  ▪

Pro ty, kteří se v zimě vydají na sjezdovku vlakem, připravily 
České dráhy ve spolupráci s pěti skiareály v Česku zajímavé 
slevy. Cestující po předložení jízdenky získají atraktivní 
pětinovou slevu na skipas, na Lipně dokonce ještě větší. 
Obdobná nabídka platí i v zahraničí – u partnerů ve Švýcarsku 
a na Slovensku.

Více na www.cd.cz/cdski

Nabídku 
zvýhodněných 
cen skipasů lze 

využít od 21. ledna 
do 26. března 

2023

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

VLAKEM NA LYŽE 
S NABÍDKOU ČD SKI 
Získejte slevy na skipas 

V Davosu  
platí ČD Ski až 
do 23. dubna 

2023
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Jako reportér a moderátor na velké 
komerční stanici musíte být dost 
vytížený. Máte vůbec čas dívat se 
na televizi ve volném čase?
Sledování zpravodajských televizních 
kanálů je součástí mé práce. Novinář 
by měl být pořád v obraze. Když jsem 
doma, běží mi zpravodajství v televizi 
jako kulisa většinu dne. A pokud se 
ptáte, jestli mám čas na odpočinkové 
pořady, tak ano, ale raději si volno užiju 
jiným způsobem. Pokud však běží můj 
oblíbený film, s chutí strávím večer 
na gauči.

Napadlo vás jako kluka z Podkrkono-
ší, že prorazíte v mediálním byznysu 
a budou vás sledovat stovky tisíc 
diváků?
Odmalička mě fascinovalo televizní pro-
středí, divadlo, média, takže už v dětství 
jsem chtěl být moderátor a herec. Měl 
jsem štěstí a vážím si toho, že můžu 
dělat práci, která mě baví.

Pravidelně uvádíte ranní zpravodaj-
ské bloky, takže musíte brzy vstávat. 
Jak moc je to fyzicky a psychicky 
vyčerpávající?
Nebudu lhát, vstávat ve 3:30 je náročné. 
Mám nařízených asi 10 budíků, protože 
jsem schopný jeden vypnout a spát 
dál. Ale myslím si, že existují profese, 
které jsou mnohem náročnější. K práci 

ve zpravodajství zkrátka určitý stres 
patří. Člověk si časem zvykne a dokáže 
si i v tomhle prostředí udržet vnitřní klid.

Máte nějakou zábavnou historku 
z natáčení? Ať už z terénu, nebo z te-
levizního studia?
To víte, že ano. Těch je. Při tříhodino-
vém živém vysílání se stane ledacos. 
Jsem třeba známý tím, že mě rozesměje 
téměř každá blbost. Dostal jsem se 
i do situace, že mě kolegové naprosto 
odbourali a měl jsem problém přestat 
se smát. Umíte si to asi představit: slzy 
v očích, orosené čelo. Byly to pro mě 
krušné chvíle, ale naštěstí to diváky 
nepohoršilo a psali mi, že je to naopak 
poránu pobavilo.

Kdo je váš profesní vzor, pokud ho 
máte?
Ve zpravodajství televize Prima jsem už 
sedm let. Díky tomu jsem mohl spolu-
pracovat se zkušenějšími kolegy, každá 
taková příležitost pro mě byla obrovská 
škola. Nebudu jmenovat nikoho kon-
krétního, protože těch vzorů a kolegů, 
kterých si vážím, je celá řada.

Říká se, že dostat se nahoru je těžké, 
ale udržet se tam je ještě těžší. Kde se 
vidíte za pět let?
O tom nepřemýšlím, nechávám věci 
plynout. Už rok moderuju ranní pořad 

KAŽDÝ BY SI MĚL
OVĚŘOVAT INFORMACE
jak v práci, tak i v běžném životě
Vstává v době, kdy má většina lidí před sebou ještě několik 
hodin spánku. Je to daň za to, že může televizní diváky 
pravidelně provázet ranním vysíláním. Jak sám říká, jsou 
i náročnější profese. Navíc má štěstí na práci, která ho 
vyloženě baví, ať už při moderování ve studiu, nebo v terénu. 
Líbí se mu všude, kde je dobrá nálada, ale na smích před 
kamerou si musí dávat neustále pozor.

Josef Mádle

Nový den a jsem spokojený. S kolegy 
pracujeme na tom, aby bylo naše vysí-
lání pro diváky stále pestré a atraktivní, 
aby je bavilo s námi vstávat.

Hodně lidí přestává věřit klasickému 
zpravodajství, hledá informace a té-
mata v alternativních zdrojích.  
Co byste jim vzkázal?
Ono je to těžké. Nejsem v pozici, abych 
jim něco vzkazoval. Ať si každý čte, 
co chce. Přijde mi ale smutné, že jsou 
lidé, kteří své názory získané na zá-
kladě zkreslených nebo nepravdivých 
informací agresivně a urputně prosazují. 
Argumenty přitom často postrádají. Tak 
to však prostě bohužel je.

Jako jeden z hlavních moderátorů 

ranního vysílání Nový den
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Kvůli své profesi musíte hodně 
cestovat. Kde se vám líbilo nejvíce? 
A stíháte vůbec soukromý život?
Je pravda, že kromě toho, že vysílám 
v televizi, jezdím často moderovat různé 
kulturní akce. Díky tomu navštívím 
spoustu míst. Mně se líbí všude, kde 
jsou příjemní lidé a dobrá nálada. Ale 
jak se říká: všude dobře, doma nejlépe. 
Práce v médiích není o nic časově nároč-
nější než jiné profese, takže soukromý 
život stíhat určitě jde.

Jak často jezdíte vlakem?
Když jsem byl školák, jezdili jsme 
vlakem na výlety. Teď bydlím na vesnici 
na okraji Prahy, železniční zastávku 
mám téměř za rohem. Takže často 
nechám auto doma, sednu na vlak 
a za pár minut jsem v centru metro- 
pole. V poslední době jsem si dráhu  

oblíbil i pro pracovní cesty. Když mě 
čeká moderování akce třeba v Brně 
nebo v Ostravě, je to vlakem pohodl-
nější než autem. Člověk si stihne ve va-
gonu vyřídit spoustu věcí na počítači, 
může se prospat. To v autě za volantem 
nejde.

Už jste zažil, že by vás popularita 
obtěžovala? Možná že se na vás vrhají 
fanoušci kvůli autogramům…
Myslíte, že by třeba před mým domem 
stály davy lidí a neustále mi klepaly 
na dveře? Takhle já si představuju 
popularitu. Mě se to ale netýká a ani 
po tom netoužím. Je moc fajn, když mě 
třeba na ulici někdo pozná a má chuť 
si popovídat nebo si se mnou udělat 
selfíčko. Je to pro mě zpětná vazba, že se 
lidé zajímají o mou práci. Ke světu médií 
to prostě patří.  ▪

Už se vám někdy osobně stalo, že jste 
naletěl nějaké zaručené informaci 
nebo zprávě?
Myslím, že ne. Každý novinář by si měl 
ověřovat informace z více zdrojů. Měl by 
to tak ale dělat každý člověk v běžném 
životě. I to je jeden ze způsobů, jak se 
můžeme dezinformací vyvarovat.

Vizitka
Josef Mádle se narodil ve Vrchlabí 
a dětství strávil na malé vesnici 
u Dvora Králové nad Labem. Příle-
žitostně hraje v divadle a ve filmu, 
jeho hlavní doménou se však stalo 
moderování. Nejdříve působil  
v regionální TV Praha a posledních 
sedm let pracuje pro TV Prima  
a CNN Prima News. V hlavních  
zprávách se objevuje jako politický  
reportér, veřejnost ho však zná 
především z ranního vysílacího bloku 
Nový den, kde začínal jako zprávař 
a nyní tvoří jednu z hlavních moderá-
torských dvojic.
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Když se řekne Salcburk, každý si hned 
vybaví Wolfganga Amadea Mozarta. 

Přitom v době, kdy zde slavný skladatel 
spatřil světlo světa, město vůbec k Ra-
kousku nepatřilo, protože Salcbursko 
bylo samostatným knížectvím. Součástí 
habsburské říše se natrvalo stalo až 
po napoleonských válkách. Na význam-
ného rodáka však místní nezapomínají –  
je to pro ně dobrá „turistická značka“ 
a oslavují ho prostřednictvím muzeí, 
hudebních festivalů a koncertů.

Po stopách hudebního génia
Připravte se na to, že v Mozartových 
šlépějích půjdete ve městě často. Jedním 
z nejoblíbenějších rakouských muzeí 

Pokud jezdíte rádi vlakem po evropských metropolích, 
nezapomeňte na Salcburk. Byla by škoda, kdybyste toto město 
brali jen jako rodiště skladatele Mozarta. Bohatou historií se 
prakticky vyrovná Vídni nebo Praze a turistům nabízí nespočet 
možností k zábavě i nakupování.

SALCBURK JE VÍCE NEŽ 
JEN MOZARTOVO MĚSTO 
Nabízí historii, nákupy i zábavu

vůbec je Mozartův rodný dům v ulici  
Getreidegasse (Obilná ulička). Originální  
předměty, portréty a věrně zrekonstruo- 
vaný měšťanský byt zvou na cestu 
časem do 18. století. Naproti tomu kla-
dívkový klavír, na který hudební génius 
hrával, lze obdivovat v Mozartově domě 
na Makartově náměstí na druhém 
břehu řeky Salzach, kde je rovněž možné 
zhlédnout multivizuální show a výstavu 
na téma historie nadace Mozarteum.

Celé historické centrum města však 
působí tak trochu jako jedno velké 
Mozartovo muzeum. Začněte svou 
procházku například u sochy známého 
skladatele, která již od roku 1842 střeží 
Mozartovo náměstí. V domě číslo 8 na-

hlédněte do bytu, kde žila a také zemře-
la jeho žena Constanze. Nejdůležitější 
památeční místa, která jsou s Mozar-
tem spjatá, lze navštívit prostřednictvím 
Mozart City Tour. Cestuje se autobusem 
a díky tomu je možné navštívit i lokality 
v blízkém okolí Salcburku, například 
zámek Hellbrunn.

Půvabná nákupní pěší zóna
Udělejte si také čas na procházku 
po ulici Getreidegasse, která překypu-
je čilým obchodním ruchem. Známé 
módní řetězce se zde střídají s malými 
luxusními butiky, tradiční obchůdky 
s delikatesami a malé rodinné pekárny 
s malebnými hospůdkami a kavárnič-
kami. Zážitek z nakupování umocňují 
tradiční řemeslnické dílny, v nichž se 
vyrábí a prodává například kožené 
zboží, klenoty, kroje, ručně šité boty, 
cukrářské výrobky. Velkou atrakcí je 
záplava rozmanitých cechovních štítů 
na fasádách vysoko nad hlavami  
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návštěvníků. Tradiční zámečnictví  
Wieber je zde vyrábí stále ještě ručně.

