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SKELETONISTKA

ANNA 
FERNSTÄDTOVÁ
Plánuju si už další olympiádu 
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Reklamní časopis národního dopravce

Cestování po Českotřebovsku
Svět nočních vlaků
Transsibiřská magistrála



» sleva na skipas po předložení jízdenky ČD od 22. 1. do 27. 3. 2022
» spojení do 2 hodin z krajských měst v ČR
» ve vlaku bezplatná přeprava lyží a snowboardů

Vlakem
na hory 

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

Slevana skipas20%!

Špičák, Tanvaldský Špičák, Ostružná, 
Pernink a Lipno

ČD Ski

Pojeďte s námi.
www.cd.cz/cdski

Levnější lyžování 
v českých skiareálech 
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Vážení čtenáři, milí spolucestující,
kde je vaše doma? Možná si říkáte, co je to za otázku, doma je přece tam, kde bydlím. Jenže ne každý má to 
štěstí, že žije tam, kde se cítí být zakořeněný. Příkladem může být osobnost tohoto vydání – skeletonistka 
Anna Fernstädtová. Narodila se sice v Praze, ale už od útlého dětství vyrůstala v Německu, aby se do rodné 
země vrátila již jako dospělá žena a reprezentovala Česko až na olympiádě. Její doma má proto víc podob, 
ale evidentně jí to nevadí, ba naopak svědčí. Ostatně v pětadvaceti letech se asi není čemu divit.

Člověk je doma nejspíše 
tam, kde se cítí nejlépe. 
Co na tom, že to není vila 
s bazénem? On i takový 
přechodný pohyblivý domov 
má někdy něco do sebe. 
Třeba lůžkový vůz. Postel, 
koupelna, klid. A každé ráno 
někde jinde. Jak se vyvíjela 
a kam směřuje noční 
vlaková doprava, vyprávíme v železničním tématu tohoto čísla. Věřím, že to může 
být inspirací pro vaše cesty, až bude vhodná chvíle, protože nastěhovat se na chvilku 
do vlaku a přitom poznat svět, musí lákat i toho největšího místního patriota.
Pokud ale hledáte spíše blízkou destinaci, která 
by vás obohatila, rozhodně nevynechte Litomyšl. 
Kromě toho, že byla 
domovem hudebního génia 
Bedřicha Smetany, vás 
určitě potěší svým klidem 
a zaujme mnohotvárností. 
Hodně podobných měst 
s moderním duchem 
a zároveň úctou k jejich 
historii u nás totiž 
nenajdete. Víc se dozvíte 
na dalších stránkách tohoto 
čísla. Ať už vaše cesty povedou v únoru kamkoli, 
přeji vám, abyste se během nich cítili jako doma.
Splendidní zážitky a šťastné návraty přeje

Václav Rubeš, šéfredaktor
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Nabídka občerstvení ve vlacích formou ČD Minibaru zůstává 
velmi populární. Navzdory omezením spojeným s pandemií 
loni stevardky a stevardi připravili cestujícím Českých drah  
237 117 porcí kávy v ceně od 15 korun. Občerstvení je nabízeno 
přímo na místech cestujících. V nabídce ČD Minibaru jsou 
teplé a studené nápoje a drobné občerstvení jako tatranky, 
croissanty, rozpékané pečivo nebo bagety a saláty.

Odměna za nákup

Nabídka občerstvení patří v průzku-
mech mezi nejčastěji zmiňované  

doplňkové služby, o které mají lidé ve vla-
cích zájem. České dráhy v tomto směru 
vychází cestujícím vstříc a nabízí několik 
úrovní gastronomie podle typu vlaku, 
délky linek a přání objednatelů dopravy. 
Patří mezi ně restaurační vozy, bistro vozy 
a stále populárnější nabídka občerstvení 
nabízená pod názvem ČD Minibar. V sou-
časném jízdním řádu přijede občerstvení 
za cestujícími až na místo už ve víc než  
200 spojích.

Občerstvení za hubičku
Národní dopravce se snaží nabízet cenově 
dostupné občerstvení. Káva nebo čaj tak 
ve vlaku stojí 15 korun, čokoláda je za  
20 korun, nealkoholické nápoje jsou v ceně 
od 15 do 25 korun a pivo pořídíte od  

29 korun. Minibar přiveze za cestujícími 
také drobné občerstvení. Třeba populární 
tatranky za 15 korun, ale roste též obliba 
rozpékaného sladkého a slaného pečiva 
za 20 korun nebo baget, sendvičů a salátů 
v ceně 59 korun.

Káva na prvním místě
Mezi nejoblíbenější položky v nabídce  
ČD Minibaru patřila v roce 2021 instantní 
káva (189 245 porcí). Cestující si dále kupo-
vali především perlivou a neperlivou vodu 
(89 215 lahví), instantní cappuccino  
(88 786 kelímků), půllitrovou plechov-
ku Pilsner Urquell (64 546 kusů), kofolu 
(55 493 lahví), čaj (52 587 kelímků), 
značkovou kávu Manuel (47 872 kelímků), 
pivo Budweiser Budvar (44 170 plechovek) 
a k jídlu croissant 7 days (38 590 balení) 
a klasické tatranky (24 609 kusů).

E-shop ČD

Jízdenka OneTicket 
má nová vylepšení
V posledních týdnech se opět vy-
lepšily funkce jízdenek OneTicket. 
Od změny jízdního řádu  
v prosinci 2021 mohou zákazníci 
e-shopu ČD a mobilní aplikace 
Můj vlak nakupovat doklady 
OneTicket nově také za  
ČD Kredit. Kromě toho lze 
od podzimu minulého roku k již 
zakoupeným jízdenkám OneTicket 
dokoupit prostřednictvím všech 
prodejních kanálů ČD místenky 
pro vlaky zapojené do systému jed-
notného tarifu, a to včetně vlaků 
jiných dopravců. Tato služba je ur-
čena zejména cestujícím se síťovou 
a traťovou jízdenkou OneTicket.

Novinky

SLUŽBA ČD MINIBAR 
JE STÁLE POPULÁRNĚJŠÍ 
a přiváží občerstvení až k cestujícím

Pokud během měsíce února na-
koupíte v e-shopu ČD, získáte sle-
vu 200 korun při nákupu v e-shopu 
www.kavavyhodne.cz, který 
se specializuje na prodej vysoce 
kvalitních káv známých 
i exkluzivních značek, 
které jinde nena-
jdete. Nakupujte 
zrnkovou nebo 
mletou kávu či 
kávové kapsle pro 
Nespresso. Sleva 
platí pro objednávky 
nad 1 000 korun. Promo 
kód na tuto akci získáte v závěru 
nákupu na www.cd.cz/eshop 
a prostřednictvím vaší e-mailové 
adresy. Kód platí do 15. března 
2022. Slevu nelze uplatnit na pro-
dukty Illy a Lavazza Qualità Oro.

SLEVA
200 Kč
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Rozpékané křupavé Minitky 
se slanými i sladkými náplněmi

Znáte Minitky? Prodejny PONT byly u nás první, které tuhle 
dobrotu začaly nabízet. Jedná se o rozpečené křupavé pečivo 

s různými slanými i sladkými náplněmi. Nejoblíbenější jsou 
pizzové, se šunkou a sýrem, vanilkové nebo meruňkové. Příchutí 
je však přes dvacet, takže si vybere opravdu každý. Výhodou této 
pochoutky je kompaktnost. Při konzumaci se tedy neumažete, 

což je zvláště na cestách důležité. Minitky jsou na nádražích 
k dostání ve většině prodejen PONT to go a PONT Market nebo 

v samostatných stáncích Minit. V neposlední řadě se s nimi 
ve verzi XL setkáte v nabídce ČD Minibaru ve vlacích.

Místenku do railjetu z Rakouska 
už si vyberete podle plánku
Pozitivní novinka čeká na cestující, kteří ke svým cestám 
využívají vlaky railjet na trase (a ve směru) Graz – Vídeň – 
Břeclav – Brno – Praha (– Berlín) a jízdní doklady nakupují 
prostřednictvím prodejních kanálů ČD. Díky spolupráci s ÖBB 
byl spuštěn pilotní projekt, který cestujícím umožní vybrat 
si při nákupu rezervací místo z plánku, tak jak jsou dnes 
zákazníci zvyklí u vnitrostátních spojů a u řady mezi- 
národních spojů ČD, především těch vyjíždějících z Česka. 
Tuto novinku ocení samozřejmě i ti, kdo railjety cestují na  
vnitrostátních relacích, třeba z Brna do Prahy.

www.ponty.cz

Čerstvý tip z pohodlných obchodů na trase

Druhá vstupenka zdarma 
na Petřínskou rozhlednu
Ve spolupráci se společností Prague City Tourism připravily České 
dráhy novou odměnu pro uživatele věrnostního programu. Ti si tak 
za 20 ČD Bodů – doložených na voucheru – mohou v poklad-
ně informačního centra Petřínské rozhledny vyžádat k jedné 
zakoupené vstupence druhou zcela zdarma. A potom se třeba 
v duchu přenést do Paříže, protože pražská rozhledna je vlastně 
volnou kopií Eiffelovy věže. Nová odměna nahradila projížďku 
historickou tramvají.

Koronavirus zasáhl do provozu Pendolin 
mezi Prahou a Ostravou
České dráhy reagovaly na změnu poptávky cestujících v důsledku 
koronavirové pandemie a od 24. ledna do konce února zreduko-
valy provoz vlaků SuperCity Pendolino mezi Prahou a Ostravou. 
V uvedeném období proto jezdí spoj SC 242 v celém úseku  
Košice (4:48) – Praha hl. n. (12:32) pouze v sobotu. Další omezení jsou 
následující: vlaky SC 500 Ostrava hl. n. (17:07) – Praha hl. n. (20:32) 
a SC 509 Praha hl. n. (13:25) – Ostrava hl. n. (16:49) jsou v provozu 
pouze ve čtvrtek, pátek a neděli. Vlak SC 507 Praha hl. n. (11:25) – 
Ostrava hl. n. (14:49) mohou cestující využít jen v sobotu. Aktuální 
jízdní řády prosím sledujte na stránkách www.cd.cz nebo  
v aplikaci Můj vlak.
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ZA SPORTEM

Na pardubickém závodišti  
se bruslí ostošest

Na pardubické dostihové závodiště se mů-
žete vypravit za zábavou i v únoru. Najdete 
tu zimní sportovní park a nedaleko hlavní 
tribuny objevíte ledovou plochu pro veřejné 
bruslení. Časový harmonogram je k dis-
pozici na webových stránkách závodiště, 
kde si také zakoupíte vstupenky. V souladu 
s pandemií se totiž aktuálně prodávají 
jenom online. A kolik stojí? Dospělí bruslaři 
a mládež zaplatí 50 korun, cena vstupného 
pro děti do 10 let a seniory je 20 korun. Ne-
chybí zde půjčovna a broušení bruslí nebo 
občerstvení. Využít můžete uzamykatelné 
šatní skříňky (oproti záloze 10 korun) a za-
čínající bruslaři si zdarma mohou zapůjčit 
hrazdičky.

Nejbližší železniční zastávka: 
Pardubice závodiště
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Únor bílý, pole sílí. Ale kolem nich choďte raději v gumácích. Anebo se 
raději vydejte spíš s rodinou či partou kamarádů za sportem do oficiálně 
provozovaných areálů nebo na prověřené akce. A pokud chcete pohodlnější 
variantu, stále tu máme otevřená muzea s velice lákavými expozicemi, kde se 
dá poučit i zabavit současně. Jako bonus vás zveme s aplikací Vlakem na výlet 
na oblíbenou degustaci nejlepších domácích vín. Při cestě tam i zpět vám 
samozřejmě poslouží spolehlivé a bezpečné spoje Českých drah.