Charakteristickým znakem archi-
tektury domů v ulici Getreidegasse 
jsou nádherné portály a okna, která se 
od prvního patra postupně zmenšují. 
Staré domy jsou často opatřené leto-
počty, jmény dřívějších obyvatel nebo 
okem božím. Pro návštěvníky je největ-
ším magnetem bezpochyby Mozartův 
rodný dům (Getreidegasse číslo 9).  
A Obilná ulička má ještě jednu zvláštnost: 
po celé délce ji nepřetíná jediná příčná 
ulice. Jako spojnice s nábřežím na straně 
jedné a Univerzitním náměstím na straně 
druhé slouží průchozí domy.

Pevnost Hohensalzburg
Ale pojďme se opět vydat k historickým 
památkám. Pevnost Hohensalzburg 
pamatuje celých 900 let! V roce 1077 
ji nechal vybudovat arcibiskup Geb-
hard. Přes mnohé pokusy nebyla nikdy 
dobyta. K oblíbeným cílům návštěvní-
ků celoročně otevřené pevnosti patří 
rozmanitá muzea. Například ve třetím 
patře jsou umístěny knížecí komnaty, 
k nimž patří knížecí sál, zlatá komnata 
a zlatý sál. Vybavení těchto místností 
je originální – od roku 1502 zůstává 
jejich podoba nezměněná. Za zmínku 
stojí působivá imitace nočního nebe se 
zlatými hvězdami nebo magické divadlo 
s mechanickými figurkami.

Od roku 1892 je v provozu pozemní 
lanovka, jíž se lze rychle a pohodlně 
dostat z Pevnostní uličky nahoru až 
ke vstupu do hradního areálu. Oblíbe-
ným bodem programu jsou také trubači, 
kteří vyhrávají každou neděli v 11.45 ho-
din na jedné z pevnostních věží barokní 
fanfáry a slavnostní pochody. Jejich zvuk 
se rozléhá po celém centru Salcburku.

Letohrádek, až oči přechází
Pokud zavítáte do města od dubna 
do října, můžete si prohlédnout i letní 
knížecí rezidenci. Postavit ji nechal 
salcburský arcibiskup Markus Sittikus, 
který za tímto účelem pověřil slavného 
architekta Santina Solariho. Úkol zněl, 
že má vzniknout místo zábavy a odpo-
činku, jaké svět dosud neviděl. A tak 
byl v rekordně krátkém čase mezi lety 
1612 a 1615 v pozdně renesančním 
slohu postaven jeden z nejvelkolepěj-
ších zámků na severní straně Alp.

Areál je proslulý především díky 
vodním hrátkám. Množství pramenů, 
které tryskají z nitra Hellbrunnské 
hory, stále baví hosty. Hydraulické  
automaty dodnes ohromují origina-
litou a překvapivými efekty – od me-
chanického divadla přes jeleny chrlící 
vodu až po korunu tančící na tenkém 
vodním paprsku. Desítky fontán či 
v zemi skrytých vodních trysek postří-
kají kolemjdoucí i ve chvíli, kdy to  
nejméně čekají.  ▪

vlakem po Evropě l ČD servis
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Čtyři muzea 
na jednu vstupenku
V květnu 2014 byl slavnostně 

otevřen DomQuartier, jedinečná 

kulturní atrakce v srdci 

historického centra Salcburku. 

Na ploše 15 000 metrů čtverečních 

se představuje přes 2 000 nádherných  

exponátů z dlouhého období  

1 300 let pohnutých dějin. Objekt 

vznikl spojením bývalého centra 

moci knížecích arcibiskupů –  

Salcburského chrámu a Staré 

rezidence – s benediktinským 

klášterem sv. Petra. Na jedinou 

vstupenku můžete postupně 

obdivovat exponáty ve čtyřech 

tematicky odlišných muzeích.

Vlakem 
snadno a rychle
Z Prahy, Tábora a Českých 

Budějovic lze do Salcburku 

pohodlně cestovat spojem 

Jižní expres s přestupem v Linci 

na expresy railjet rakouských 

železnic. Spojení funguje čtyřikrát 

denně a cesta z Prahy do Salcburku 

trvá zhruba 5,5 hodiny. Z Moravy 

lze cestovat také přes Vídeň, 

například vlaky railjet z Brna  

nebo EuroCity z Ostravska.  

Cesta z Ostravy do Salcburku 

v takovém případě trvá šest hodin. 

Detailní nabídku spojení a tarifů 

z celé České republiky najdete 

na www.cd.cz.
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První verze nového portálu pro  
nákup jízdenek se dočkali cestující, 

kteří využívají e-shop na stránkách 
www.cd.cz. Ten je nyní přehlednější 
a přiblížil se mobilní aplikaci Můj vlak.  
Z deseti kroků se proces nákupu  
zkrátil na šest. Pokud si zákazník 
pořídí jízdní doklad online, snadněji 
se k němu dostanou také provozní 
informace, třeba o změně řazení nebo 
o aktuální poloze vlaku. A na druhou 
stranu může národní dopravce flexi-
bilně reagovat na potřeby zákazníků. 
Například když jsou vyprodaná místa, 
začne dopředu řešit přidání dalšího 
vozu do soupravy.

Můj vlak pro milion uživatelů
V aplikaci Můj vlak teď mohou pasa-
žéři nově ohodnotit jízdu prostřednic-
tvím stránky pro zadání hvězdiček. Ta 
se objeví uživatelům aplikace na konci 
cesty. České dráhy tímto způsobem 
získají data o spokojenosti a s jejich 
pomocí dále zlepší poskytované 
služby. A dat by mělo být čím dál více – 
počet cestujících, kteří volí nákup přes 
internet, totiž stále roste. Zahrneme-li 
všechny jízdenky včetně integrova-
ných dopravních systémů a OneTicket 
(systém jednotného tarifu), prodal 

v říjnu 2022 národní dopravce  
39,3 % jízdních dokladů online.  
V roce 2019 se takto prodalo jen 
28,2 % jízdenek. Stoupá rovněž počet 
uživatelů aplikace Můj vlak, která má 
již přes milion stažení!

Automatické odškodnění na účet
Od listopadu loňského roku též platí, že 
cestující, kteří si zakoupí elektronickou 
jízdenku a jejichž spoj má zpoždění větší 
než 60 minut, dostanou odškodnění 
automaticky. To znamená, že o vrácení 
peněz nemusí vůbec žádat. Podmínkou je, 
že se jedná o vnitrostátní jízdenku zakou-
penou podle tarifu ČD pro přímou cestu, 
kterou během jízdy zkontrolovala vlaková 
četa pomocí přenosné osobní pokladny. 
Cestující pak po skončení platnosti jízdní-
ho dokladu obdrží 25 nebo 50 % (v závis-
losti na délce zpoždění) z ceny dokladu 
na účet, ze kterého platbu provedl.

Nárůst prodejů online, využívání  
mobilní aplikace Můj vlak a nová verze  
e-shopu představují důkaz toho, že 
České dráhy jdou s digitální dobou. 
Zaměření na moderní technologie spolu 
s investicemi do nového vozidlového 
parku jsou garancí toho, že si národní 
dopravce udrží silnou pozici na železnič-
ním trhu i v dalších letech.  ▪

České dráhy zavedly 
v oblasti online odbavení 
řadu novinek, které 
zpřehlednily a zjednodušily 
proces nákupu jízdenek. 
Uživatelské prostředí 
působí jednotně, takže 
cestující se snadno 
zorientuje. Při přístupu 
z mobilního zařízení se 
snížil počet nutných kroků 
a nákup je teď rychlejší. 
Refundace navíc při vyšším 
zpoždění vlaku probíhá 
automaticky.

NOVÁ VERZE E-SHOPU 
ZRYCHLILA NAKUPOVÁNÍ
ČD sází na moderní technologie

Obnova vozidel
V roce 2023 bude pokračovat 

obnova elektrických lokomotiv. 

České dráhy hodlají převzít 

dalších 12 moderních lokomotiv 

Siemens Vectron, které si 

pronajímají od společnosti RSL. 

V roce 2024 plánují navýšit počet 

lokomotiv pronajatých od RSL 

na celkem 50 strojů. Zároveň se 

připravuje dodávka  

50 elektrických lokomotiv 

Siemens Vectron pro rychlost  

230 km/h a 20 jednotek 

ComfortJet. Dále se chystá 

nákup dalších moderních vlaků, 

například se smíšeným pohonem 

z trakčního vedení a z baterie.



Elektronické odbavení  
IDSOK v Olomouckém kraji

www.idsok.cz

   Ve spolupráci s dopravcem 
České dráhy, a.s. pro Vás KIDSOK 
zajistil možnost odbavení 
bezkontaktní platební kartou.

   Od ledna 2023 není nutný tisk 
papírového jízdního dokladu.

   Nadále můžete ve vlaku platit 
kartou jízdné do výše 500 Kč.
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Na mapě je sice maličký, ale dohání to strategickým významem. Z jeho skály 
lze kontrolovat spojení mezi Středozemním mořem a Atlantikem. V minulosti 
se o něj svedlo mnoho bitev, v současnosti už jej však obléhají hlavně turisté, 
obchodníci a opičí gangy. Takový je Gibraltar, jediná kolonie v Evropě.

Gibraltar

STRATEGICKÁ SKÁLA 
PLNÁ TURISTŮ A OPIC 
symbolizuje vládu nad mořem

T e x t  a   f o t o :  B r o n i s l a v  J a r o š
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Je to jen mžik. Najednou opustíte kraj 
sherry, churros, gazpacha, tortill a ta-

pas a rázem se ocitnete v oblasti fish 
and chips. Působí to divně, zvláště když 
odjíždíte z prosluněné Andalusie a nad 
gibraltarskou skálou se v tu ránu objeví 
šedé mračno přinášející kapky a k nim 
vítr anglického střihu. Jako by vás svým 
hvízdotem vítal: „Welcome, ladies and 
gentlemen,“ zatímco vy si ještě stále 
připadáte trochu jako „seňora y seňor“. 
Pak zajdete za roh kamenné budovy, 
koukáte do výkladních skříní, až vrazíte 
čelem do červené telefonní budky, 
která nechybí skoro na žádné pohled-
nici z Británie. Nějak takhle vypadalo 
i moje seznámení s Gibraltarem. Akorát 
jsem v tu chvíli ještě nevěděl, zda mi 
na hlavě vyroste boule anglická, nebo 
španělská.

Řidiči, dej přednost letadlu
Celý tenhle státeček, který však není 
úplně státem, ač má třeba vlastní libru, 
má rozlohu 6,5 kilometru čtverečního. 
Menší je snad už jen Monako nebo  
Vatikán. A je to všehovšudy vlastně jen 
skála v moři, na jejímž úpatí se rozkládá 
nevelké městečko s cca 30 000 obyvate-
li. Vešlo se sem ale mezinárodní letiště 
považované za jedno z nejnebezpeč-
nějších na světě, neboť tu bývají velmi 
prudké nárazy větru. Aby se to všechno 
k tomu úpatí skály nějak poskládalo, 
křižuje letištní dráha hlavní příjezdovou 
silnici ze Španělska, pojmenovanou 
po Winstonu Churchillovi. Snad jen 
na Gibraltaru tak můžete spatřit zvlášt-
ní dopravní značku, jež nabádá: Dej 
přednost letadlu. Tady bych vážně nedo-
poručoval riskovat průjezd na červenou.

Stará legenda praví, že 
Gibraltar bude britský, 
dokud na jeho skále 
zůstane aspoň jedna opice.

Totiž když semafor zasvítí rudě,  
prožene se vám před autem vzlétající 
či přistávající boeing nebo dejme tomu 
airbus. Pak světla ukážou zase zelenou 
a můžete pokračovat v cestě do města 
nebo z města. Neměl jsem zatím to 
štěstí stát na semaforu první v řadě, 
vyšel na mě až chvost dlouhé kolony, ale 
i tak mě tahle dopravní anomálie dost 
zaujala.

Cesta ze sváteční Malagy
S pár přáteli jsme o několik hodin dříve 
přistáli v andaluské Malaze, takže 
jsme coby pasažéři některé z leteckých 
společností gibraltarskou dráhu vůbec 
nevyzkoušeli. Byl prosinec, křesťanský 
svět měl už za pár dní oslavit další výročí 
narození Ježíška, takže malagské ulice 
zdobily kromě palem a pomerančovní-
ků se sytě oranžovými plody i všelijaké 
vánoční dekorace a světýlka. Z mého 
pohledu fanouška českých Vánoc se to 
k sobě s těmi citrusy na stromech zprvu 
moc nehodilo. Altánek s ledními medvě-
dy, soby a iglú z polystyrenu nebo snad 
sádry zastupoval zasněžený severní pól, 
osvětlená konstrukce ve tvaru jehlanu 
na náměstí Plaza de la Constitución 
zase imitovala statný jehličnan. Dolé-
haly k ní zpěvy nedalekého pouličního 
sboru, až mě vánoční nálada nakonec 
přece jen přepadla. A uvědomil jsem si, 
že stále nemám nakoupené dárky.

Ani nevadilo, že vzduch byl zahřátý 
na nějakých patnáct stupňů nad nulou, 
to už ostatně není ani pro našince 
nezvyk – takovou teplotu míváme 
v Česku poslední dobou v prosinci také. 
Můžu potvrdit, že tenhle jihošpanělský 
kraj je na předvánoční nebo vánoční 
cestu skvělá volba. Každopádně, čeho 
se jim v této zemi ve svátečním období 
nedostává, pokud jde o množství sněhu, 
mrazu a jehličnatých stromů, které by 
si mohli vystavit na náměstí, nahrazují 
přehršlí vánočních žároviček. Až z toho 
přechází zrak.

Na prohlídku Malagy nám ale mnoho 
času nezbylo, hlavním úkolem bylo 
pronajmout si tu automobil. Do britské 
enklávy je to jen zhruba 130 kilometrů, 
dvě hodinky pohodové jízdy. S přáteli 
jsme svedli souboj o to, kdo nebude 
muset řídit, protože předchozí noc 
jsme strávili cestováním a na spánek 
už nezbyl prostor. Ani nevím, zda jsem 
zapomněl protestovat dostatečně, nebo 
naopak protestoval nejčileji, tak jako 
tak zbylo místo za volantem na mě.

Několik káv con leche a energy drinků 
to sice úplně nespravilo, ale staré dobré 
pravidlo říká, že dokud člověk něco 
konzumuje, nespí. Na internetu jsem si 
přečetl, že je lepší auto zaparkovat už 
v La Línea de la Concepción, hraničním 
španělském městě, protože na Gibralta-
ru to vyjde hrozně draho. Přečetl jsem si 
to však až v cíli.

Vzhůru na skálu
Jakýsi dobroděj na parkovišti pod 
lanovkou, jejíž kabiny nám pluly nad 
hlavou, tu a tam povážlivě rozhou-
pané poryvy větru, se přihlásil s na-

Příjezdová silnice křižuje letištní dráhu Na skálu lze vyrazit lanovkou
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bídkou rady: „Tohle je žlutě označené 
pro rezidenty. Dejte to na bílou část, 
podívejte,“ nasměroval ukazováček, 
„jedno auto právě odjíždí. Tam je stání 
zdarma.“ A měl pravdu. Hrozně draho 
nás to tedy nevyšlo, ale nezaručím 
vám, že budete mít podobné štěstí. Ne-
zdá se, že by těch bílých míst bylo tolik, 
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Historický 
exkurz
Gibraltar prokazatelně obývali 
Féničané i Římané. Objevuje se 
i v antických bájích – jeho skála 
je jedním z Heraklových slou-
pů, které syn boha Dia postavil 
na březích úzké šíje, již svou 
silou sám prorazil. V roce  
711 u jeho břehů začala mus-
limská invaze. Skála získala 
název podle velitelova jména –  
Džebel al-Tárik. Zkomolením 
vznikl pozdější název Gibraltar. 
Území se ocitlo na sedm století 
pod nadvládou Maurů, křes-
ťanské vojsko ho dobylo zpět 
až v roce 1462. Během války 
o španělské dědictví skálu 
okupoval holandsko-britský 
expediční sbor. V roce 1704 
se z něj stala britská kolonie. 
V letech 1967, 1976 a 2002 
proběhla referenda o připojení 
ke Španělsku, pokaždé však 
zvítězili zastánci statu quo.

rozhodně ne pro sedm milionů turistů, 
kteří sem každoročně zavítají.

Kdybyste se ptali, co tady máte všech-
no vidět, odpověď by byla jednoduchá. 
No přece tu skálu, ostře špičatou, zčásti 
strmou a zčásti zarostlou jakousi ve-
getací, když tady nic jiného v podstatě 
není. Tak vzhůru. Tradují se tři obvyklé 

Gibraltarské opičí gangy
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způsoby, jak se tam dostat. Máte-li hod-
ně času, můžete se nahoru vydat pěšky, 
druhou možností je lanovka a třetí tour 
s dodávkou a výkladem jejího řidiče. 
Svézt se dá i autobusem, ale jen kousek. 
Ač rád putuju po svých všude, kde je 
k tomu jen trochu přívětivá situace, 
průvodce Malcom nás všechny nakonec 
úspěšně přesvědčil, že se jeho služby 
vyplatí. Úspora času se nám hodila.

A tak jsme se nasoukali do jeho 
dodávky ještě s párem, který hovořil 
mnoha jazyky a usmyslel si zabrat místa 
vepředu. Za trest si pak užil naše funění 

Planeta opic
Jak je to tady s těmi opicemi, se tak 
docela neví. S jistotou snad můžu jen 
prohlásit, že maska gorily je jim úplně 
ukradená, ostatně Malcom ji za pár 
minut zase odhodil, zasmál se vlast-
nímu vtipu a pokračoval ve vyprávění. 
Gibraltar je jediným místem v Evropě, 
kde divoké opice žijí, ale zůstává nejas-
né, jak se sem dostaly. Jsou to magoti 
bezocasí, jinak zvaní makakové magoti, 
jejichž domovem je severní Afrika, 
zejména Maroko. Někdo říká, že je sem 
dovlekli Maurové, někdo, že britská 
vojenská posádka, ale existují i pověsti, 
že sem opičáci dorazili sami podzemním 
tunelem, který ale nikdy nikdo neobje-
vil. Taková je to záhada.

Jak jsme projížděli úzkým koridorem, 
ze zábradlí hbitě jeden přiskočil a zavěsil 
se předními packami za polostažené 
okýnko u řidiče. „Já ty opice vídám 
častěji než vlastní děti. My je tady už 
rozeznáme, a tak jim dáváme i jména. 
Máme Slappyho, Wallyho, Billyho. Tohle 
je Slappy a tamten se jmenuje Drákula, 

za krk. Malcom si mezitím nasadil 
karnevalovou masku gorily. „Moc přes 
ni nevidím na cestu, ale odhání to opice. 
Ony se leknou a utečou,“ zamumlal pod 
černým plastovým čumákem, spíše tak 
po paměti nahmatal řadicí páku a vyra-
zil kupředu.

Makakové díky krmení vědí, že nahoře na skále 
najdou něco k snědku, a nemají potřebu 
scházet dolů do města a terorizovat jej, 
což by jinak rozhodně uměli.
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Slappy přišel loudit dobroty k okénku řidiče

V okolí skály panuje čilý námořní ruch
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protože mu na straně čouhá z tlamy 
jeden velký zub,“ představil Malcom své 
kamarády makaky, obyvatele přírodní 
rezervace, která se rozprostírá praktic-
ky po celém skalisku. Zdaleka však ne 
všechny, to bychom tu byli ještě dlouho. 
Žije tu totiž asi 240 jedinců rozdělených 
do cca 70 rodin, které se vzájemně 
nesnáší. „A teď je navíc čas páření, takže 
jsou tu velké bitky,“ vykládal průvodce 
a uštědřil Slappymu nějakou dobrotu, 
což by asi neměl, on ani turisté, protože 
jsou za to tučné pokuty.

Místní, kteří v rezervaci pracují, ale opi-
čáky krmí i oficiálně tím, co je vhodné pro 
jejich žaludky a zažívání. A nikoli z ruky, 
ale na vyhrazeném placu pro hostinu, 
na kterém zvířatům v určenou hodinu  
každý den podstrojují. Ne snad z lásky, 
zvlášť pokud jsou španělské národnosti. 
Stará legenda praví, že Gibraltar bude 
britský, dokud na jeho skále zůstane 
aspoň jedna opice. Tak nevím, jakou 
bitevní strategii Španělé při neúspěšných 
pokusech dobýt těchhle šest kilometrů 
čtverečních zpět pod svou nadvládu 
zvolili. Snad stačilo propašovat sem na-
horu nějakou mrkev, pochytat strávníky, 
odvézt je pryč a měli by vyhráno.

Makakové díky krmení vědí, že naho-
ře na skále najdou něco k snědku, a ne-
mají potřebu scházet dolů do města 
a terorizovat jej, což by jinak rozhodně 

uměli. Historek o tom, jak lstivě do-
vedou zdejší tlupy okrádat nepozorné 
turisty o svačinu, se světem nese dost 
a dost.