Vlakem 
navýlet

ZA POZNÁNÍM

Buddha zblízka  
ve Valdštejnské jízdárně

Zajímá vás, kdo byl Buddha Šákjamuni, 
jakými cestami se buddhismus šířil přes 
jihovýchodní Asii nebo co přináší jeho učení? 
Nezveme vás na žádnou nudnou přednášku, 
ale na jedinečnou výstavu umění s názvem 
Buddha zblízka. Připravila ji Národní galerie 
Praha ve spolupráci s Museem Rietberg v Cu-
rychu. Víc než 100 předmětů ze švýcarských 
sbírek a přes 70 uměleckých děl z českých 
sbírek si můžete přijet prohlédnout do praž-
ské Valdštejnské jízdárny. Hlavní atrakcí je 
15 metrů dlouhý japonský obrazový svitek 
z přelomu 17. a 18. století s námětem 
legendy Buddhova života. Výstavu zpestřuje 
zvuková instalace recitovaných modliteb 
a zenových kóanů.

Nejbližší železniční stanice: 
Praha hl. n. / Praha Masarykovo nádraží

NA DEGUSTACI

Nejlepší domácí vína mají 
ve valtickém zámku

Od pátku 4. února bude ve sklepních 
prostorách valtického zámku otevřena 
nová kolekce Salonu vín ČR. V degustační 
expozici Národního vinařského centra 
můžete ochutnat 100 našich nejlepších 
vín, která byla vybrána odbornou porotou 
v rámci každoroční Národní soutěže vín. 
Každý z oceněných moků má v expozici 
svůj prezentační box s detailním popisem. 
Můžete si vybrat tzv. volnou degustaci, při 
níž během dvou hodin ochutnáváte jaké-
koli z uskladněných vín (vyjma šumivých 
a speciálních výběrů), nebo programy 
řízené someliérem. Ty si raději předem 
rezervujte. Pokud vám nějaké víno za-
chutná, můžete si ho na místě zakoupit. 

Nejbližší železniční zastávka: 
Valtice město

Informace 
mohou být neaktuální. 

Dostupnost ověřte 
on-line. 

POZOR!

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

Za každý 
výlet vás 

odměníme 
ČD Body



5

FO
TO

: R
A

U
L,

 S
. R

. O
.

NA LYŽE

Do polských Jakušic  
na Piastovský běh

Pojeďte do Polska na svátek příznivců 
běžeckého lyžování. Piastovský běh (Bieg 
Piastów) a s ním spojený Festival běžeckého 
lyžování se letos konají na přelomu února 
a března v Jakušicích u Sklářské Poruby. 
Hlavní závod, dlouhý 50 kilometrů, se po-
běží v sobotu 5. března (start v 9:00 hodin). 
Jde o jeden z největších závodů na běžkách 
na světě. Jeho trasa vede i krásnými scené-
riemi Jizerských hor. Už poslední únorový 
víkend (26. a 27. února) se uskuteční závody 
předškolních dětí (500 metrů) a také Výprava 
rváčů pro malé sportovce (dva kilometry). 
V plánu jsou i další akce, třeba Rodinná 12  
nebo Noční 12. Na místo se vydejte Regio-
Spidery Českých drah.

Nejbližší železniční stanice: 
Szklarska Poręba Jakuszyce

S DĚTMI

Na Špilberku najdete  
hračky plné nostalgie

Pojďte si hrát, nebo se aspoň dívat. Tak zní 
krédo výstavy s názvem Hračky na hradě, 
která je do 27. února k vidění na brněn-
ském hradě Špilberk. Výstava je rozdělena 
do šesti tematických částí. První tvoří 
stolní hry z různých historických období, 
ve druhé části jsou vystaveny panenky, 
domácí pokojíčky, kuchyňky, kočárky 
a medvídci. Ve třetí místnosti objevíte dvě 
lodě dlouhé přes jeden metr a armády cíno-
vých vojáčků. V další části najdete domácí 
loutková divadla nebo vystřihovánky. Pátá 
místnost je věnovaná Moravské ústředně 
Brno, vyrábějící textilní hračky a filmové 
pohádky. Poslední a největší místnost 
slouží jako herna.

Nejbližší železniční stanice: 
Brno hl. n.

NA VÝSTAVU

Hvězdy září  
v Národním muzeu

Šperky Emy Destinnové, pracov-
na Oldřicha Nového, šaty Adiny 
Mandlové, mobiliář z bytového 
divadla Vlasty Chramostové 
nebo Popelčiny šaty a střevíček 
ze slavné pohádky Tři oříšky pro 
Popelku. To vše a ještě mnohem 
víc uvidíte na výstavě s názvem 
Když hvězdy září, kterou si 
do 30. září můžete prohlédnout 
v Nové budově Národního 
muzea v Praze. Na výstavě ale 
zaujmou nejen předměty z po-
zůstalosti velkých hereckých 
hvězd. Kromě šperků, oblečení 
nebo módních doplňků jsou vy-
staveny také osobní a ateliérové 
fotografie, obrazy nebo busty 
umělců. K vzácným exponátům 
patří Cena Thálie udělená 
Josefu Abrhámovi nebo Český 
lev, kterého získal Ivan Trojan. 
Výstava je otevřená každý den 
od 10 do 18 hodin. K Nové budo-
vě Národního muzea dojdete 
od pražského hlavního nádraží 
asi za 10 minut. Můžete se také 
svézt jednu stanici metrem. 

Nejbližší železniční stanice: 
Praha hl. n.
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rozhovor

Anna Fernstädtová
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rozhovor
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Přišla, usmála se a pobláznila Česko. Díky ní spousta lidí začala  
objevovat skeleton. Ve sportu, při kterém se jezdí hlavou napřed 

tobogánem rychlostí až 130 kilometrů v hodině, se Anna Fernstädtová 
stala třikrát juniorskou mistryní světa. Na posledním svátku pod 

pěti kruhy jezdila v německých barvách a jen čtrnáct setin ji dělilo 
od medaile. Pak ale přišlo zásadní rozhodnutí o přestupu do jiného týmu. 

Do země, odkud pochází její maminka. Na letošní olympiádu zamíří 
pětadvacetiletá tmavovláska jako medailová naděje české výpravy.

T e x t :  T o m á š  R a m b o u s e k
F o t o :  V i e s t u r s  L a c i s ,  T o m á š  T ř e š t í k ,  C r a f t ,  B i g  S h o c k ,  S p o r t  I n v e s t

JASNĚ ŽE CHCI 
BÝT DOBRÁ 

NA OLYMPIÁDĚ, 
ale všechny závody jsou stejně důležité



rozhovor

Jak se cítíte po nenadálém přestupu 
do Česka?
Občas jsem bývala v Česku u tety nebo 
u babičky, takže vím, jak to tady chodí. 
Ale jasně, je jiné jet někam na návštěvu 
a žít tam. Ale pokud se ptáte, žije se mi tu 
docela dobře.

Bylo pro vás náročné najít v sobě 
po dlouhých letech v Německu češtinu?
Čeština je můj první jazyk, takže to neby-
lo úplně těžké. Samozřejmě, když jsem 
šla do školy, bylo to v Německu. Ale babi, 
děda i další jsou z Česka, takže mluvit pro 
mě nebyl problém. Vždyť já třeba i každé 
Vánoce koukám na Popelku a nedokážu 
si ji představit jinak než v češtině. Pama-
tuju si, že jsem se na ni dívala s babičkou 
ještě na černobílé televizi.

V Česku začalo být módou zkracovat si 
příjmení. Vy jste si ale naopak za to své 
příponu -ová přidala.
Když jsem žádala o český pas, ani jsem 
nevěděla, že to tam mít nemusím, 
neřešila jsem to. Možná to vypadá divně, 
protože moje příjmení je hodně němec-
ké, ale už jsem si zvykla.

Kdy přišel ten impulz něco změnit 
a odejít z německého týmu?
Na začátku nebylo nic, jen pocit, že chci 
pryč od trenéra. Chvíli to vypadalo, že 
skončím úplně. Pak mi rodiče řekli, abych 
zkusila závodit za Česko. Měla jsem na-
bídky jezdit i za jiné země, ale Česko mi 
bylo nejbližší. Telefonát na svaz udělala 
mamka.

Je v prostředí skeletonu patrná rivalita?
Rivalita pochopitelně musí být, ale zů-
stává na ledě v tobogánu. Když jsi dobrý 
člověk, máš respekt a chováš se hezky, 
budeš mít přátele. Když ne, tak je nemáš. 
Jsme kámošky, v závodech bojujeme pro-
ti sobě, ale dole si podáme ruce. Myslím, 
že přátelství je jedna z těch důležitějších 
věcí, které ve sportu vznikají.

Takže určitě máte nějaké své oblíbené 
parťačky a kamarádky.
Ano, samozřejmě! Hodně se bavíme s Ka-
tie Uhlanderovou nebo Leslie Strattono-
vou, se kterou mám stejného kanadského 
trenéra Jeffa Paina. Fajn je i Kanaďanka 
Mimi Rahnevaová. Když s někým kama-
rádím, tak jsem v pohodě. Když lidi moc 
neznám, jsem spíš uzavřená. Nepotřebuju 
se přátelit s každým. Vím, že mám svou 
partu a to mi stačí. 

Rivalita pochopitelně 
musí být, ale zůstává 
na ledě v tobogánu. 
Když jsi dobrý člověk, 
máš respekt a chováš 
se hezky, budeš mít přátele.
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nu. Trénuju, ale nechodím dvakrát denně 
do fitka. Jdu si spíš tak na 50 až 60 minut 
zaběhat ven na asfalt. Musím ovšem 
najít místo, kde to neklouže.

Jak jste jako holka v Německu vnímala 
český sport? Znala jste naše hvězdy?
Sport jsem sledovala obecně, ne kvůli 
hvězdám. Na olympiádě se zaměřuju 
na lyžování, biatlon, severskou kombina-
ci, kraso- a rychlobruslení. Ale třeba ho-
kej jsem nikdy moc neřešila. Jedině když 
jsem s dědou sledovala fotbal, tak bylo 
zajímavé, když hráli Češi s Německem. 
Ale je fakt, že mi bylo jedno, kdo vyhraje.

Skeleton není úplně typický sport pro 
holky, ale vy jste začínala jako gym-
nastka. Pomohla vám tato zkušenost?
Myslím, že gymnastika je dobrý základ pro 
jakýkoli sport. A je nejlepší, když se začne 
dělat v dětství. Díky ní umím dobře kontro-
lovat, ovládat i vnímat své tělo. Trenéři mi 
říkají, že dokážu na věci rychle reagovat. 

Jak jste tedy objevila skeleton?
Když jsme se stěhovali do Berchtesgade-
nu, nebyl tam už dobrý klub na gymnas-
tiku. Zkusili jsme s bráchou jezdit do  
Salcburku, ale pak jsme si uvědomili, že 
nechceme každý den dojíždět 45 minut  
na trénink a stejnou dobu zase zpát-
ky. A tak jsme si řekli, že se podíváme 
na nějaké alternativy. V gymnastice jsme 
sice byli dobří, ale ne špičkoví, abychom 
mohli na nějaká mistrovství. Oba jsme 
byli navíc dost vysocí, Andi teď měří 195 
a já 172 centimetrů, což je na gymnas-
tiku opravdu dost. Takže je asi dobře, 
že jsme ten krok tehdy udělali. On šel 
nejdřív na snowboard a já přišla k dráze 
v Königssee a zeptala se, jestli to můžu 
zkusit.

Doporučila byste skeleton i dětem?
Se skeletonem se začíná dost pozdě, hod-
ně se přechází z klasických saní. Hlavně 
proto, že nejsou dětské a dospělé skele-
tony, je jen jedna velikost. Je také jeden 

Jaký je rozdíl mezi tréninkovým záze-
mím v Česku a Německu? 
Nemyslím, že jsem si pohoršila. Když je 
sezona, všichni jezdí tam, kde jsou závo-
dy. A v létě nikdo na žádném trenažéru 
netrénuje, příprava je na suchu.