Z jeskyně na ochoz
Na skálu se ale nechodí a nejezdí jen 
za setkáním s opicemi, takže jsem nej-
dříve chvíli zíral na krápníkové útvary 
v jeskyni svatého Michaela, kterou 
navíc oživuje světelná show. Potom 
jsem kráčel po ochozu nazvaném 
Skywalk, odkud jsou nejlepší gibral-
tarské výhledy. Tuhle stezku v oblacích 
otevřeli na ostrém kamenném hřebeni 
skály v roce 2018. Je to i architektonic-
ky zajímavý počin využívající vrstvené 
sklo, takže se při procházce můžete 
kochat sešupy pod nohama, ale netře-
ba se bát, prosklený chodník má prý 
nosnost pěti asijských slonů.

Mimochodem, tipli byste si, kolik 
lidí se podle hmotnosti vejde do zmí-
něných pěti asijských slonů? I více než 
300, pokud se tedy v té skupině nese-
jdou samí tlouštíci. A nakonec jsem se 
prošel zdánlivě nekonečnými tunely, 
které vedou od konce 18. století skalis-
kem. Sloužily pro obranu Gibraltaru 
před tehdejším španělsko-francouz-
ským obléháním. Další kilometry 
chodeb pak Britové přidali za druhé 
světové války, teď se v nich prý ale 

Co tu 
objevíte
Gibraltar není jen skála. 
Když přijdete blíže, můžete 
spatřit ledacos dalšího. Třeba 
krásnou botanickou zahradu, 
svatostánky pro katolíky, 
muslimy i hinduisty a k tomu 
židovský hřbitov, což svědčí 
o rozmanitém národnostním 
i náboženském složení nepo-
četného obyvatelstva. Hro-
madu vojenských památníků, 
parky, rušné přístavní čtvrtě 
s restauracemi, apartmány 
a kasiny. Dále knihovnu, mu-
zeum i několik galerií a pláží, 
a dokonce i destilérku, v níž 
vyrábí vyhlášený gin. Též ma-
lou irskou čtvrť a fotogenický 
maják. Když si na Gibraltar 
vyhradíte dost času, nakonec 
žasnete, co se podél toho 
velkého kamene všechno 
vešlo. A v okolí se samozřejmě 
rozlévají vody moře a oceánu, 
které je nutné připočítat, 
protože také skýtají možnosti 
vyžití – od plachtění přes po-
tápění až po populární lodní 
výlety za místními delfíny. 
Doplout se dá i ke Gorhamovu 
jeskynnímu komplexu, který 
je významným archeologic-
kým nalezištěm, jež vydalo 
mnoho informací o životě 
neandertálců. Jde rovněž 
o jedinou památku UNESCO 
na území Gibraltaru.
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Britské obyčeje na Gibraltaru Libují si tady v kýčovité vánoční výzdobě

Gibraltarská skála je zároveň 
důmyslným obranným systémem

Krápníky 
v jeskyni 
svatého 
Michaela
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„Dáte si fish and chips?“ zeptala 
se se zvláštní samozřejmostí servírka, 
jako by nic jiného v jídelním lístku ani nebylo.

chystají místo děl, vojáků a vojenských 
zásob uskladnit láhve s nejlepším 
vínem. O komplexu se v každém případě 
hovoří jako o jednom z nejdůmyslněj-
ších obranných systémů, jaký kdy člověk 
vymyslel.

Ryba nejen na Vánoce
Po důkladné prohlídce to chtělo něco 
k večeři. „Dáte si fish and chips?“ zeptala 
se se zvláštní samozřejmostí servírka 
v restauraci, v níž jsme usedli, jako by 
nic jiného v jídelním lístku ani nebylo. 
Tradiční pokrm tu nabízí všude, aby ni-
kdo nemohl pochybovat o zdejší britské 
svrchovanosti. V gibraltarských domác-
nostech si ale jinak připravují spíše špe-
nátové koláče nebo cizrnové palačinky. 
Aspoň tak to říkal Malcom. „Dám si fish 
and chips,“ nekomplikoval jsem servírce 
situaci, vždyť ryba se k tomu vánočnímu 
období hodila.

Na rozdíl od Malagy jsem neměl pocit, 
že by při instalaci vánoční výzdoby dbali 
nějak zvlášť na vkus. V téhle restauraci 
dominoval jasný kýč. Přes celý interiér 
visely řetězy a konfety všech barev, bar 
byl omotaný girlandami s plastovými 
ozdůbkami, že jsem za nimi sotva viděl 
barmana. A z průčelí pultu na mě mrka-

la podobizna Santy Clause. „I’ll be Home 
For Christmas,“ tedy „budu doma na Vá-
noce,“ pak přidal z televizní obrazovky 
Michael Bublé svým proslule přeslaze-
ným zpěvem. Tak dobře, Michaele, já asi 
nakonec také. Zlaté české koledy, že? 
Jen cestou domů nesmím zapomenout 
nakoupit ty dárky.  ▪

V jednom z tunelů vyhloubených pro obranné účely

Výhled z turistického ochozu Skywalk



Příští stanice: Svět

www.spravazeleznic.cz

Modernizace klíčových úseků 
trati z Prahy na letiště  
a do Kladna začíná.

Spolehlivě.  
Bezpečně. Ekologicky.
Vaše budoucnost 
na našich kolejích.
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DÉŠŤ, VICHŘICE A SNÍH 
střídaly vládu nad republikou
Gustáv Husák slavil sedmdesátiny a při té příležitosti vyšla 
padesátihaléřová známka s jeho podobiznou. Rudé právo psalo 
o „vynikajícím revolučním vůdci a státníkovi“ a do Prahy se sjeli 
představitelé všech komunistických stran střední a východní Evropy. 
Za tím ovšem nestála touha gratulovat, ale fakt, že hlavní město ČSSR 
hostilo zasedání Politického poradního výboru Varšavské smlouvy.

 Jako namazanej blesk
Leden 1983 lyžařům zprvu moc nepřál. Na začátku u nás lilo jako z konve, zatímco část Evropy 
překvapilo úplné jaro. Pak přišly vichřice a teprve potom sníh. Do té doby se ale musely hledat 
lyžařské náhražky a novinkou v tomto ohledu omráčila tělovýchovná jednota letňanské Avie, 
která na svahu Máchalka – mezi pražským Prosekem a Vysočany – otevřela první umělo-
hmotnou sjezdovku u nás. Nikdy se netěšila zvláštní oblibě, protože lyže, aby jely, se musely 
speciálně olejovat, jinak prostě drhly. Dnes se na místě provozuje bobová dráha.

před 40 lety
leden 1983

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 

 První Crystaly 
do výslužby
Jen z inzerátu zpravujícího čtenáře Ru-
dého práva o doprodeji náhradních dílů 
se veřejnost dozvěděla o tom, že končí 
výroba legendárního traktoru Zetor Crystal, 
konkrétně jeho prvních tří typů. Crystaly 
se začaly vyrábět v roce 1969 ve spoluprá-
ci s Poláky a ve své době šlo o výjimečné 
stroje. Časopis Classic Tractor Magazine 
například napsal, že s modelem 811 se 
mohl tehdy měřit pouze John Deere s vyšší 
řadou typu 4230. A poznamenal také, že 
cena amerického traktoru byla třikrát vyšší 
než toho československého. Je očividné,  
že Zetor Crystal získal zlatou medaili na  
brněnském strojírenském veletrhu v roce 
1970 právem.

 Tak jsou to ta  
čtyřčata, maminko!
V lednu se tradičně psalo o nových 
občáncích začínajícího roku, ale 
tentokrát na sebe strhla pozornost 
úplně jiná mimina až ve druhé polovi-
ně měsíce. Tři kluci a jedna holka –  
Anna, Jakub, Lukáš a Vojtěch –,  
kteří se narodili v Praze u Apolináře  
25. ledna Lorně Vančurové, byli  
teprve desátými čtyřčaty narozený-
mi za posledních 30 let. Naposledy 
se něco takového stalo v roce 1979. 
To, že se o matce mluvilo jako o he-
rečce, způsobilo dočasné zmatení. 
Část národa si totiž myslela, že 
porodila známější Marta Vančurová.
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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

 Měnící  
se panorama
Po Třech králích začala ple-
sová sezona, a to opravdu 
s hvězdným obsazením 
v pražském hotelu Inter-
Continental, kde v rámci 
bálu vystoupila Helena 
Vondráčková a Jiří Korn. 
Hotel americké sítě u nás 
tehdy působil stále jako 
zjevení. Na začátku 80. let 
se poměry v ubytovacích 
prostorách v metropoli 
začaly přece jen citelně 
měnit. Třeba i zásluhou 
nového hotelu Panorama, 
který se na Pankráci otevřel 
díky společnému podniku 
Čedok, rakouskému Varim-
pex a jugoslávskému Union 
Engineering. Název byl pří-
značný, protože právě nové 
panorama Pankrácké pláně 
se stalo výrazem moderni-
zující se Prahy.

 Odchod velikánů
Pro milovníky divadla a filmu se stal leden 1983 černým měsí-
cem. Noviny nejprve oznámily úmrtí milované Dany Medřické, 
která si srdce diváků získala nesčetnými rolemi – od Fričova  
13. revíru přes seriál Fan Vavřincové Taková normální rodinka až 
po Örkényho Kočičí hru. Svět opustila velmi náhle a v podobném 
stylu z něj odešel i francouzský komik Louis de Funes, u nějž by 
také bylo těžké sestavit stručný seznam nezapomenutelných 
postav, jež ztvárnil. A tak zmiňme aspoň „četnické“ snímky a Fan-
tomase, o kterých psal i tehdejší československý tisk.

 Kapitáne, ahoj!
V první polovině roku 1983 získala vltavská plavba v Praze 
další přírůstek v podobě lodě Pionýr z berlínské loděnice 
Yachtwerft Köpenick. Na vodu byla spuštěna už v lednu, 
ale v Praze se slavnostně představila teprve v květnu. Už 
v prosinci předcházejícího roku stejný výrobce dokončil mo-
torovou loď Praha a pro vltavskou flotilu chystal ještě další, 
pokřtěnou později jako Berounka. Nová plavidla znamena-
la značné zvýšení komfortu v osobní lodní dopravě.

 Konec řidičské legrace
Je to přesně 40 let, co u nás začaly vznikat vůbec první stanice technické kont-
roly. Dělo se tak v důsledku povinných pravidelných „té ká“, které zavádělo nové 
nařízení národního ministerstva vnitra. Kdo měl motorové vozidlo starší než 
dva roky, musel se dostavit ke kontrole každé tři roky. Bylo-li starší než 20 let, 
čekala majitele tato procedura ob rok. K prvním kontrolám se řidiči zvali ještě 
písemným předvoláním.
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První úsek naší nejdelší a nejstarší 
dálnice slouží řidičům od 12. čer-

vence 1971, tedy přes půl století. Tehdy 
šlo o 21 kilometrů z Prahy do Mirošovic. 
Také se tu prý stává nejvíce nehod. 
Na rozdíl od běžných silnic se kolem 
dálnic pomníčky obětem bouraček 
většinou nestaví, nicméně na pražském 
Chodově, tedy na začátku „dé jedničky“, 
najdeme památník věnovaný všem 
obětem dopravních neštěstí.