Jak vůbec žije skeletonistka mimo sezo-
nu? Je těžké držet si stále formu?
Přes léto to mám jednoduché, trénuje se. 
Formu je potřeba držet v zimě. Tam už 
jsou hlavně jízdy, takže toho moc nedože-

Očima autora
„Německy, nebo česky, Aničko?“ zeptal 
jsem se na odlehčení na začátku povídání. 
Na rovinu, se svou němčinou bych vůbec 
nepochodil. Zato česky se tohle sympatické 
a odvážné děvče rozpovídalo báječně. Díky 
návštěvám příbuzných jí zůstalo Česko blízké 
a dnes je své rodné zemi vděčná, že může 
dále závodit. Pro sportovce není jednoduché 
dělat rozhovory uprostřed olympijské sezony. 
Navíc v době koronavirové. I tento rozhovor 
vznikal na dálku. Ale z povídání přes Zoom 
byla nakonec velmi příjemná hodinka, během 
níž Anička musela najít nabíječku, abychom 
to celé dopovídali. Je to prostě úplně 
normální a bezprostřední holka, a i proto si 
získává srdce fanoušků.



rozhovor
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jsem věděla, že v sezoně jsem hlavně 
na cestách. Teď už bydlím rok a půl 
v Šumperku, protože tam bydlí můj tre-
nér Josef Andrle, který pro mě dělá první 
a poslední. Škoda sice že je to takhle dale-
ko, ale co můžu dělat? Pro mě je nejlepší 
být blízko trenéra, a zajistit si tak nejlepší 
výkon. Mám i psa, ale ten je pro změnu 
u tety v Turnově.

Vypadá to, že i po Česku hodně  
cestujete.
Pohybuju se mezi Boršovem, Prachatice-
mi, Turnovem a Šumperkem a v sezoně 
musím jezdit autem. Řeknu vám, že Ně-
mecko je na silnice opravdu lepší a není to 
jen o rychlosti. V Česku se neustále něco 
staví. Už dva roky jezdím ze Šumperka 
do Turnova a pořád kolem stejných nedo-
stavěných věcí.

A jezdíte i vlakem?
Vlak je opravdu dobrý a příjemný doprav-
ní prostředek, jezdím jím ráda. I když ne 
tak často, protože s sebou vozím spous-
tu materiálu. Hlavně saně. Potřebuju 
také závaží, věci na trénink, kufr na nože 
a podobně. Ale když jedu ze Šumper-

ka do Prahy, je to určitě lepší vlakem. 
Do hlavního města to po železnici trvá 
dvě a půl hodiny, autem o hodinu víc. 
Vlak taky používám, když jedu k mam-
ce. V Budějovicích mě vždycky někdo 
vyzvedne a pak už to mám jen 20 minut 
do Boršova. Když můžu, sedám na vlak.

V Německu jste asi tolik zájmu o svou 
osobu nepocítila. Jak je vám příjemná 
tahle strana popularity?
Určitě si to užívám. Takový zájem jsem 
předtím nezažila. V Německu jsou dobří 
v každém sportu a skeleton jako okrajo-
vá disciplína nikoho nezajímal. V Česku je 
to tak, že pokud jsi ve svém sportu dobrý, 
třeba v první patnáctce, něco znamenáš. 
Skeleton skoro nikdo neznal, ale teď ho 
lidé sledují. Snad jsem k tomu trochu 
přispěla i já.

Olympiáda v Pekingu bude možná 
vrcholem jedné epizody vaší kariéry…
S olympiádou je to těžké. Všichni ji sledují 
a těší se na ni. Jasně že chci být dobrá 
na olympiádě, ale myslím si, že se jí 
dostává až příliš pozornosti. Pro mě jsou 
všechny závody stejně důležité.

S rychlobruslařkou 
Martinou Sáblíkovou

S trenérem Josefem Andrlem

S lyžařem Ondřejem Bankem 
(vpravo) a trenérem

Po závodech v Altenbergu

tvar, i když jsou občas podle výrobce saně 
trochu větší či menší. Já sama jsem začala 
ve čtrnácti letech, ale většina holek, které 
nyní jezdí, začala okolo dvaceti. Je to pros-
tě sport, který můžete začít dělat později.

Kdo je ve skeletonu úspěšný? Je to o tě-
lesných dispozicích, váze, šikovnosti, 
nebo o tom, kdo má lepší nože?
Je to o startu, jízdě a materiálu. Tyhle tři 
veličiny rozhodují. Kdo z toho dá dohro-
mady nejvíc, ten je nejlepší.

Cítíte rychlost? Víte, že jedete pomalu 
a naopak že je to někdy příliš rychlé?
Určitě cítím, jestli jedu 70, nebo 120 kilo- 
metrů v hodině. Ale spíš vnímám, jestli 
jedu stále po dvou nožích, nebo jestli se 
někde vyklapnu, nebo neťuknu. Vím, že 
když je dobrý pocit z jízdy a jede se bez 
chyb, odpovídá tomu i rychlost.

Jak se vůbec změnil život vaší rodiny 
po přestupu do Česka?
Ze začátku to bylo všechno sem a tam 
podle tréninků. Mamka se stěhovala 
do Boršova u Budějovic, kde má přítele. 
Ale já se hned stěhovat nechtěla, protože 
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Anna Fernstädtová
Narodila se sice v Praze, ale od jednoho roku žila v Německu. 
Jejím prvním sportem byla gymnastika, ve čtrnácti přesedlala 
na skeleton. První velké mezinárodní závody absolvovala v roce 
2013 a už dva roky poté získala na juniorském mistrovství světa 
bronzovou medaili. Pak přišly tři tituly juniorské mistryně světa. 
Ten první ještě v německých barvách, ale v letech 2019 a 2020 
jí na stupni vítězů hrála česká hymna. Na olympijských hrách 
v roce 2018 dojela šestá. V současnosti reprezentuje Českou 
republiku. Kromě sportu také studuje na Vysoké škole finanční 
a správní v Praze.

Gymnastika je dobrý 
základ pro jakýkoli sport. 
Díky ní umím dobře kontrolovat, 
ovládat i vnímat své tělo.

A samotný olympijský závod? Dá se 
na něj připravit?
Je to ošidné. Člověk trénuje tři roky a pak 
má třeba jeden špatný den. A někdo 
jiný, kdo obvykle nejezdí skvěle, vybere 
dobré nože a sedne mu to. I to se stává. 
Sportovci si to musí srovnat v hlavě, aby 
byli v pohodě.

Olympiáda je specifická akce a v době 
koronaviru nebude pro sportovce zrov-
na komfortní. Jak se do Číny těšíte?
Nebudou tam diváci, ale na to jsme si už 
asi zvykli. Bude škoda, že se nebudeme 
moct vidět s dalšími sportovci z jiných od-
větví. Dřív to bylo víc v pohodě. Teď třeba 
člověk může mít strach, jenom když půjde 
na oběd, aby něco nechytil. Jsme v bublině 
ještě víc, než jsme kdy byli.

Za další čtyři roky bude olympiáda 
v Cortině d’Ampezzo. Chtěla byste být 
u toho?
Jasně že to plánuju! Dokonce máme 
v Itálii prázdninový dům. Opravili jsme 
ho, aby se v něm dalo žít, je to vlastně 
můj třetí domov. Takže když se nestane 
nic podstatného, budu u toho moc ráda.

Přemýšlela jste někdy, co bude, až 
skončí vaše závodnická kariéra?
Bylo by fajn zůstat u sportu třeba jako 
trenérka. Ale budoucnost zatím neřeším. 
Za rok nebo za pět let může svět vypadat 
úplně jinak.  ▪



Koupit si jízdenky 
online je tak lehké
Navíc získáte
vagón výhod

Nakupujte jízdenky 
na www.cd.cz/eshop
nebo přes apku Můj vlak

online je tak lehké

▪ nejlevnější dostupné jízdenky

▪ místenky k jízdenkám ČD zdarma

▪ možnost vrácení jízdenky ČD
až do 15 minut před odjezdem

▪ jízdenky ČD z e-shopu
můžete dostat i jako SMS

▪ každý měsíc zajímavá odměna na 
nákup u smluvních partnerů 

Pojeďte s námi.
www.cd.cz

Zaregistrujte se do věrnostního programu
ČD Body, sbírejte body za každý online
nákup jízdenek a vyberte si další odměnu.

TIP
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MINILOGOTYP IDSOK 

IDSOK

minilogotyp je nutné použít při drobných aplikacích, kdy výška nejmenší-
ho písmene v logu klesne pod 3mm.

IDSOK

IDSOK

IDSOK

Procestujte vlakem 
Moravskoslezský a Olomoucký kraj

▪ jízdenka nabízena pro 1 osobu a pro max. 5 osob bez ohledu na věk

▪ cena za 1 osobu 100 Kč, skupinová jízdenka 250 Kč

▪ platnost jízdenky vždy v daném dni, kdy byla zakoupena

▪ platí celoročně v zónách ODIS a IDSOK dle Tarifu ODIS a Tarifu IDSOK  

Turistická
jízdenka 

JESENÍKY   

www.cd.cz

CDPV_jizdenka_Jesenik_2021_215x270_v01.indd   1 05/05/2021   13:35
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Oblast okolo měst Česká Třebová, Ústí nad Orlicí a Litomyšl je ideální pro cestovatele, kteří milují pohyb, 
krásnou přírodu a v neposlední řadě železnici. Kdo se chce projet na kole, má zde k dispozici populární 
cyklostezku. Turisté, kteří zbožňují výhledy do krajiny, mohou odbočit z údolí řeky a po cestičkách 
vystoupat na nesčetné kopce. A vlaky tu tvoří neodmyslitelnou součást života. Ať už se projedete 
po regionální trati do města Bedřicha Smetany, nebo prosvištíte na koridoru. Vrcholem výletu může být 
pohled na největší seřaďovací nádraží v republice (viz foto).

Českotřebovské 
mezihoří

Cestování 
po ČR
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cestování po ČR l naše města

T e x t :  J o s e f  V š e r u b
F o t o :  a r c h i v  Č D

Co se vám vybaví, když se řekne Litomyšl? Bedřich Smetana? 
To je ale hodně málo, protože tahle perla Pardubického kraje 
nabízí nejen výlet do historie, ale také soudobé poznání. 
Ne nadarmo se Litomyšli říká moderní historické město. 
Ze všeho nejvíc láká na benefit, který je v současnosti 
nedostatkovým zbožím – klid.

Pokud patříte mezi milovníky klasic-
ké hudby, je asi zbytečné vám při-

pomínat, že v Litomyšli se narodil jeden 
z největších hudebních skladatelů naší 
země – Bedřich Smetana. Určitě stojí 
za to zhlédnout expozici, která přibližu-
je jeho dětství. Najdete ji v prostorech 
bývalého zámeckého pivovaru, kde se 

Bedřich Smetana v roce 1824 narodil. 
Návštěvníkům přibližuje atmosféru ně-
kdejší domácnosti Smetanových a také 
události, které se později promítly 
do skladatelovy tvorby.

Dotek Itálie
Nejnavštěvovanější památkou Litomy-
šle je zámek, a to zcela právem, protože 
je zajímavou ukázkou úpravy italského 
renesančního paláce na českomorav-

ském pomezí. Byl postaven v 16. století 
nejvyšším kancléřem Království českého 
Vratislavem II. z Pernštejna jako dar 
milované ženě Marii Manrique de Lara 
y Mendoza. Okázalou rezidenci doplnily 
v 17. a 18. století barokní a klasicistní 
úpravy. Zajímavou stopu vnesla do Li-
tomyšle knížata Thurn-Taxisové, k nimž 
se přivdala princezna Helena Bavorská, 
odmítnutá nevěsta císaře Františka 
Josefa I. Nejen o ní se dozvíte na pro-
hlídce bohatě zařízených a vyzdobených 
interiérů zámku, který byl v roce 1999 
zapsán na Seznam světového a kultur-
ního dědictví UNESCO.

Svět fantastů i duchů
Na téměř 500 metrů dlouhém a pod-
loubím lemovaném náměstí najdete 
gotickou radnici a řadu renesančních 
a barokních domů. Mezi nejvýznamnější 

DO LITOMYŠLE  
ZA GÉNIEM HUDBY
i klidem a blaženým rozjímáním



Pokud se do Litomyšle vydáte z Prahy, 
Olomouce nebo Ostravy, z dálkového 
spoje přestoupíte v Chocni na regionál-
ní vlak a za dalších cca 40 minut jste 
na místě. Při cestě z Brna vás nyní v dů-
sledku dlouhodobé výluky mezi Brnem 
a Blanskem čeká jeden přestup navíc 
(z náhradního autobusu v Blansku). Pro 
vyhledání nejlepšího spojení využijte 
www.cd.cz nebo aplikaci Můj vlak.

Vlakem do Litomyšle
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odkazy na hinduismus. Tato podmanivá 
směs bezpečně ovládne vaše smysly 
na dlouhé chvíle. Portmoneum bylo 
před nemnoha lety zrekonstruováno 
a v nových podkrovních prostorech 
na vás čeká multimediální expozice, 
v rámci které můžete zhlédnout projekci 
o životě a díle Josefa Váchala.

Balzám na duši
V Litomyšli se nejen starají o svou histo-
rii, ale přibližují ji co možná největšímu 
počtu lidí. Proto se nedivte, když v kos-
tele narazíte na dětský koutek. A pokud 
hledáte klid na své rozjímání či ještě 
lépe lázně na duši, jste tady správně. 
Ideálním místem pro takový oddych 
jsou klášterní zahrady, ve kterých najde 
na rozloze větší než jeden hektar každý 
svůj kout, ať už jím bude altán, nebo 
zídka s výhledem na centrum města. 
Speciálním místem je bazének, který 
obklopují sochy od Olbrama Zoubka. 
To vše za zvuků tiché hudby pocházející 
z pera Bedřicha Smetany.  ▪

patří renesanční dům U Rytířů z 16. století,  
kde se nyní nachází galerie. Ale pokud 
chcete nahlédnout opravdu hlubo-
ko do duše umělcovy, pak rozhodně 
nevynechte Portmoneum. Je to dům, 
který původně patřil Josefu Portmanovi, 
litomyšlskému bibliofilovi a tiskaři, jenž 
se seznámil s malířem a spisovatelem 
Josefem Váchalem. Toho majitel ve  
20. letech minulého století požádal 
o vyzdobení pokojů svého obydlí, čímž 
vzniklo vskutku unikátní dílo.

Na zdech a stropech najdete postavy 
ďáblů, skřetů a duchů, které se střídají 
s klasickými křesťanskými motivy nebo 

Narodil se v Litomyšli 16. října 1839 
jako druhé dítě finančního úředníka 
Josefa Němce a jeho manželky Boženy, 
dnes slavné české spisovatelky. V dět-
ském věku se s rodiči často stěhoval. 
Od roku 1850 studoval v Praze na reál-
ném gymnáziu. Studium však kvůli ne-
moci přerušil a po skončení nižší reálky 
se věnoval své zálibě – zahradnictví. 
Vyučil se u pražského zahradníka Josefa 
Fialy ve Společenské zahradě Na Slupi 
(dnes Botanická zahrada Univerzity 
Karlovy). Jeho specializací bylo šlechtění 
květin, zejména jiřin, později se soustře-
dil také na ovocnářství.

Postupem času se z Karla Němce stal 
uznávaný odborník, a proto byl v roce 
1870 povolán do Královské české zem-
ské hospodářské akademie v Táboře, 
kde nastoupil jako zahradník a učitel 
zahradnictví. Významně se podílel 
na vzniku, provozu a rozšíření táborské 
botanické zahrady, založil vinici a ovoc-
nou školku.

V roce 1896 byl jmenován ředitelem 
Zemského pomologického ústavu v Tro-
ji. Hlavní náplní ústavu byla výchova 
ovocnářů a pod vedením Karla Němce 
se z něj stala uznávaná instituce, která 
vychovala řadu odborně vzdělaných 
zahradníků a ovocnářů. Sám Němec se 
ve svém oboru vypracoval v autoritu 
uznávanou v celých Čechách a jeho 
odborná činnost (včetně předešlého 
působení v Táboře) byla odměněna čet-
nými medailemi a uznáními. Ústav vedl 
až do své smrti na jaře roku 1901.

Osobnost regionu
 Karel Němec
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cestování po ČR l slavná filmová místa 

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

KASAŘI 
Detektivní komedie o textilce 
a polepšeném zločinci
Film je důkazem, že i v 50. letech šlo natočit slušnou kriminálku 
bez budovatelského patosu. Snímku prospělo angažování 
největších hereckých es tehdejší doby. Poprvé na sebe upozornil 
mladý scenárista Zdeněk Podskalský, režisér pozdějších hitů jako 
Bílá paní, Noc na Karlštejně nebo Kulový blesk.

Zpátky, zpátky, zpátky, 
prosím! Do příchodu SNB 
nikdo nesmí ven ani dovnitř
ani nikdo se nesmí 
nic dozvědět!

V týnském podniku Sitex někdo 
omylem zabouchl dveře nedobytné 

pokladny. Zůstaly v ní nejen klíče, ale 
i důležitá dokumentace, která se má 
druhý den projednávat na ministerstvu. 
Ředitel podniku proto požádá o pomoc 
svého známého – poručíka Veřejné bez-
pečnosti. Ten v noci do podniku tajně 
přivede bývalého kasaře a celá věc se 
zdá úspěšně vyřešena. Jenže za 14 dní je 
pokladna skutečně vyloupena.

Hvězdy filmového plátna
Do hlavních i vedlejších rolí byla obsaze-
na celá řada hereckých hvězd. Polepše-
ného kasaře Fialu si střihl „pohádkový 

dědeček“ Jaroslav Pešek, poručíka 
Veřejné bezpečnosti charismatický Jan 
Pivec. V jedné z vedlejších rolí se objevila 
začínající Jiřina Bohdalová – v netypické 
lyrické poloze. Asi nejvíc na sebe ale 
upozornil Josef Kemr coby energický 
pokladník Krumpera a také soudruh 
vyšetřovatel kapitán Šmok v podání 

Rudolfa Hrušínského. Ten diváky zaujal 
nejen bodrým úsměvem, ale i potřebou 
neustále pojídat uzeninu, pít kávu nebo 
kouřit. Pro Rudolfa Hrušínského to 
vlastně byla příprava na geniální ztvár-
nění majora Kalaše.

Kam zmizel osvětlovač?
Patrná byla snaha tvůrců držet krok se 
světovou kinematografií. Legendárním 
snímkům vznikajícím v té době za  
oceánem nebo ve Francii či Itálii se však 
Kasaři pouze přiblížili. Celku bohužel 
chybělo víc „šťávy“, ať už jde o akci, nebo 
humor, namísto moralismů. Zarážející 
je neskutečně tmavý obraz mnoha 

ČSFD: 61 %, IMDb: 58 %

FO
TO

: K
AS

AŘ
I (

19
58

, R
EŽ

IS
ÉR

: P
AV

EL
 B

LU
M

EN
FE

LD
) ©

 SF
K 

/ Z
DR

O
J: 

NF
A 

(2
X)



17

 slavná filmová místa l cestování po ČR 

KASAŘI
Československo, 1958, 82 min.
 Režie: Pavel Blumenfeld
 Scénář: Zdeněk Podskalský st.
 Kamera: Josef Střecha, Jiří Šafář
 Hudba: Jiří Šust
 Hrají: Ladislav Pešek, Jan Pivec, Rudolf Hrušínský, Josef Gruss, Josef Beyvl, Josef Kemr, 
 Martin Růžek, Jiřina Bohdalová, Eduard Kohout, Eman Fiala a další

Kasařina, 
těžká dřina
Počet vyloupených pokladen začal 
v Československu strmě stoupat 
po první světové válce. Kromě 
kovodělníků se na vylupování 
postupně začali specializovat 
i původního oboru neznalí 
zločinci. Vyloupení kasy tehdy 
trvalo začátečníkovi až tři hodiny, 
profesionál to zvládl asi za hodinu. 
I tak to znamenalo poměrně 
riskantní podnik. Nejdůležitější bylo 
najít pevný bod, o který bylo možné 
opřít hasák, sloužící k trhání plechu, 
a následně navrtat otvory. Někteří 
specialisté se proto zaměřovali 
pouze na překonání zámku.

Značka Sitex
Podnik Sitex se má podle scénáře 
nacházet v Týnu nad Vltavou. Žádná 
taková továrna ale ve skutečnosti 
ve městě nestála. Naopak zde byl 
otevřen pobočný závod známé 
textilky Jitex. Scenárista se tak 
pravděpodobně pouze inspiroval 
a zaměnil počáteční písmeno. 
Národní podnik Jitex byl založen 
v roce 1949 v Písku, přičemž jeho 
název představuje zkratkové slovo 
složené z výrazů Jihočeské textilie. 
Pod značkou Sitex se od 60. let 
v severočeském Lybaru vyráběl 
oblíbený odstraňovač skvrn oděvů.

klíčových scén. Z dnešního pohledu 
zůstává vyloženě vtipnou suma určená 
pro odměny zaměstnanců, která ze 
sejfu zmizela. Celých devět tisíc pět set 
dvacet korun a třicet haléřů!

Praha jako Manhattan 
Za zmínku stojí záběry zachycující dobový 
kolorit v okolí pražského Václavského 
náměstí. Všechny ty velké honosné 
paláce, Národní muzeum, živoucí proudy 
lidí, hustý provoz tramvají či tehdy nově 
zaváděné trolejbusy působí jako moment-
ky z rušných ulic New Yorku. Přestože 
se většina děje ve filmu odehrává kolem 
podniku Sitex v Týnu nad Vltavou, hodně 
záběrů bylo pořízeno v Ústí nad Orlicí. 
Třeba scéna, kdy kapitán Šmok opouští 
ve svém služebním vozidle brány Sitexu, 
vznikla na vrátnici bývalé textilky Perla 04.

Orlickoústecké Perly
Město ležící na soutoku Tiché Orlice 
a Třebovky bývalo proslulé textilní  
výrobou. Podnik Perla slučoval  
15 výrobních závodů a zaměstnával 
tisíce lidí, nakonec ale skončil v konkur-
zu. Areál kolem závodu Perla 04 prošel 
razantní obměnou. Z filmových záběrů 
už lze rozpoznat pouze těleso koridoru 
poblíž zastávky Ústí nad Orlicí město. 
Podobnou rozsáhlou revitalizací území 
prochází areál závodu Perla 01, nachá-
zející se v samotném centru města. 
Příznivci textilní minulosti východo- 
českého Manchesteru se mohou po-
kochat zbytky výrobního závodu Perla 
v Kerharticích poblíž hlavního ústecké-
ho nádraží nebo třeba dosud funkčním 
podnikem UO TEX u splavu na Tiché 
Orlici poblíž oblíbené cyklostezky.  ▪

Jedná se 
o takovou 

roztomile naivní 
detektivku, v níž 
ani tak o to 
vyšetřování nejde. 
Snorlax, ČSFD.cz

Tady kdysi v Ústí nad Orlicí stávala textilka Perla      Na stejném místě filmaři vytvořili vrátnici fiktivního podniku Sitex
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cestování po ČR l poznej Česko pěšky

VÝLET PO KOPCÍCH 
KOLEM ČESKÉ TŘEBOVÉ 
ve stopách Maxe Švabinského

Ještě než se vydáme na procházku 
do přírody, zastavíme se v Městském 

muzeu Česká Třebová. K prohlédnutí jsou 
zde čtyři stálé expozice nazvané Do České 
Třebové vlakem, velorexem, letadlem 
a lodí. Představuje se tu, jak vypadala 
železnice od poloviny 19. století 
přes první republiku až po sou-
časnost. K vidění je i funkční 
model místního nádraží 
v České Třebové. Můžete také 
posedět ve vagonu ze  
40. let minulého století a ne-
chybí ani doprovodné filmy.