Tato dálnice má asi největší množství 
tajemných míst. Jedním z nich je úsek 
u Devíti křížů, kde podle legendy bourají 
ti, kteří mají něco společného se svatbou. 
Ale všechno jsou to jen báchorky a po-
věsti. To ovšem neplatí o 88. kilometru. 
O něm se rovněž vypráví ledacos, jenže 
zároveň je to místo, kde se opravdu ně-
kolikrát bouralo a o život tady přišla též 
významná československá osobnost.

Nehody známých osobností
U Humpolce v příkrým kopci často 
bouraj politici. Tak o nehodě Alexandera 
Dubčeka zpívá skupina Tři sestry. Naráží 
na událost starou 30 let. Dne 1. září 
1992 začínaly všechny zprávy v rozhlase 
i televizi stejně: předseda Federálního 
shromáždění Alexander Dubček měl 
nehodu a skončil ve vážném stavu v ne-
mocnici. O dva měsíce později na ná-
sledky svých zranění bohužel zemřel.

Tím ale nehody známých osobností 
na 88. kilometru nekončí. O tři roky 
později tady havaroval herec Petr Ha-
ničinec. Havárie se stala 23. prosince. 
Herec ji přežil, ale jeho rekonvalescence 
trvala dlouhé měsíce. Fantazie milov-
níků záhad pracovala na plné obrátky, 
a tak vznikly zkazky, že nehody slavných 
na tomto místě nejsou náhodné. Vše 
završil hromadný karambol 160 aut 
v roce 2008.

Duše násilně zemřelých útočí
Právnička a autorka knih o tajemných 
úkazech Jitka Lenková se 88. kilo- 
metrem zabývala ve své knize Záhadná 
místa Česka ve faktech, mýtech a legen-
dách. Podle ní mají nehody na svědomí 
duše lidí, kteří zde skonali. Jak Lenková 
píše, psychotronici se shodují, že tady ná-
silně umřelo větší množství osob a jejich 

Dálnice D1 je naše nejstarší a také nejvytíženější dálnice. 
A asi i nejděsivější. Kromě záhadných nehod u Devíti křížů 
je tajemnem obestřen také 88. kilometr. Pověst, že jde 
o místo, kde duše mrtvých ovlivňují nehodovost, přiživuje 
fakt, že právě tady měl svou osudovou nehodu Alexander 
Dubček. Je část dálnice u Humpolce opravdu zakletá?

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 ?KILOMETR SMRTI 
NA NEJSTARŠÍ DÁLNICI, 
kde havaroval Dubček i Haničinec

duše tu negativně působí na psychiku pro-
jíždějících. A knížka nabízí i vysvětlení, kde 
se mrtví vzali. Roku 1304 tímto místem 
prošlo vojsko Albrechta Habsburského,  
v 15. století tudy táhli husité a pak zde 
řádila zvlčilá soldateska propuštěná ze 
služeb stahujícího se uherského krále 
Matyáše. Vojáci zmasakrovali místní 
obyvatele, a potom se dokonce porvali 
mezi sebou.

Když nemáte zapnuté pásy
Co ale stálo za nehodou Alexandera 
Dubčeka? Politik odjížděl z Bratislavy 
pozdě, jeho řidič byl proto nucený jet 
rychle. Cestu do Prahy musel zvládnout 
za dvě a půl hodiny. Dubček měl být 
v deset na zasedání Federálního shro-
máždění, jenže začalo mrholit, a tak 
auto dostalo smyk a vyletělo z dálnice. 
Nešťastnou událost vyšetřoval Josef 

Josef Bláha, 
vyšetřovatel nehody 
Alexandera Dubčeka

U pomníčku, který připomíná havárii Alexandera Dubčeka U hospody Rohlenka byl objeven masový hrob
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Bláha: „Pršelo, po vozovce tekla voda. 
Viditelnost byla dobrá, zas tak velký 
déšť to nebyl, ale ta rychlost byla dost 
vysoká,“ vzpomíná po letech policejní 
vyšetřovatel. „Bylo to auto parlamentu, 
oni měli výjimku, že nemuseli dodržovat 
rychlost,“ doplňuje Bláha. Řidič tedy 
nemusel respektovat tehdy povolených 
110 km/h a mohl z BMW vytáhnout, co 
to šlo. „Řidič nepřizpůsobil rychlost sta-
vu a povaze vozovky,“ vysvětluje Bláha. 
Dubček navíc, aby se mu lépe pracova-
lo, jel nepřipoutaný. Při havárii vypadl 
z auta a utrpěl těžká zranění.

Pozor, náledí
A nehoda herce Petra Haničince? Ta 
se stala o Vánocích a v prosinci může 
mrznout kdekoli. A na Vysočině se tak 
děje častěji než jinde. Na vozovce byla 
ledovka, kterou řidiči nezohlednili,  

Masový hrob pod dálnicí
Pod dálnicí D1 najdeme také hromadný hrob. Ke smůle milovníků záhad však není 
u Humpolce, ale o skoro 130 kilometrů dále, kousek za Brnem směrem na Vyškov. 
Když nastal po revoluci rozmach fastfoodů, měly řetězce nabízející hamburgery, peče-
ná kuřata a další lákadla spadeno i na dálniční odpočívadlo u staré zájezdní hospody 
zvané Rohlenka. Pár provozoven tam vzniklo hned začátkem 90. let. Když se pak měla 
stavět další, dělníci objevili hrob vojáků, kteří padli v bitvě u nedalekého Slavkova. 
Rovněž mezi Říkovicemi a Přerovem se v roce 2017 našly desítky hrobů starých okolo 
4 000 let. A další se možná ještě najdou, nejedná se vůbec o nic neobvyklého.

a proto došlo k hromadné nehodě. Cel-
kem se srazilo 40 aut, v jednom z nich 
seděl Haničinec. Ten skončil s vážnými 
zraněními v nemocnici v Pelhřimově. 
Krátce byl dokonce ve stavu klinické 
smrti. Lékaři mu moc šancí na přežití 
nedávali. Herec se ale zotavil a zemřel 
až o 12 let později na rakovinu. Podle 
dobových zpráv tehdy při karambolu 

 Psychotronici se shodují, 

že tady násilně umřelo větší 

množství osob a jejich duše tu 

negativně působí na psychiku 

projíždějících.

na 88. kilometru přišli dva lidé o život 
a několik jich bylo těžce zraněno.

Pokud tedy duše mrtvých nepřivolá-
vají déšť nebo ledovku, nenašeptávají 
politikům, ať nepoužívají pásy, a ne- 
nechávají je vyjet na poslední chvíli, 
těžko je můžeme z nehod na 88. kilo-
metru vinit. Ať chceme nebo ne, jde jen 
o souhru nešťastných okolností.  ▪



MÓDA PRO FANOUŠKY 

ŽELEZNICE

www.locomotif.cz
Locomotif.cz

info@locomotif.cz
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Jistě už tušíte, že dnešní článek se bude věnovat penězům. Bez nich 
to zkrátka nejde, a tak není divu, že kvůli nim používáme spoustu 

různých výrazů, známých i méně známých. Třeba slovo šrajtofle už 
u mladé generace asi nezaslechneme, ale nehledě na věk jste urči-
tě pochopili, že se jedná o peněženku. Tento hovorový výraz jsme si 
vypůjčili z německého Schreibtafel, což je v překladu tabulka na psaní. 
Jak to spolu souvisí? Jednoduše: na takovou tabulku se dříve zapisovaly 
výdaje. Odtud se význam šrajtofle přenesl na peněženku, ze které své 
výdaje hradíme.

Majlant ve šrajtofli
Z němčiny pochází také bůr, tedy lidové označení pro pětikorunu. Bůr 
ve šrajtofli nijak nesouvisí s búrskými kolonizátory v jižní Africe ani 
s burskými oříšky. S čím bůr ale souvisí, je německé slangové slovo bor, 
které označuje hotovost. Tento bor vznikl zkrácením a zkomolením 
z Bargeld, což jsou doslova holé peníze, česky řečeno peníze v hotovosti 
vysázené na dřevo.

Němčině vděčíme i za slůvko grešle, ať už je zlámaná, či celá. Grešle 
je vlastně zdrobnělina groše, který se na našem území používal jako 
platidlo ve středověku. Zatímco groš byl stříbrný peníz zvučného jmé-
na, od něj odvozené grešle byly drobné mince nevalné hodnoty. Když 
něco stojí za zlámanou grešli, nemá to tudíž cenu ani toho nejmenšího 
drobáku.

Vítám vás v novém roce a přeji vám do něj hodně zdraví, štěstí, lásky – a také peněz. Nad 
penězi se nemusíme ošklíbat, ostatně, už staří Římané věděli, že nesmrdí. Není potřeba 
mít zrovna majlant, ale když člověk nemá ve šrajtofli ani bůra, stojí to za zlámanou grešli.

Hezky 
česky

podle Markéty 
Gregorové
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Bez peněz to nejde, 
i když jich není dost

Od drobných se ale přesuňme k pořádným penězům. Kdo by taky 
nechtěl mít majlant? Pokud vám stačí ho jen vidět, dá se to snadno 
zařídit. Výrazem majlant se totiž dříve označovalo město Milán. 
S pohádkovým bohatstvím si tuto italskou metropoli spojili čeští 
vojáci, kteří bojovali za císaře pána v rakousko-italských válkách 
ve druhé polovině 19. století. Domů si přivezli právě slovo majlant, 
které se nakonec vžilo jako synonymum pro velké množství peněz. 
A pokud se vám nechce do Itálie, zajeďte si na Chrudimsko, kde se 
nachází malá osada Majlant – právě po vzoru Milána.

Kuriózní daň 
Nakonec si posviťme na původ pořekadla, že peníze nesmrdí. Je 
snad nějaký důvod, proč by páchnout měly? Jeden by se našel. 
Musíme se za ním vydat do starověkého Říma v prvním století na-
šeho letopočtu. V té době se vlády chopil císař Vespasián, který se 
snažil říši vyčerpanou válečnými konflikty postavit znovu na nohy. 
Státní pokladně se nedostávalo financí, a tak vládce staré daně 
zvyšoval a nové zaváděl, mimo jiné i daň za použití moči. Dříve 
se totiž moč běžně využívala při zpracování látek, praní a čištění, 
dokonce sloužila k lékařským účelům. Císařovu synu a nástupci 
Titovi ale daň z moči příliš nevoněla. Když mu však otec takto 
vybrané mince ukázal a přiměl ho přičichnout si k nim, musel syn 
uznat, že peníze nesmrdí – doslova.  ▪
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Partnerskou shodu může při výběru filmu 
před návštěvou kina zajistit film scenáris-
ty a režiséra Damiena Chazella Babylon. 
Do hlavních rolí totiž obsadil Brada Pitta, 
při jehož pohledu plesají srdce dam, a Mar-
got Robbieovou, která nenechá chladným 
žádného z mužů. Odměnou pro obě sku-
piny bude divoký výlet do 20. let minulého 
století, kdy se v Los Angeles mohlo stát, že 
se vzývanou filmovou hvězdou po jednom 
z opulentních večírků stala úplná nicka.