Rotunda s kostnicí
Asi 350 metrů severovýchodně 
od městského muzea se na bývalém 

V aplikaci 
Vlakem na výlet 
získáte za tuto 

trasu  
20 ČD Bodů 

Při cestách vlakem mezi českými a moravskými městy jste určitě 
nejednou projeli významný dopravní uzel v České Třebové. 
Toto město má rozhodně co nabídnout nejenom fanouškům 
železnice. Zkuste si odtud udělat výlet třeba do kopců Svitavské 
pahorkatiny, do míst, kterým se říká Na Horách.

hřbitově nachází rotunda sv. Kateřiny. Je 
výjimečná tím, že jde o jedinou dochova-
nou románskou rotundu ve východních 
Čechách. Datovaná je do první poloviny 
13. století, ve 14. století prošla gotickými 

úpravami a v 16. století pak na omít-
kách přibyla renesanční sgrafita. 

Po ukončení provozu hřbitova 
v roce 1905 objekt chátral až 
do rekonstrukce započaté 
roku 1920. Tehdy byla strže-
na sešlá zákristie a přitom 

odhalena kostnice z roku 
1746. Poslední rekonstrukce 

rotundy byla ukončena před  
20 lety. Od té doby slouží opět 

svému účelu a v listopadu se zde 
tradičně koná Jabkancová pouť.

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

Křížová cesta a poutní kaple
Vydáme-li se od nádraží po zelené, 
po dvou kilometrech dojdeme k místu 
zvanému Na Horách. Kromě běžeckého 
lyžařského areálu zde najdeme poutní 
kapli Panny Marie Pomocné s přilehlou 
křížovou cestou a malou výklenkovou 
kapličkou se studánkou. Zdejší pramen 
byl od nepaměti považován za léčivý. Pů-
vodní kaple byla dřevěná a šestiboká, její 
stavba v roce 1744 trvala pouhých 18 dní. 
V pamětní knize svatostánku je zazna-
menáno mnoho zázračných uzdravení. 
Stavba ale roku 1787 bohužel shořela.

Lidé však k prameni chodili dále 
a v sousedství na stromě visel obrázek 
Panny Marie. V roce 1809 zde vznikl hos-
tinec a lázně. O dva roky později se tady 

Chaloupka Maxe Švabinského v Kozlově

Rotunda sv. Kateřiny se zvonicí

Kaple Panny 
Marie Pomocné

Turistická chata 
Maxe Švabinského 
u rozhledny Kozlovský 
kopec
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poznej Česko pěšky l cestování po ČR

Sem si uděláme krátkou odbočku 
a navštívíme expozici nazvanou Cha-
loupka Maxe Švabinského. Prohlídky 
zajišťuje stejně jako v případě rotun-
dy sv. Kateřiny a kaple Panny Marie 
Pomocné Městské muzeum Česká 
Třebová. Chaloupku získala v roce 1891 
do pronájmu rodina železničáře Rudolfa 
Vejrycha. Jeho dceru zde v roce 1895 
poprvé navštívil její nápadník – mladý 
malíř Maxmilián Švabinský.

Semanínské zajímavosti
Modrá značka nás z kopců zavede 
kolem dalších studánek do obce Sema-
nín. Ke zkrácení cesty můžeme využít 
Semanínskou naučnou stezku. Nachází 
se na ní hned několik zajímavostí, 
například semanínské knajpoviště, což 
není hospoda, jak by se mohlo zdát, ale 
přírodní „otužovadlo“ s tekoucí vodou. 
Označení získalo podle bavorského 
léčitele Kneippa. Pozornost zaměříme 
i na kamenný mostek z roku 1836. 
V kostele sv. Bartoloměje zase najdeme 
expozici s názvem Semanínská renesan-
ce. Přilehlá stavba je asi nejzajímavějším 
objektem. Jde totiž o barokní zvonici 
postavenou v 17. století, jež byla dřív 
součástí obranné kostelní zdi. A na 
závěr nám zbývá dojít pár kilometrů 
po silnici se značenou cyklostezkou zpět 
k vlakovému nádraží v České Třebové.  ▪

A DOMA TO ZNÁTE? www.nacestu.cz

Rubrika vzniká ve spolupráci s časopisem NaCestu. 

i doba bronzová a železná, najdeme tu 
zmínky o technikách při osidlování území 
Kelty a Germány. Přímo v osadě vyvěrá 
ve studánce vydatný pramen. Kousek pod 
ním je další pramen, zvaný Rex, naopak 
nad ním se nachází Dědova studánka, 
která bývá v obdobích sucha údajně  jedi-
ným tekoucím pramenem v okolí.

U Kozlovského kopce
Modrá značka nás spolehlivě zavede 
na vrchol naší trasy, kterým je Kozlovský 
kopec v nadmořské výšce 601 metrů. 
Zde se můžeme pokochat pohledem 
na Krkonoše, Orlické hory či Jeseníky 
z ochozu ocelové věže ve výšce 33 metrů 
nad zemí. Vedle rozhledny najdeme 
turistickou chatu Maxe Švabinského, 
která funguje od roku 1933. Jméno nese 
po slavné osobnosti, jejíž život byl spjat 
s nedalekou vesnicí Kozlov, vzdálenou 
pouhý jeden kilometr po žluté.

rotunda sv. Kateřiny

Městské muzeum Česká Třebová

kaple 
Panny Marie Pomocné

pravěká osada KřivolíkChaloupka 
Maxe Švabinského

turistická chata Maxe Švabinského

rozhledna Kozlovský kopec

knajpoviště

kamenný most

 žst. Česká Třebová

pokládal základní kámen nové kaple, 
ale stalo se tak bez ohlášení. Lidé proto 
jen položili základy a dále z opatrnosti 
raději nepokračovali. Do roku 1818 byla 
stavba opuštěna, poté rychle dokonče-
na, ale svěcení proběhlo až v roce 1839.

Pohled do pravěku
Po dalších několika desítkách metrů 
odbočíme vlevo na modrou turistickou 
značku a o chvíli později už se nachází-
me na malé odbočce k pravěké osadě 
Křivolík. Jedná se o jakési experimentál-
ně archeologické centrum, budované 
od roku 2007 spolkem Bacrie, tedy 
partou fanoušků historie a archeologie 
a nadšenců do těchto oborů. K postup-
nému vybudování pokusné osady, která 
se skládá z rekonstrukcí staveb různých 
období pravěku, vedly experimenty 
s dobovým zpracováním dřeva, hlíny, 
kůží a dalších materiálů. Zastoupena je 

Z Prahy/Olomouce/Ostravy
Vlakem vyšší kvality nebo rychlíkem

Ze Šumperka
Osobním vlakem nebo rychlíkem  
do Zábřehu na Moravě a dále vlakem vyšší  
kvality či rychlíkem

Vlakem 
do České Třebové

Pravěká osada Křivolík je přístupná i v zimě

Kamenný 
most přes 
Semanínský 
potok

DÉLKA 
TRASY 
15  KM

Velorexy 
v Městském 
muzeu 
Česká 
Třebová
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cestování po ČR l tudy kráčely dějiny

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

Snad nikde jinde v republice se neprojevil vliv železnice na rozvoj 
města takovým způsobem jako právě v České Třebové. Městečko 
sice vzniklo už ve 13. století, jen tak tak přečkalo třicetiletou válku 
a dva obří požáry, ale teprve po vzniku nádraží a dráhy z Olomouce 
do Prahy začala zcela nová etapa jeho rozvoje.

JAK SE RODILO 
MĚSTO ŽELEZNIČÁŘŮ 
nad řekou Třebovkou

V roce 1845 tady vzniklo první 
nádraží na Státní dráze z Olomou-

ce do Prahy. Tenkrát mělo pouhé čtyři 
koleje. Roku 1849 začal provoz na dráze 
Česká Třebová – Brno a v České Třebové 
vznikl po Břeclavi a Přerově teprve třetí 
železniční uzel na území Čech a Moravy. 
Kvůli většímu provozu se muselo ná-
draží poprvé rozšířit, přestavět a navíc 
přibyly dílny. Základ budoucího města 
železničářů byl položen.

Strategická poloha
Česká Třebová měla strategickou pozici. 
V habsburské monarchii ležela zhruba 
na půl cesty mezi Prahou a Vídní a od za-
ložení republiky se zde setkávají nejdů-
ležitější tratě z východu, jihu a západu. 
Ideální místo pro vznik velké seřaďovací 
stanice, depa i opraven drážních vozidel. 

Dobré dopravní spojení přilákalo do měs-
ta i řadu dalších podnikatelů, kteří zde 
otevřeli textilky a strojírenské podniky.  
Víc pracovních příležitostí lákalo do města 
i nové obyvatele. Při příjezdu prvního 
vlaku žilo v České Třebové přibližně jen 
3 000 obyvatel, o půl století později to byl 
dvojnásobek a s nejbližším okolím dosáhl 
počet dokonce 10 000 lidí.

Podchod a ranžír
Význam České Třebové ilustruje 
i množství úprav a přestaveb nádraží. 
Několikrát bylo rozšířeno v 19. století 
a před 100 lety byl celý uzel poprvé 
rozsáhle přestavěn. V roce 1924 začala 
fungovat nová výpravní budova v rondo-
kubistickém stylu. Přístup k ostrovním 
nástupištím zajišťoval podchod. Tím se 
tenkrát mohla pochlubit jen ta nejdůle-

žitější nádraží. Už o rok později fungoval 
rozlehlý ranžír, seřaďovací stanice, který 
měl velký význam při tvorbě nákladních 
vlaků směřujících na Slovensko.

V roce 1957 byl zahájen elektrický 
provoz a v 60. letech se uskutečnila 
další velká přestavba celého uzlu. Svou 
velikostí, kapacitou a výkonností patřil 
mezi největší nejen u nás, ale i v rámci 
střední Evropy. V Česku je třeba zcela 
výjimečný složitý systém mimoúrovňo-
vého křížení vjezdových a odjezdových 
kolejí na jihovýchodě seřaďovacího 
nádraží. Zahlédnout ho mohou cestující 
z vlaků, které směřují do Brna.

Dílny s tradicí
Železnice však není jen provoz na nádra-
ží nebo běžná údržba lokomotiv a va-
gonů v depech. K provozu jsou potřeba 

Elektrifikace tratě dorazila do stanice oficiálně v roce 1957

Z regionálního dne železnice
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tudy kráčely dějiny l cestování po ČR

na elektrické posunovací stroje. Do zdej-
ších dílen zavítaly i lokomotivy česko- 
slovenské produkce exportované do  
Polska nebo východního Německa.

Změny po roce 1989 vedly k privatizaci 
bývalé společnosti Železniční oprav-
ny a strojírny a později dílnám hrozil 
zánik. V České Třebové však měli štěstí 
a opravny získala skupina podnikavých 
lidí s jasnou vizí, kteří vybudovali úspěš-
ný podnik CZ Loko. Ten se specializuje 
hlavně na stavbu, modernizaci a obnovu 
motorových lokomotiv. Dnes má tato 
firma na svém kontě přes 1 100 vyrobe-
ných lokomotiv a přibližně třetina z nich 
jezdí v zahraničí. Najdete je od Finska 
na severu Evropy přes Itálii na jihu konti-
nentu až po Turecko na jihovýchodě. 

Škola volá
Česká Třebová má i velkou tradici v že-
lezničním školství. Provoz na velkém 
nádraží, depo a dílny potřebovaly zručné 
zaměstnance. Není tedy žádným překva-
pením, že první učně zde začala dráha 
školit zhruba před 140 lety a množství 
bývalých i současných železničářů se 
může chlubit, že vystudovalo právě 
v České Třebové.

Ve 40. letech minulého století doplnili 
učně také studenti specializované želez-
niční průmyslovky. Její jméno se několi- 
krát změnilo, ale tradice přetrvala do-
dnes. V současnosti lze v České Třebové 
studovat informační technologie, elek-
troniku nebo provoz a ekonomiku dopra-
vy na Střední škole technické a dopravní 
Gustava Habrmana. Tradice železničních 
technických oborů ve východočeském 
železničním uzlu přispěla také ke zřízení 
technicky zaměřeného detašovaného 
pracoviště Dopravní fakulty Jana Pernera 
Univerzity Pardubice.  ▪

i dílny, které provádí rozsáhlé obnovy 
vozidel a dokážou je doslova rozebrat 
do posledního šroubku, potřebné díly 
vyměnit nebo opravit a znovu všech-
no sestavit zpět. Takové dílny zahájily 
v České Třebové svou činnost už v roce 
1849. Jsou tak skoro stejně staré jako 
samotný železniční uzel.

Od začátku se zde opravovaly 
lokomotivy, jejich kotle i nejrůznější 
typy vagonů. V roce 1873 získaly své 
základní uspořádání, které se dochovalo 
do současnosti. Tvoří ho tři části spojené 
s halami dvojicí posuven, díky kterým 
lze lokomotivy nebo vozy dopravit 
na potřebnou dílenskou kolej. Tím však 
rozhodně neskončila průběžná moder-
nizace opraven, které se v 60. letech  
začaly specializovat na motorové 
lokomotivy a o dvě dekády později také 

Podstatná část železničního uzlu 
je očím cestujících skryta. Výpravní 
budova a čtyři nástupiště představují 
jen zlomek areálu. Z vlaku lze spatřit 
ještě rozlehlé depo, kterému dominují 
dvě velké točny a rotundy, ale až 
za nimi se skrývá „srdce“ seřaďovacího 
nádraží: svážný pahrbek, odkud se 
samotíží spouští vozy na směrové 
koleje, na nichž z jednotlivých vagonů 
vznikají nové nákladní vlaky. Tato 
harfa se skládá z pěti skupin a téměř 
40 kolejí. Součástí železničního uzlu je 
i rozlehlý kontejnerový terminál a řada 
dalších kolejí se specifickým určením, 
třeba pro tranzitní vlaky nebo posun 
lokomotiv.

Kam cestující nechodí

Jak velké je nádraží?
Českotřebovský železniční uzel měří  
v nejširším místě přes 600 metrů  
a na délku má vzdušnou čarou 
přibližně pět kilometrů. Když 
připočteme i úseky k místům, kde 
z hlavní tratě odbočují nákladní vlaky 
do seřaďovací stanice, je délka celého 
uzlu zhruba 10 kilometrů. V České 
Třebové tak vlakům slouží stovky 
kilometrů kolejí a výhybek a provoz řídí 
desítky návěstidel. Před koronavirovou 
pandemií tudy projíždělo přes  
400 vlaků denně, z toho dvě třetiny 
v rámci osobní dopravy.

Seřaďovací stanice měsíčně 
rozposunovala kolem 20 000 vozů  
a vytvořila asi 700 nových nákladních 
vlaků. Přibližně 12 vlaků denně 
přijíždělo do kontejnerového 
terminálu a stejný počet ho také 
opouštěl. Při takovém objemu 
dopravy se nelze divit, že snad v každé 
třebovské rodině najdeme aspoň 
jednoho železničáře a v mnoha 
rodinách se práce na železnici dědí 
z generace na generaci.

Česká Třebová v roce 1845

Provoz v roce 1989
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ZA ZVÍŘÁTKY

Interaktivní expozice  
o přírodě v Pardubicích

Natura park Pardubice vás 
jistě uchvátí. Starší děti si zde 
mohou zahrát na vědce, turisty, 
ochránce přírody a v areálu plnit úkoly 
a ověřit si své znalosti, dovednosti 
a důvtip. Trasy s plněním úkolů se 
nabízí dětem od čtyř let. Ale vyřádí 
se tu i ty nejmenší, které si mohou 
zahrát na archeologa a vyhrabávat 
třeba kosti dinosaura nebo pozorovat 
ptáky dalekohledem. Prostory areálu 
se nachází jak venku v zahradě, tak 
uvnitř v několika patrech. V jednom 
ze sálů mají zvířátka. Některá z nich 
si návštěvníci mohou i pochovat, 
a to včetně hada, potkana, králíka či 
chameleona a pavouka.

Ani v únoru nezůstávejte stále doma. S dětmi a dalším příbuzenstvem 
můžete vyrazit do netradičního muzea za starými stroji nebo se zábavnou 
formou přiučit o zázracích přírody. Mezi oblíbené způsoby, jak vybít energii, 
patří i během zimy sport, třeba plavání.

ZA TECHNIKOU

Okouzleni starými stroji 
v továrně v Žamberku

V budově bývalé továrny 
Vonwillerka v Žamberku sídlí 
muzeum starých strojů a technologií. 
Nemá stálou otevírací dobu, zpřístupní 
vám ho totiž kdykoli po předchozí 
domluvě s průvodcem (telefon 
737 239 065). Připravte se na to, že 
prohlídka je vzhledem k rozlehlosti areálu 
celkem dlouhá, trvá víc než hodinu 
a půl. Začíná venku, kde si prohlédnete 
malou točnu a depo s parními 
lokomotivami. Poté nahlédnete do dílny, 
kde probíhá renovace starých mašinek 
na objednávku, a do haly s parními válci. 
Uvnitř továrny je sbírka automobilových 
i motocyklových veteránů. Vstupné je 
dobrovolné.

ZA SPORTEM

Bezpečná zábava v divoké 
řece i na skluzavkách

Aquacentrum Pardubice 
s atrakcemi pro větší i menší děti je 
výbornou zábavou nejen v zimním 
období. V areálu se nachází dva 
plavecké bazény, jeden měří  
25 metrů a druhý 50 metrů. Ty slouží 
pro kondiční plavání. Pro rodiny 
s malými dětmi je tady brouzdaliště 
se skluzavkou a domečkem na hraní. 
Voda tu má příjemnou teplotu a bude 
vám jen po kolena. Hned vedle 
najdete dětský výukový bazén, opět 
se skluzavkou. Součástí centra je přes 
100 metrů dlouhý tobogán a barevná 
trojskluzavka. Vyzkoušejte i divokou 
řeku (uprostřed je balon s vlnobitím) 
nebo si na chvíli odpočiňte ve vířivce.

Aby děti 
nezlobily

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

DO MUZEA

Za uměním starých mistrů  
řemesla v Letohradu
Muzeum řemesel v Letohradu nabízí 
víc než 50 ucelených expozic řemesel 
a živností z období let 1840–1930. Mezi 
nejzajímavější exponáty patří vyřezávaný 
mechanický skanzen řemesel, v němž vyřezaní 
a pohybující se panáčci představují jednotlivá 
řemesla. Projdete se mechanickou dílnou, 
pilnicí a 100 let starou školní třídou s ukázkami 
národních krojů. A nejen pro milovníky dopravy 
je zde také vozovna, kde si lze prohlédnout 
historická vozidla. Aktuálně je tady i výstava 
historických betlémů. Před cestou si ale ověřte, 
které expozice jsou právě přístupné, některé 
totiž mohou procházet rekonstrukcí.
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Noční vlaky

Noční vlaky jsou vlastně takové hotely na kolejích. Zastanou dvě důležité funkce 
naráz: pohodlné přespání v poloze vleže a efektivní přesun do cíle. S rozvojem 
vysokorychlostních tratí a levné letecké dopravy to dlouho vypadalo, že tomuto 
způsobu cestování hrozí zvláště ve vyspělých zemích postupný zánik. Opak je ale 
pravdou a nestojí za tím jen diskuse o uhlíkové stopě.

JÍZDA ZA SVITU MĚSÍCE 
NA LŮŽKU NEBO LEHÁTKU 
napříč kontinenty nebo až za polární kruh

T e x t :  Z d e n ě k  S t o n
F o t o :  W i k i m e d i a ,  Ö B B ,  C h i n a  R a i l w a y s ,  A m t r a k
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Trasa polárního expresu vede úžasnou severskou krajinou
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Při cestování přes noc nejde vždycky 
o rychlost. Turisté kladou důraz 

na dobrou cenu a bezpečnost, obchod-
ní zástupci na optimální čas příjezdu 
do cílové destinace v ranních nebo 
dopoledních hodinách a rodinám zase 
vyhovuje dostatečný prostor a pohodlí. 
Právě proto mohou noční vlaky oslovo-
vat různé skupiny zákazníků. I v chudé 
Africe provozuje společnost Rovos Rail 
síť luxusních vlaků se spacími vagony 
a v podobném duchu jezdí ve vyprahlé 
Austrálii legendární vlaky The Ghan 
nebo Indian Pacific. A jak to vypadá 
na ostatních kontinentech, pokud 
nechcete utratit za jednu cestu  
celoživotní úspory?

Asijské kontrasty
Japonsko pocítilo jako jedna z prv-
ních zemí na světě v závěru minulého 
století obrovský propad zájmu o cesto-
vání nočními vlaky. Paradoxně za tím 
stála především dostatečná nabídka 
superrychlých spojení šinkanseny mezi 
většinou významných měst na ostro-
vech. Přesuny tak najednou bylo možné 
uskutečnit během několika málo hodin 
včetně návratu během jediného dne. 
Reakcí státních železnic bylo postup-
né rušení téměř všech nočních vlaků. 
Do dnešních dní zůstalo v provozu 
pouze ikonické spojení Sunrise Seto 
a Sunrise Izumo.

Dvě spřažené sedmivozové jednotky 
řady 285 se každý den kolem desáté 
večerní vydávají na svou cestu z Tokia 
na západ do stanice Izumoši, respektive 
Takamacu (soupravy se během cesty 
dělí). Patrové jednotky jezdí maximál-
ní rychlostí 130 kilometrů za hodinu 
a nabízí pět kategorií ubytování: od lu-
xusního jednolůžkového apartmánu 

po tzv. nobinobi, což je otevřený prostor 
s palandami naskládanými těsně za se-
bou a oddělenými jen malou zástěnou. 
Na první pohled to celé vypadá jako 
velká ložnice skromných mnichů připra-
vená k modlitbě, na druhou stranu lze 
v tomto oddíle cestovat bez příplatku.

Jediné vysokorychlostní noční 
spojení na světě nenajdete samozřej-
mě nikde jinde než v Číně. Elektrická 
jednotka CRH2E sviští nocí rychlostí 
až 250 kilometrů za hodinu a ubytovat 
se můžete například v oblíbených asij-
ských kapslích, jakýchsi uzavíratelných 
kójích s minimem prostoru, ale dostat-

kem soukromí. Oproti tomu rychlost 
a úroveň nočních spojů v některých dal-
ších asijských státech, jako třeba v Indii 
nebo Pákistánu, pamatuje „staré dobré 
časy“. Vzhledem k velkým vzdálenostem 
ale zůstávají pro místní nezbytností.