Takovou šanci chce urvat i herečka Nellie 
LaRoyová. Za poslední peníze si koupila 
hezké šaty a rozhodla se oslnit kohokoli, 

 Film měsíce  Výstava

JAN ŽIŽKA
Někdejší reprezentant v judu, později 
kaskadér a nyní producent a režisér 
Petr Jákl si inspirován oscarovým 
Statečným srdcem vysnil film, který 
v naší novodobé kinematografii nemá 
obdoby. A po letech plánů a příprav se 
mu ho podařilo natočit. Vrací se v něm 
na konec 14. století, kdy jsou Jan Žižka 
a skupina jeho žoldnéřů najati na ochra-
nu králova zástupce, později samotného 
krále Václava IV. Protože ale zemi ovládá 
nejbohatší velmož Jindřich z Rožmber-
ka, dostává Žižka delikátní úkol: unést 
Rožmberkovu snoubenku Kateřinu.  
Tím se nevyhnutelně zaplétá do  
vysoké politiky a od té chvíle nemá 
na vybranou – musí bojovat.

Kulturní tipy 
a recenze
Jana Kábrta

SVATOVÍTSKÁ KATEDRÁLA, PRAŽSKÝ HRAD

OTEVŘENO 17.–21. LEDNA

 Film na doma

 Divadlo

JEZINKY A BEZINKY
Jan Werich tuhle hru, někdy uváděnou pod 
názvem věrnějším originálu Arsenik a staré tety, 
zhlédl na newyorské Broadwayi ve 40. letech 
minulého století a učarovala mu natolik, že ji toužil 
uvést i u nás. To se povedlo v roce 1958, kdy měla 
crazy komedie o dvou sympatických dámách, které 
skrývají děsivé tajemství, premiéru v pražském 
Divadle ABC. Od té doby vzniklo několik podařených 
představení, na něž navazují Iva Janžurová a Eva 
Holubová v hlavních rolích nového zpracování 
v pražském Studiu DVA. Inscenaci režírovala 
Sabina Remundová.

V KINECH 
OD 

19. LEDNA 

BABYLON
kdo by jí dal šanci. Na opačné straně se 
pohybuje Jack Conrad, nejslavnější herec 
své doby, jenž moc dobře ví, jak těžké je 
udržet se na vrcholu. Na obzoru se však 
rýsuje revoluce – do té doby němé filmy 
začínají mluvit. Tato změna zničí mnoho 
životů a nahoru mezi hvězdy vynese jen 
pár vyvolených.

USA, 188 MIN.

REŽIE – DAMIEN CHAZELLE 

HRAJÍ – BRAD PITT, MARGOT ROBBIEOVÁ, 

DIEGO CALVA, JEAN SMARTOVÁ, JOVAN ADEPO, 

LI JUN LI, OLIVIA WILDE, TOBEY MAGUIRE, 

MAX MINGHELLA, KATHERINE WATERSTONOVÁ

ČESKÉ KORUNOVAČNÍ 
KLENOTY
V půlce ledna se sejde sedm nejdůle-
žitějších klíčníků v zemi – prezident, 
premiér, předsedové obou komor 
parlamentu, pražský arcibiskup, 
probošt svatovítské kapituly a praž-
ský primátor –, aby odemkli Korunní 
komoru na Pražském hradě, kde 
jsou uchovávány české korunovační 
klenoty. Po pěti letech tak bude opět 
šance podívat se na jednu z největších 
cenností, kterou naše země disponuje. 
K vidění bude i lebka sv. Václava. Vý-
stava se uskuteční netradičně v příčné 
lodi svatovítské katedrály, kam se lidé 
na klenoty mohli přijít podívat napo-
sledy v roce 1955.
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Ferencová se v žánru romantické  
vánoční komedie pohybovala jako 

štika, natočila jemný a vtipný příběh, 
který propojil několik osudů během 
Štědrého dne. Zároveň se režisérka 
mohla opřít o kvalitní scénář Marcina 
Baczyńského, podle něhož vznikl již dří-
ve divácký hit u polských sousedů. V pří-
padě novinky (lidové, až crazy komedie 
o velkém rodinném tajemství a z něj 
vyplývající řadě nedorozumění a intrik 
vedoucích až k zoufalému strachu 
o ztracené děti) si Ferencová napsala 
scénář společně s Adamem Dvořákem.

LILA 
MARKÉTA IRGLOVÁ
Rodačka z Valašského Meziříčí, která 
společně s tehdejším partnerem Gle-
nem Hansardem získala v roce 2008 
Oscara za nejlepší filmovou píseň 
Falling Slowly ke snímku Once, se 
po dvou zajímavých sólových deskách 
na osm let odmlčela. Vdala se a spo-
lečně se třemi dětmi se přestěhovala 
na Island, kde postavila hudební 
studio. A nyní se ze severu ohlásila 
s novou nahrávkou Lila, na které o své 
dosavadní životní cestě vypráví včetně 
toho, jak se jí podařilo najít rovnováhu 
mezi kariérou umělkyně a rolí manžel-
ky a matky. CD obsahuje navíc i knihu 
s texty a fotkami.

KRÁLOVSKÁ GUVERNANTKA
TESSA ARLENOVÁ

Píše se rok 1931 a mladičká Marion 
Crawfordová se vydává na svou zatím 

nejdelší cestu. Z drsného Skotska ji vlak 
odveze do královského sídla Royal Lodge, 

kde má celé léto sloužit jako guvernant-
ka dvou mladých princezen Lilibet a Mar-

garet. Marion se brzy stane nedílnou 
součástí královské rodiny a princezny si ji 
doslova zamilují. A tak místo pár měsíců 

nakonec zůstane dlouhých šestnáct let… 
Tessa Arlenová napsala působivý příběh 
letité královské guvernantky Alžběty II.

DOCENT
Dvojice scenáristů Josef Mareš 
a Jan Malinda, kteří napsali tři 
řady úspěšné kriminálky Případy 
1. oddělení, se na obrazovky ČT1 
vrátí s trojdílnou minisérií Docent, 
režírovanou Jiřím Strachem. Ta 
se točí kolem zdánlivě nesourodé 
dvojice policistů. „Moje postava 

kapitánky Douchové je rozmazlená a nepořádná, zatímco docent Stehlík 
je pedant,“ popisuje herečka Tereza Ramba, která se v hlavní roli objeví 
s Ivanem Trojanem coby zmíněným docentem Stehlíkem. S nimi si v de-
tektivce zahrají Matěj Hádek, Marek Taclík nebo Ondřej Vetchý.

Pokud patříte k pravidelným čtenářům této rubriky, možná si 
vzpomenete na nadšení, jaké vzbudila česká verze filmového 
hitu Láska nebeská – snímek Přání Ježíškovi. Jeho režisérka 
Marta Ferencová v lednu přichází s Přáním k narozeninám. 
Podařilo se jí úspěch zopakovat? Bohužel ne.

 Kniha

kultura l zábava

 TV tip

 Deska

20 %

tv

Lze asi pochopit, že si úspěšný producent a stři-
hač chtěl vyzkoušet další filmovou profesi, a jistě 
by se dalo najít spoustu horších autorských debutů. 
Jenže z Dvořákovy dílny jsme zvyklí na slušné filmy, 
kromě Ježíška produkoval snímek Gangster Ka,  
Lidice nebo Bobule. A tak mrzí, že s Ferencovou 
napsali taškařici zaplavenou prvoplánovými  
situacemi a vtipy, nezajímavě vystavěnou v posta-
vách i dialozích, z nichž ani herecká elita, kterou 
film dostal do vínku, nemůže udělat dobrý film. 
Místo rafinovaně napsaného, uceleného a fungu-
jícího příběhu sledujeme z větší části unavenou 
a pitvořící se hereckou besídku, od níž se zlatý fond 
českých komedií rozhodně přifouknout nenechá.

ČT1 / 22. LEDNA 2023 / 20:10

PŘÁNÍ K NAROZENINÁM 
JE UNAVENÁ BESÍDKA
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Z několika kandidátů, kteří mají podob-
né funkční nastavení jako Twitter, vy-

chází zatím vítězně sociální síť Mastodon. 
Ta po převzetí Twitteru Muskem začala 
lámat rekordy ve stažení aplikace a přílivu 
statisíců nových uživatelů. Síť založil před 
šesti lety programátor Eugen Rochko jako 
nekomerční sociální prostor, v němž spolu 
mohou komunikovat různé „instance“ 
(servery). Jejich uživatelé se propojují, 
vytvoří si vlastní skupinu a následně  
sdílí obsah.

Žádný společný správce přitom není, 
spojené instance si určují vlastní pravidla 
komunikace. Ta probíhá pomocí tootů 
a boostů, v řeči Twitteru jde o příspěvek, 
tedy tweet, a o přeposlání příspěvku  
neboli retweet. Příspěvek může být delší  
než na Twitteru a připojit lze fotografii,  
emotikon, audio- či videonahrávku.  
Zakládat vlastní instanci je nicméně  
zatím technicky i časově náročné,  
snadnější je se k nějaké připojit, třeba 
k www.mastodonczech.cz.

Soutěž o voucher 
na film Princezna rebelka

Mia je dvanáctiletý sirotek. Žije v ulicích 
středověkého města a s partou ochočených 
lasiček vynalézavě bojuje o přežití. Při výpravách 
za jídlem se vydává i na hrad, kde se jednou 
převlékne do princeznovských šatů, aby přelstila 
stráže. Jenže pak spatří něco, co neměla, a její život 
nabere dramatický spád... Na tři z vás čeká voucher 
na přehrání filmu Princezna rebelka v iTunes 
zdarma. Stačí správně odpovědět na otázku.

Kdy měla českou premiéru 
americká hra Jezinky a bezinky?

A v roce 1948
B v roce 1958
C v roce 1968

Odpověď zadejte do příslušného formuláře 
na www.cdprovas.cz do 18. ledna 2023.

Jedním z nejsdílenějších 
videí posledních týdnů 
je to od vědkyně Rosie 
Mooreové. Je na něm 
utracená krajta, v jejíchž 
útrobách byl 1,5 metru 
dlouhý aligátor.