Americe vládne Amtrak
Na jihu amerického kontinentu provo-
zují jediné železniční spojení Argen- 
tinské železnice na trasách mezi Buenos 
Aires a městy Bahía Blanca, Tucumán 
a Córdoba. To na sever od obratníku 
Raka je síť nočních spojení přece jen 
hustější, i když vzhledem k rozloze 

V Asii se dá cestovat luxusně i úsporně
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severoamerického kontinentu ani 
v nejmenším nedosahuje takové úrovně 
jako v Evropě. Na kanadské pacifické 
železnici je od roku 1955 v provozu 
třeba linka The Canadian mezi Toron-
tem a Vancouverem, mezi Montrealem 
a Halifaxem na pobřeží Atlantského 
oceánu zase jezdí vlaky s příznačným 
názvem The Ocean.

Všechny noční spoje v USA provozuje 
společnost Amtrak s klasickými i patro-
vými spacími vozy v tradičním rozpo-
znatelném designu s převahou stříbrné 

barvy. Přes noc se dá dojet třeba z pro-
mrzlého New Yorku do sluncem zalitého 
Miami. Vagony nové generace Viewliner II 
s maximální rychlostí 177 kilometrů  
(110 mil) za hodinu mají velmi tichý 
chod a téměř zvukotěsné kabiny. Uni-
kátní jsou i svou konstrukcí, kdy horní 
lůžko má své vlastní okénko a přístup 
ke všem důležitým systémům vlaku je 
možný přes otevíratelné bočnice, což 
velmi zjednodušuje údržbu. V každém 
vlaku Amtrak je řazen speciální zavaza-
dlový vůz a v některých i vozy panora-
matické, což jde ruku v ruce s módní 
kampaní, jak poznat Ameriku bez auta.

Široký versus úzký rozchod
Poměrně rozsáhlá síť nočních vlaků 
stále existuje v Rusku a na Ukrajině. 
Svůj podíl na tom mají velké vzdálenos-
ti mezi městy a také tradice, která je 
zde mezigeneračně zažitá víc než jinde. 
I když postupně dochází k modernizaci 
vozového parku, ve většině vlaků jsou 
stále řazeny mohutné širokorozchodné 
vagony. Ty umožňují umístit do vnitř-
ního prostoru jednu podélnou řadu 
lehátek navíc. Místo dveří do kupé jsou 
k dispozici v lepším případě závěsy, 
a tak se musí odvážný cestovatel v nižší 
třídě připravit na to, že během cesty 
přijde o veškeré soukromí, zato může 
podniknout sondu do duše ruského 
člověka. 

Některé cesty trvají i víc dní, například 
legendární šestidenní jízda po trans- 
sibiřské magistrále. Dlouhé úseky mezi 
většími městy fádní sibiřskou krajinou 
zpestřují manželské hádky, debaty o ná-
rodním svérázu a také nejrůznější  
pachy – od těch tělesných po aroma 
sušených ryb, česneku nebo odéru 
vodky. Ale patří k nim i příjemná vůně 

Vybrané  
lůžkové spoje ČD
 Praha – České Budějovice – Curych
 570 km, cca 14 hodin jízdy

 Praha – Brno – Budapešť
 612 km, cca 10 hodin jízdy

 Praha – Ostrava – Krakov
 542 km, cca 8 hodin jízdy

 Praha – Ostrava – Varšava
 840 km, cca 11 hodin jízdy

 Praha – Ostrava – Košice
 705 km, cca 10 hodin jízdy

 Praha – Bratislava – Košice – Prešov
 885 km, cca 14 hodin jízdy

silného čaje z tradičního samovaru, 
který nechybí v žádném vagoně. I díky 
zastaralosti vozového parku je cesto-
vání zvláště po Ukrajině velmi levnou 
záležitostí dostupnou pro široké masy.

Opačný problém s velikostí prostoru 
řeší na úzkorozchodných železnicích. 
Například noční vlaky mezi Čiang Mai 
a Bangkokem v Thajsku mají na metro-
vém rozchodu pouze dvě řady podélně 
(tedy po směru) umístěných lehátek 
s délkou kóje přes jedno nevelké okno. 
Pro dlouhány to určitě není žádná výhra.

Vagony společnosti 
Amtrak umožňují 
skvělý výhled Širokorozchodné vozy mají jednu řadu lůžek navíc

Kam jezdí noční vlaky ČD
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Služby a standardy  
v lůžkových vozech ČD
 Oddíly Economy se společnou
 sprchou a WC 
 Komfortní oddíly Deluxe 
 s vlastní sprchou a WC
 Alternativně oddíly oddělené 
 pro muže a pro ženy
 Uspořádání lůžek Single, 
 Double nebo Triple
 Povlečená postel, prostěradlo, 
 polštář z dutých vláken
 Hygienický balíček včetně 
 „hotelových“ pantoflí v ceně
 Probuzení průvodcem 
 v dohodnutou hodinu 
 před výstupem
 Snídaně s teplým nápojem 
 dle výběru servírovaná na místo
 Přítomnost průvodce po celou
 dobu jízdy, tj. bezpečnost, 
 čistota a klid
 Možnost objednávky 
 občerstvení podle aktuální 
 nabídky u průvodce

Evropská renesance
Jakýmsi synonymem pro návrat nočních 
vlaků na koleje střední a západní Evropy 
se stala obchodní značka nightjet. 
Tu provozují od roku 2016 Rakouské 
spolkové dráhy jako reakci na oznámení 
společnosti Německé dráhy, že končí 
s provozem nočních spojení, a současně 
jako odpověď na trend ekologického 
cestování. Do roku 2025 má být pod 
značkou nightjet nasazeno celkem  
33 zcela nových sedmivozových 
netrakčních jednotek vycházejících 
z platformy Viaggio Next Level. Odleh-
čené podvozky mají zajistit maximálně 
klidnou jízdu. Zásadních koncepčních 
změn se dočká i interiér. Důraz je kladen 
nejen na design a moderní technologie, 
ale také na větší soukromí v případě 
lehátkového uspořádání. Jeden ze spojů 
nightjet jezdí v současnosti i přes naše 
území. Jedná se o vlak NJ 456/457 mezi 
Vídní, Wrocłaví a Berlínem, vedený přes 
Břeclav a Ostravu.

Ale v Evropě to nejsou jen Rakuša-
né, kdo se snaží noční služby rozvíjet. 
Tato alternativa letecké dopravy se 
hodně skloňuje ve Francii, na brit-
ských ostrovech nebo na samém 
severu kontinentu. Už nyní se evropští 
politici v médiích předhání v tom, kdo 
na summit dorazí vlakem, a pomůže 
tak zachránit naši planetu víc než jen 
mluvením. Zážitkem pro skutečné 
cestovatele je třeba osmnáctihodinová 
jízda nočním vlakem Arctic Circle Train 
ze švédského Stockholmu do norského 
Narviku, tedy nějakých 200 kilometrů 
severně za polární kruh. Trasa vlaku 
vede po slavné železnorudné železnici 
a nabízí úchvatné scenérie. Běžně lze 
spatřit polární záři nebo zažít půlnoční 
slunce. V restauračním voze je kromě 

čerstvých sendvičů možné ochutnat 
i jídla z místních surovin, třeba sobího 
či losího masa nebo ryb. A kdyby vám 
na severu byla trochu zima, v prostorné 
sprše si můžete zapnout přídavné tope-
ní, a vytvořit si tak malou saunu. Cena 
za lehátko začíná na 70 eurech.

Guláš a pivo na dobrou noc
Také České dráhy provozují s partner-
skými železnicemi noční vlaky do tra-
dičních turistických cílů, jako jsou 
Košice, Budapešť, Krakov nebo Curych. 
Na všech spojích lze využít klimatizova-
né lůžkové vozy se standardizovanými 
službami na palubě, do některých desti-
nací i cenově příznivější lehátkové vozy 
s jednodušším režimem a vybavením. 
Pro fajnšmekry, kteří ještě nikdy nočním 
vlakem necestovali a chtějí si to užít, jak 
se říká, se vším všudy, se nabízí dlouhé 
noční spojení z Prahy do Prešova.

Lůžkový vůz řazený na pravidelném 
vlaku EC Metropolitan se na téměř 
900 kilometrů dlouhou trasu vydává 
z pražského hlavního nádraží už po páté 
hodině odpolední. V Nových Zámcích 
pak místo Vectronu přebírá noční šichtu 
legendární Brejlovec, aby přes Štiav-
nické vrchy, Jihoslovenskou kotlinu 
a Slovenský kras dorazil ráno do Athén 
nad Torysou, jak se třetímu největšímu 
slovenskému městu kdysi přezdívalo. 
Navíc je mezi Prahou a Bratislavou 
možné zajít na večeři do jídelního vozu 
a vyzkoušet něco ze sezonní nabídky, 
nějakou klasiku nebo si dát jen pár piv 
před spaním. Tedy jestli během jízdy 
vůbec usnete a nebudete jako malé 
děti přilepení na skle v kupé pozorovat 
ubíhající noční krajinu.  ▪
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Rakouské dráhy sází na moderní design 
a víc soukromí i v nižší třídě

Po noční jízdě vás 
průvodce vzbudí 
a přinese snídani 
s teplým nápojem



Výhodné parkování 
u nádraží

ČD Parking

Pojeďte s námi.
www.cd.cz/cdparking

CDPV_Parking_2021_215x270_v01.indd   1 11/03/2021   11:08

▪ na vybraných železničních stanicích

▪ jen pro zákazníky ČD

▪ parkování zdarma
či za zvýhodněný tarif

▪ nonstop provoz na většině míst 



www.cd.cz/kariera

Práce
s nejlepšími 
vyhlídkami

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

•  průměrnou měsíční mzdu 33 000 Kč
• možnost rychlého postupu na pozici vedoucí posunu
• 5 týdnů dovolené
• příspěvky na sport, stravování, dovolenou a výuku jazyků
• příspěvek na penzijní připojištění
• levnější cestování pro vás a vaši rodinu 
• mnoho dalších výhod nad rámec zákoníku práce

Nabízíme vám:

Hledáme

POSUNOVAČE

CD-C11182443 Naborovka 21-Posunovac-215x270-CDproVas_v2.indd   1 19.01.2022   16:31



Nová vozidla
Moderní jednotky 

do regionů

Pohled z vlaku
Videa železničních tratí

Naše tváře
Pavel Rovenský

Články v této rubrice mají pouze informativní charakter. 
Přeprava ve vlacích ČD se řídí tarifem TR 10 a SPPO.
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Nákupem nových vozidel pro regionální dopravu plní 
České dráhy svou Strategii 2030, která si klade za cíl 
vyřadit podstatnou část starších vlaků. V současné 
chvíli je závazně objednáno už skoro 200 moderních 
jednotek, které změní úroveň každodenního cestování 
na naší železnici. Kvalita jízdy po kolejích se tak dostává 
každým rokem na vyšší úroveň.

Pohodlné sedačky řešené podle 
současných zdravotních a hygienic-

kých zásad. Moderní, světlý a přehledný 
interiér. Velká okna vybavená determál-
ní fólií proti ostrému slunečnímu svitu. 
Klimatizace pro příjemnou teplotu v létě 
i v zimě. Snadný nástup a výstup díky 
snížené podlaze a jednoduché ovládání 
dveří pomocí stisknutí jednoho tlačítka 
bez lomcování klikou nebo otočným 
mechanismem. V blízkosti sedaček jsou 
zásuvky nebo USB porty pro dobíjení 
drobné elektroniky, mobilních telefo-
nů, tabletů a notebooků. Jednoduché 
surfování po internetu díky palubní síti 
wi-fi. Tak vypadají nové regionální vlaky, 
které od loňského roku postupně míří 
na spoje Českých drah po celé republice.