 To nej z Instagramu

Cose děje

Langmajer vyděsil 
pohřební hudbou
Herec Jiří Langmajer pěkně 
vyděsil své fanoušky videem 
na sociálních sítích. V krát-
kém příspěvku si u úst při- 
držuje inhalátor, ze kterého 
se kouří, a za zvuků pohřeb-
ních tónů vzkazuje: „Omlou-
vám se všem divákům 
za odložená představení, ale 
vlastně bych vás moc nepo-

těšil. Tak v jiném termínu na shledanou.“ 
Své příznivce ale vzápětí uklidnil vzkazem: 
„Hudba je samozřejmě sranda. Dva dny si 
odpočinu a budu o. k.“

Prosil o pomoc s likvidací těla
Teenager z amerického státu Pensylvánie 
zastřelil svou kamarádku a své přátele 
na Instagramu potom žádal o pomoc při 
zbavování se jejího těla. Policii na to upozor-
nila matka, jejíž dceři šestnáctiletý chlapec 
ukázal „něčí nohy a cho-
didla pokrytá krví“. Policie 
násilníka zatkla a obvinila 
z vraždy. Mladík jí pak 
sdělil, že se k němu 
třináctiletá kamarádka 
přišla podívat na film a že 
nešlo o vraždu, nýbrž 
o nehodu.

?
Moderátor Tomáš 
Zástěra, též výrazný 
účastník reality show 
Survivor, patří ke hvězdám 
Instagramu. Svým 
followerům se teď začal 
chlubit novou láskou.

Zpěvačka Madonna 
tentokrát své fanoušky 
na Instagramu nešo- 
kovala, ale dojala, a to 
fotografií všech svých 
šesti dětí: Lourdes (24), 
Rocca Ritchieho (20), 
Davida (15), Mercy (14) 
a dvojčat Esther a Stelly 
Mwaleových (8).

BUDE SI MUSK 
TWEETOVAT SÁM?
Už samotný fakt, že miliardář Musk ovládl sociální síť Twitter, 
nebyl mnoha jeho uživatelům po chuti. Další se přidali 
po jeho personální čistce a plánům, jako je zpoplatnění 
ověřeného účtu. A tak se lidé začali poohlížet po alternativě.
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klidně vyhoďte do vzduchu, stejně tam jsou 
jen kanceláře,“ pokračoval chlápek.

Šokovaný Bohemír, který po hodinovém 
předstírání cvičení sotva chodil, se vzchopil. 
Musí přece zachránit lidské životy! Postavil 
se před svalovce a odvážně hlesl: „Půjdete 
se mnou na policii, dosvědčím všechno, 
co jste právě říkal.“ Chlap na něj však 
znuděně zíral a pronesl klidně do aparátu: 
„Víš co? Místo vlaku dej ponorku, destinace 
Atlantida, eura prohoď za libry a jako děj 
navol vyhlazení lidstva kometou. Večer 
si to zahrajem, až si to vyřídím s jedním 
otravou.“ Pak se zamračil a výhružně se 
na Bohemíra podíval. „Hele, tajtrlíku, stačí, 
že musím cvičit v posilovně, na kterou 
nejsem zvyklej. Chceš mít problémy?“ Pak 
si ale všiml detektivovy rachitické postavy 
a smířlivě houkl: „Když uhodneš, kde pracu-
ju, nechám tě na pokoji. Jinak budeš dělat 
sto kliků. Tak si vyber!“ 

Případy inspektora 
Bohemíra

SVALOVEC

?

Fejeton

T e x t :  P e t r  H o r á l e k
I l u s t r a c e :  D i g i s h o c k

Podle sebe soudím tebe. Bohemír si včas uvědomil, že svalnatý muž je v posilovně ze stejného důvodu jako on sám, tedy kvůli povinně dobrovolnému benefitu z vánočního firemního večírku. Od náměstka si pa-
matoval, že fitness centrum dávalo permanentky za výhodné ceny všem podnikům v ulici. A vedle nádraží byl přece antikvariát a banka. Podle sebevědomého chování detektiv správně usoudil, že se ocitl v moci 
moderního bankéře, který ve volném čase propadl posilování a počítačovým hrám. Svého nadřízeného se však bál stejně jako Bohemír.

Cink, bum, břink, buch a buch. Bohemír 
s úděsem poslouchal zvuky, které 

k němu doléhaly z prostorné posilovny, jež 
se nacházela mezi nádražím, antikvariá-
tem a bankou. Byla sobota odpoledne, kdy 
měl ve zvyku ležet doma nebo se pomalu 
procházet kolem řeky a krmit labutě 
okurkou a mrkví. Místo toho si musel 
navléknout cvičební úbor, který odkoukal 
ze starých pořadů ve stylu Cvičme v rytme, 
a nenápadně zkoušet všelijaké náčiní, údaj-
ně prospěšné lidskému organismu. Hlavně 
se nezranit, říkal si stále v duchu.

Jak se tam vůbec ocitl? Všichni účastníci 
vánočního večírku železničářů totiž do-
stali jako dárek spolu s lahví levného sektu 
a křiklavým balením vitaminů na povzbu-
zení imunity také měsíční permanentku 
do fitness centra. Bohemír ji chtěl hned 
nenápadně zahodit, ale včas se zarazil, 
když uslyšel náměstka, jak pod vlivem silné 
sodovky zařval na celý sál: „A každej tam 
bude chodit aspoň jednou týdně, stejně 
po té žranici potřebujete zhubnout. Na po-
radě ukážete potvrzení,“ a pak se hysteric-
ky zasmál a spadl. Když náměstka zvedali, 
stačil ještě zamumlat. „Stejně to dávají 

všem v ulici, tak budete nabírat svaly, abys-
te měli větší hlavu.“ A usnul na židli.

Bohemír se utěšoval, že náměstek my-
slel svou výhrůžku jen v žertu, ale opatrná 
povaha mu velela neriskovat. „Tu hodinu 
čtyřikrát za měsíc zvládnu, aspoň se vy-
sprchuju v teplé vodě zadarmo,“ přesvěd-
čoval sám sebe. Hned při první návštěvě 
ale pochopil, do jak cizího světa vstoupil. 
Nenápadně pozoroval okolo vzdychající, 
radostně i zarputile se tvářící lidičky, kteří 
se zbavovali svátečních a silvestrovských 
kil. Největší pozornost budil vyrýsovaný 
muž ve středním věku, který byl nahoře bez 
a často telefonoval.

„Červený expres nesmí do Hamburku 
dojet,“ pronesl svalovec do mobilu, jako 
by se nechumelilo. „Holku vyřídíš po cestě, 
náklad schováš na záchod, je to jen milion 
eur, to se vejde kamkoli,“ dodal otráveně 
a začal zase cvičit. Bohemír se pomalu blížil 
k podezřelému chlapíkovi, aby lépe slyšel. 
To by bylo terno, kdyby tak odhalil zlo-
dějskou bandu! „Soustřeďte se na mosty, 
zásilky se daj shazovat do řeky. Ale musíte 
vybrat vozy bez klimatizace, aby šly otevřít 
okna. Nezapomeňte po sobě uklidit, barák 

Jakou profesi 
vykonával muž bez 
trička? A proč cvičil 
ve stejné posilovně 
jako Bohemír?

Řešení:
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KuchyňAPP
odšťavňovač

VYLISOVANÁ ŠŤÁVA 
PRO ZDRAVĚJŠÍ TĚLO 
a nastartování do nového dne

T e x t :  E v a  F r a ň k o v á
F o t o :  S h u t t e r s t o c k

Při lisování 
oddělíte 
nerozpustnou 
vlákninu od 
zbytku nápoje, 
takže vstřebáte 
čtyřikrát více 
vitaminů oproti 
konzumaci 
ovoce a zeleniny 
vcelku.

Rady do kuchyně
NA CO SI DÁT POZOR

 Šťávu uchovávejte 
 co možná nejkratší dobu. 
 V ledničce se doporučuje 
 skladovat maximálně 
 12 hodin. Nejlépe však 
 uděláte, když ji vypijete ihned.
 Měkké či přezrálé ovoce 
 se může lepit na sítko 
 a stěny přístroje. Kombinujte 
 ho proto s tvrdším ovocem 
 nebo zeleninou, například 
 s mrkví.
 Citrusy před odšťavněním 
 vždy oloupejte. Zbavíte 
 se případné hořkosti ze 
 slupek i škodlivých pesticidů 
 z chemického ošetření.
 Banány či avokáda nejsou 
 na odšťavnění příliš vhodné. 
 Raději je rozmixujte.
 Po použití musíte 
 odšťavňovač co nejdříve 
 vyčistit. Na některé 
 modely budete potřebovat 
 speciální kartáčky. Zaschlé 
 nebo zkvašené zbytky 
 mohou pokazit chuť 
 další šťávy.

Jak vybírat 
odšťavňovač?
Přístroje se liší podle technologie, 
výkonu, hlučnosti, nároků 
na čištění a přirozeně také 
podle ceny. Některé si výborně 
poradí s tvrdými druhy ovoce 
a zeleniny. Vertikální šnekové 
odšťavňovače zvládnou téměř 
cokoli – jsou tedy univerzální. 
Jestliže plánujete zpracovávat 
především pomeranče, grepy, 
jablka, hrušky nebo kořenovou 
zeleninu, sáhněte po oblíbených 
odstředivých odšťavňovačích. 
Ty pracují rychle, a hodí se proto 
do ranního shonu. Nevýhodou je 
menší výtěžnost.

Cítíte se po všech těch smažených řízcích, kilech vánočního cukroví 
a silvestrovských chlebíčcích s majonézou přesycení? Vadí vám, 
že kalhoty v pase sotva dopnete? Leden je ideálním obdobím 
na změnu. Odlehčete jídelníček a dopřejte tělu dostatek vitaminů 
a vlákniny – uvidíte, že hubnutí pak půjde snadněji.

Podle Světové zdravotnické 
organizace bychom měli denně 

sníst na 400 gramů zeleniny a ovoce, 
což odpovídá zhruba pěti porcím. 
V dnešní hektické době ale můžeme 
mít s dodržováním tohoto doporučení 
problém.

Ovocné a zeleninové hody
Kdo z nás si dává pravidelně borůvky 
ke snídani, jablko ke svačině, mrkvový 
salát jako přílohu k obědu, papriku 
a rajčata k večeři, a to zvláště v zimním 
období, kdy máme tak nějak automa-
ticky chuť spíše na teplá a hutná jídla? 
Přitom existuje způsob, jak do sebe 
denní dávku vitaminů pohodlně dostat, 

a posílit tím imunitu. Jsou to ovocné 
a zeleninové šťávy. Připravit si je může-
te poměrně snadno pomocí domácího 
odšťavňovače. Základem je mít po ruce 
dostatek svého oblíbeného ovoce 
a zeleniny, nůž na loupání a krájení 
a samozřejmě kvalitní odšťavňovač.

Pasterace ničí vitaminy
Výhodou domácí přípravy je skuteč-
nost, že čerstvě vylisovaná šťáva vám 
dodá maximum živin. Džusy v obcho-
dech totiž musí projít pasterací, která 
většinu vitaminů zničí. Tyto nápoje 
navíc bývají často doslazovány cukrem 
nebo sladidly, což jejich zdravotní  
přínosy snižuje.
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Zbylou dužinu můžete 
využít při přípravě těsta 
na muffiny, pečení koláčů 
či ovocných sušenek. 
Obsahuje spoustu 
vlákniny, která prospěje 
vašim střevům.

Detox z pomeranče
4 DRINKY
I  6 pomerančů  I  2 mrkve  I  kousek čerstvého zázvoru  
I  3 stonky řapíkatého celeru  I  zelené jablko  I  hruška

1Pomeranče a zázvor oloupejte. Mrkev, 
řapíkatý celer, hrušku a jablko dobře omyjte. 

Z řapíkatého celeru odkrojte listnaté vršky.

2Všechny kusy ovoce a zeleniny postupně 
odšťavněte v přístroji a šťávu nalejte do vel-

kého džbánu.

3Důkladně promíchejte dlouhou lžící, rozlejte 
do sklenic a ihned podávejte. Recept se 

skvěle hodí zejména k rannímu nastartování 
organismu.



Darujte sobě nebo svým blízkým roční 
předplatné časopisu Železničář za 500 Kč

ČD pro vás
a Železničář

720 Kč
ČD pro vás

360 Kč

Železničář

500 Kč

Součástí předplatného  jsou čtyři oboustranné plakáty 
s železniční tematikou. Objednat si můžete i výhodný 
balíček společně s magazínem ČD pro vás za 720 Kč, 
a získáte tak slevu přes 20 %. Předplatné lze objednat 
e-mailem na adrese info@cdprovas.cz,telefonicky 
na čísle 720 797 020 nebo na webových stránkách 
www.cdprovas.cz/predplatne.

» CHYBÍ VÁM v magazínu ČD pro vás více článků o vlacích?

» SLEDUJETE aktuální dění na tuzemské i zahraniční železnici?

» HLEDÁTE tipy na zajímavý výlet vlakem, při němž i cesta může být cíl?

» ZAJÍMÁTE SE o historii železniční dopravy?
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ZNAČKA
DLAŽDIČEKNADŠENÍ

RÁJ
(KNIŽNĚ)

VYCHOVA-
TELKA

(ZASTAR.)

RODINNÝ
DŮM

POUZE
(V NÁŘEČÍ)

DĚTSKÝ
VZDĚLÁVACÍ

KONCEPT
OD ALBI

OVČÍ VLNA
S KŮŽÍDRAVCI

ODHADNOUT

? ?

? ?

POMŮCKA:
KROC, LUR,

RETA,
YPRES

ZNAČKA
ČISTICÍCH

PROSTŘEDKŮ

VOJENSKÉ
HLÁŠENÍ

(ZASTAR.)
1. ČÁST

TAJENKY
ŘÍMSKÝ
MRAVO-
KÁRCE

POVRCHOVÝ
DŮL

BÝVALÝ
ČESKÝ HEREC

(PETR)
EMAIL POSLÁNÍBALKÁNEC NAHÁČSMYČKY

(SLOV.) SPOJKA
JMÉNO

ZBOJNÍKA
HOODA

CETKA

JEDNO-
BUNĚČNÝ
ŽIVOČICH

OMAMNÝ
PROSTŘEDEK

OSTNY

ŠPANĚLSKÝ
ARAB

NÁŠ BÝVALÝ
SKOKAN

NA LYŽÍCH

NĚMECKY
JEŠTĚ

ZKRATKA
PRO

ATMOSFÉRU

ROZSUDEK
(KNIŽNĚ)

TOPIVO

OBLEČENÁ
(KNIŽNĚ)

VYFOUKNUTÉ
VEJCE

(V NÁŘEČÍ)

NÁZEV
PLANETKY

?

?

?

NEZUTÍNAT

NEŠIKA
(EXPRES.)

JIŽNÍ PLOD

CITOSLOVCE
ZVUKU

STŘELBY

ČESKÝ
ROZHLASOVÝ
MODERÁTOR

ŽHÁŘPŘERAŽENÁ VÝKŘIK
NA KORIDĚ

SOUHLAS

ŽLÁBEK
ŠPANĚLSKÁ

HLAVNÍ
TŘÍDA

STŘEDO-
VĚKÝ

ZBROJNOŠ

PŘEDSTA-
VENÝ

KLÁŠTERA

NA JINÉ
MÍSTO

ZÁCHRANA
(ZASTAR.)

ÚBYTEK
HMOTNOSTI

KAPALIN

ZNAČKA
ÚSTNÍ
VODY

3. ČÁST
TAJENKY
NÁŠ PZO

ZNAČKA
MINI-

AUTOMOBILŮ

ZKRATKA
SOUHVĚZDÍ

LYRY

SLOVENSKÝ
VÝRAZ

PŘIROVNÁNÍ

ZEMĚMĚŘ.
POZEMKOVÁ

KANCELÁŘ
(ZKR.)

PRAŽ. LOUTK.
DIVADLO

PŮDA

OPOCENÉ

ORGANICKÁ
SLOUČENINA

NÁSEP

SVĚTOVÁ
STRANA

DOMÁCKY
SÁRA

PRÁVO
ODPORU

STOLNÍ HRA
ŽENSKÉ
JMÉNO

SLAVNÁ 
UMĚLKYNĚ
OCHOTNĚ

OSTRAVSKÁ
SPZ

ZŘETEL

PÁDOVÁ
OTÁZKA
STUPEŇ
EOCÉNU

EVROPSKÁ
ŘEKA

2. ČÁST
TAJENKY

ZNIČENÝ
(OBECNĚ)
KOŇSKÉ

MASO

OPUŠTĚNÁ
SYMETRÁLA

Z  VNITŘKU
PRYČ

PRAŽSKÝ
ŽELEZÁŘ

4. ČÁST
TAJENKY

SVISLÁ
JESKYNĚ
(GEOL.)

NOVO-
ZÉLANDSKÝ
NELÉTAVÝ

PTÁK

ASIJSKÝ
STROMOVÝ

SAVEC

ÚŘAD
(ZASTAR.) TAMTA

OPĚVOVAT
(KNIŽNĚ)

STAROVĚKÝ
H. NÁSTROJ

VRTĚT

W. Berry (*1934),
americký spisovatel, básník a esejista:

Nikdo nemůže objevit svět pro někoho jiného. 
(Dokončení v tajence.) 

Citát z minulého čísla: 
Opravdu výjimečný člověk je ten, ve kterém zůstalo dobro, přestože poznal realitu tohoto světa.

Křížovka
o hodnotné cenySoutěž o (audio)knihy s tajemnem

Pošlete nám správně vyluštěnou křížovku a šest z vás může vyhrát jeden  
z titulů od známého znalce záhad Arnošta Vašíčka. Tentokrát hrajeme  
o knihy Největší tajemství templářů a Tajemný svět nebo audioknihy  
Setkání s tajemnem a Ďáblova lest. 

Svou odpověď zadejte do formuláře na www.cdprovas.cz do 18. ledna 2023.

?
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Soutěž pro 
chytré hlavy

Každý měsíc s námi 
můžete vyhrát 
poukázky PONT,  
Skupinovou 
víkendovou 
jízdenku ČD
a další ceny.

Soutěžit  
můžete na 
www.cdprovas.cz

Na webových stránkách 
vyplňte příslušný formulář 
a své odpovědi zadávejte do 
18. ledna 2023. Nezapomeňte 
uvést svůj e-mailový kontakt 
nebo zpětnou adresu. 
Tři výherce odměníme 
poukázkou do obchodní sítě 
PONT v hodnotě 1 000 Kč. 
Další tři z vás obdrží Skupinovou 
víkendovou jízdenku ČD  
(ve verzi pro celou Českou 
republiku) v hodnotě 699 Kč.

Správné odpovědi 
z minulého čísla:
1 – Prdlouš
2 – Golem
3 – promítá diapozitivy
4 – 59 minut
5 – v Oberndorfu

1  Co nemá rád herec  
 Miroslav Hanuš?

 
A  placení daní
B  používání sociálních sítí
C  jízdu na kole

2  Z čeho je postaven  
 Maják Járy Cimrmana  

 v Příchovicích?
 
A  z betonu
B  ze skla
C  ze dřeva

3  Jak se jmenuje písnička  
 z filmu Kalamita? 

A  Nebudem
B  Nepudem
C  Nelibidem

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

Soutěž 
o voucher 
na film Střídavka
Kdo režíroval
film Střídavka?
A Petr Nikolaev

Soutěž 
o knihy pod 
stromeček
Tajenka zní: 
… ve kterém 
zůstalo dobro, 
přestože poznal 
realitu tohoto 
světa.

4  Kolik vlaků letos  
 vypravují České dráhy  

 v průměru za den? 

A  3 736
B  7 636
C  6 736

5  Kde ve skiareálu uplatníte  
 nabídku ČD Yetti? 

A  v Tatrách
B  v Krkonoších
C  na Šumavě

6  Který článek v tomto  
 čísle vás nejvíce zaujal?

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

Poukázka na přepravu

Jízdenka vystavená na základě této poukázky platí v sobotu nebo neděli pro neomezené 
cestování po ČR ve 2. třídě všech vlaků Českých drah. Na jízdenku 

mohou cestovat 2 dospělí a až 3 děti do 15 let. 

Skupinová víkendová síťová 

Poukázku vyměníte za jízdenku na eShop ČD 
(www.cd.cz/poukazka) po zadání 12-místného kódu poukázky. 

Kód poukázky

Platí do

31.12.2022



Levnější lyžování 
v českých skiareálech
Špičák, Tanvaldský 
Špičák, Ostružná, 
Pernink a Lipno

Vlakem
na hory

Sleva na skipas20%!
ČD Ski

•  sleva na skipas po předložení jízdenky ČD 
od 21. 1. do 26. 3. 2023

•  spojení do 2 hodin z krajských měst v ČR
•  ve vlaku bezplatná přeprava lyží a snowboardů
•  ve skiareálu Lipno sleva 30 % na denní  

skipas s ČD Yetti

TIP

Ve skiareálech 
Ružomberok 
na Slovensku

a Davos ve Švýcarsku 
sleva 20 % na 

dvoudenní skipasy

Pojeďte s námi.
www.cd.cz/cdski

CD-C11182443-CD_Ski_2023-215x270-221125.indd   1 28.11.2022   10:58



Praha–Vídeň
od 232* Kč

Praha–Berlín
od 261* Kč

Praha–Drážďany
od 137* Kč

Praha–Krakov
od 239** Kč

Vlakem za 
výhodnými nákupy

Pojeďte s námi na povánoční výprodeje k našim sousedům.

Ceny platné k 11. 12. 2022 * 
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Pojeďte s námi.
www.cd.cz

CD-C11182443-PovanocniVyprodejMezinarodniCestovani-215x270-CDproVas-v2.indd   1 07.12.2022   15:40
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