RegioPanter jako standard
Hodnota aktuálně objednaných nových 
regionálních vlaků Českých drah činí 
zhruba 21 miliard korun. Podstatná 
část této sumy zamíří k českým podni-
kům. Národní dopravce tak významně 
přispívá k rozvoji domácí ekonomiky 
a zaměstnanosti. Příkladem mohou být 
oblíbené RegioPantery od společnosti 
Škoda Transportation. První čtveřice 
těchto nových vozidel začala vozit ces-
tující na spěšné lince z Plzně do Stříbra, 
Mariánských Lázní, Chebu, Sokolova 
a Karlových Varů už v polovině loňského 
roku. V prosinci se k nim přidalo dalších 
jedenáct dvouvozových jednotek, které 
ovládly dopravu na páteřní regionální 
lince P2 z Přeštic do Plzně a dále do Ro-
kycan, Mýta, Kařezu a středočeských 
Hořovic, Zdic a Berouna.

DVĚ STOVKY 
NOVÝCH VLAKŮ 
míří na regionální spoje

Obyvatelé Plzeňského kraje tak do-
stali k dispozici velmi rychlé a pohodlné 
spojení, kterému nedokážou konkuro-
vat ani auta. Například cesta z Rokycan 
do centra Plzně trvá moderními vlaky 
Českých drah pouhých deset až patnáct 
minut a ze Stříbra necelou půlhodinku, 
během které se dá za jízdy pracovat, 
odpočívat, číst nebo sledovat videa.

Únor přeje jižním Čechám
V letošním roce bude pokračovat ob-
nova vozidlového parku i v Jihočeském 
kraji. V příštích měsících vyjede na míst-
ní tratě další desítka RegioPanterů, 
první dva už během února. Jejich výhody 
si užijí cestující například na tratích 
Písek – České Budějovice, Tábor – Veselí 
nad Lužnicí – České Budějovice nebo 
mezi Jindřichovým Hradcem, Veselím 

nad Lužnicí a Českými Budějovicemi. 
V budoucnu by mohly zamířit také na lo-
kálku z Rybníka do Vyššího Brodu, kde 
bude letos probíhat jejich nepravidelné 
testování v osobní dopravě.

Miliardové investice do nových  
elektrických vlaků budou pokračovat 
i v roce 2023 a později. Nová generace 
RegioPanterů zamíří na Vysočinu,  
kde obslouží osobní spoje na páteřních 
elektrifikovaných tratích z Jihlavy  
a Havlíčkova Brodu. Největší série ale 
bude dodána do Olomouckého kraje. 
Celkem 27 třívozových souprav doplní 
současné jednotky. Nová vozidla tak 
kompletně převezmou dopravu na třech 
hlavních linkách v kraji. Obslouží 
vlaky z Koutů nad Desnou, Šumperka 
a Zábřehu na Moravě přes Uničov i přes 
Červenku do Olomouce a dále přes 
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Prostějov nebo Přerov do Nezamyslic 
a Vyškova na Moravě a pojedou i daleko 
na východ do Zlínského kraje. Tam zamí-
ří přes Hranice na Moravě do Valašského 
Meziříčí a Vsetína.

Starší vlaky budou nahrazeny Regio- 
Pantery také v Moravskoslezském kraji. 
A kromě toho České dráhy od roku 2024 
počítají s nasazením 22 RegioPanterů 
ve středních Čechách na linkách z Prahy 
ve směru Kralupy nad Vltavou, Roudnice 
nad Labem a dále až do severočeské 
metropole Ústí nad Labem.

Dvě podlaží pod Beskydami
Z továrních hal společnosti Škoda míří 
na naše tratě i nové dvoupodlažní 
jednotky typu push-pull. Na přelomu 
loňského a letošního roku začal zku-
šební provoz pěti třívozových jednotek 

na trati z Ostravy do Frenštátu pod 
Radhoštěm. Jejich výhodou je možnost 
fungování s různými lokomotivami, 
takže už letos mohou jezdit s diesel- 
elektrickými stroji. Až bude trať moder-
nizovaná a elektrifikovaná, vymění se 
hnací vozidla za elektrická – a jednotky 
budou jezdit dále. Mezi jejich výhody pat-
ří i velký prostor pro několik desítek jízd-
ních kol nebo uložení velkého množství 
lyží. Oblá panoramatická okna v horním 
podlaží rovněž lákají k výletu s atraktivní-
mi výhledy do kraje pod Beskydami.

Nástupce RegioSharků
V příštím roce se na našich tratích objeví 
také nové motorové jednotky od spo-
lečnosti PESA. Modernější následovnice 
populárních RegioSharků zamíří nejprve 
na linky v Praze a ve Středočeském, 
Jihočeském, Pardubickém kraji a v Kraji 
Vysočina. Velké množství moderních 
motorových vozidel změní během roku 
2024 cestování také v celém Králové- 
hradeckém kraji. Jednotky PESA postupně  
obslouží například tratě Tábor – Písek,  
Pardubice – Chrudim – Havlíčkův Brod 
a mnoho dalších. I tam se mohou ces-
tující těšit na pohodlné cestování bez 
bariér. Závazně je již objednáno  
66 dvouvozových jednotek v hodnotě 
blížící se šesti miliardám korun.  ▪

Výhody 
moderních jednotek
 nízkopodlažní bezbariérové řešení

 klimatizovaný interiér

 palubní síť wi-fi

 možnost dobíjení elektroniky 

 (zásuvky 230 V 50 Hz nebo USB)

 přehledný audiovizuální 

 informační systém

 velké prostory pro uložení 

 zavazadel, kočárků a jízdních kol

 snadné ovládání dveří tlačítky, 

 bezpečnostní blokování dveří proti 

 otevření za jízdy nebo mimo 

 nástupiště 

 moderní aktivní a pasivní 

 bezpečnostní prvky 

 (ETCS, deformační zóny)

 ochrana životního prostředí 

 a úspora energie (technologie LED, 

 rekuperace při brzdění)

Rozdělení do krajů
RegioPantery
Rok 2021 
Karlovarský kraj – 2 jednotky

Plzeňský kraj – 13 jednotek 

Rok 2022
Jihočeský kraj – 10 jednotek

Rok 2023 a dále
Kraj Vysočina – 6 jednotek

Moravskoslezský kraj – 7 jednotek

Královéhradecký kraj – 7 jednotek

Olomoucký kraj – 27 jednotek

Praha a Středočeský kraj – 22 jednotek

PESA 
(nástupce RegioSharků)

Rok 2023 a dále
Praha a Středočeský kraj – 10 jednotek

Pardubický kraj – 7 jednotek

Jihočeský kraj – 7 jednotek

Kraj Vysočina – 9 jednotek

Královéhradecký kraj – 33 jednotek



34

ČD servis

V létě 2020 založily České dráhy  
společně s dceřinou společností  

ČD Cargo Nadační fond Skupiny ČD –  
ŽELEZNICE SRDCEM. Nadační fond 
pomáhá lidem, kteří aktuálně pracují 
na železnici nebo byli dřív zaměstnanci 
dráhy, ale také jejich rodinám. Přichází 
s pomocnou rukou v těžkých život-
ních situacích způsobených zejména 
závažnými onemocněními, těžkými 
úrazy (včetně těch s následkem smrti), 
živelními pohromami či jinými vnějšími 
zásahy, které podstatným způsobem 
negativně ovlivní život, rodinu nebo 
rodinné zázemí.

Proti lhostejnosti
Práce železničářů je hodně zajímavá. Vy-
žaduje však velkou soustředěnost a per-

Vyspělost lidské společnosti lze hodnotit také podle toho, 
jak se dokáže postarat o své nejslabší, nemocné, zraněné 
anebo o ty, které osud potrápil jinak. To samé lze říct 
o firemní kultuře. České dráhy patří mezi moderní firmy, 
které pomáhají lidem v těžkých chvílích.

fektní zdraví. Stačí vteřina nepozornosti 
a život železničářů se může otočit  
o 180 stupňů. Právě v takovou chvíli 
potřebují zaměstnanci a jejich rodiny 
pomocnou ruku nejvíc.

Od svého založení získal Nadační 
fond Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM 
na svůj účet 26 336 335 korun. Velkou 
část prostředků vložili do fondu zaklada-
telé České dráhy a ČD Cargo, ke kterým 
se přidaly dceřiné společnosti Skupiny ČD  
a další partneři. Největší hodnotu však 
mají dary od samotných zaměstnan-
ců, jejich přátel a dalších železničních 
fanoušků, kterým není lhostejný život 
lidí v jejich okolí. Především osobní 
angažovanost a finanční podpora dráž-
ních zaměstnanců i široké veřejnosti si 
zaslouží velkou úctu.

KDYŽ JE TŘEBA 
POMOCNÁ RUKA 
v nejtěžších životních chvílích

Více na  www.zeleznicesrdcem.cz

Bilance fondu 
za rok 2021
 5 115 691 korun
 celková částka, kterou se 

 v průběhu roku podařilo 

 na transparentním 

 účtu vybrat

 3 080 000 korun 
 celkový objem vyplacených 

 nadačních prostředků 

 (bez budoucích příspěvků, 

 například na vzdělání 

 osiřelých dětí)

 21 164 647 korun
 zůstatek na transparentním 

 účtu ke dni 31. prosince 2021

Číslo transparentního účtu: 

2402887002/5500

Modrá srdce bijí
Existují bohužel momenty, kdy se vám 
může zdát, že vám osud na trať života 
postavil nepřekonatelnou překážku.  
Nadační fond Skupiny ČD – ŽELEZNICE  
SRDCEM vám pomůže životní nesnáze 
překonat. Modrá srdce bijí pro  
všechny potřebné a ani v roce 2022  
se nezastaví.  ▪
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Více na Pohledzvlaku.cz

Platforma Pohled z vlaku nabízí ka-
talog videí zajímavých železničních 

tratí v Česku zaznamenaných z něko-
lika kamer umístěných na soupravách 
národního dopravce. Návštěvník 
portálu Pohled z vlaku vidí v reál-
ném čase souběžně se sledová-
ním záznamu trati zastávky, 
návěsti a zajímavosti na každé 
zdokumentované trati. Plat-
forma kromě toho poskytuje 
řadu dalších informací, jako je 
komentář strojvedoucího nebo 
tipy na zajímavé výlety.

Ve světové špičce
Programový a obsahový tým Dialog 
Media vytvořil vlastní online platformu 
Pohled z vlaku v roce 2015 na zakázku 
pro České dráhy. Do současnosti bylo 

České dráhy obdržely ocenění v kategorii Nejsledovanější 
digitální projekt v dopravě v roce 2021. Rekordních 30 milionů 
zhlédnutí a víc než 100 tisíc odběratelů dokázal zaujmout 
obsah online platformy Pohled z vlaku. Pro národního 
dopravce ji vyvinula a provozuje agentura Dialog Media.

DIGITÁLNÍ PROJEKT 
POHLED Z VLAKU 
přilákal miliony fanoušků

v rámci projektu natočeno 147 videí, je-
jichž sledovanost překročila 30 milionů 
zhlédnutí. Novinky portálu pravidelně 
odebírá 101 tisíc lidí. V oblasti železnice 

jde o dlouhodobě divácky nejsledo-
vanější digitální projekt v dopravě 

nejen u nás, ale i v zahraničí, 
kde se zařadil do celosvětové 
nejužší špičky. V minulosti se 
v online prostředí objevily růz-
né variace na toto téma, ale 

žádný z těchto projektů nedo-
sáhl takové úrovně sledovanosti 

jako právě tento portál.
Projekt pokračoval navzdory koro-

navirové pandemii a v těžké době přiná-
šel atraktivní obsah pro všechny diváky, 
a to nejen fanoušky železnice. U příleži-
tosti překonání milníku 30 milionů  
zhlédnutí se společnost Dialog Media 

rozhodla předat jako výraz poděková-
ní a důvěry Českým drahám ocenění 
za nejsledovanější digitální projekt 
v dopravě. Převzaté ocenění se pro 
národního dopravce stalo potvrzením, 
že kvalitně připravený a moderně od-
prezentovaný obsah o železnici dokáže 
u veřejnosti vyvolat velmi kladný ohlas 
i bez nutnosti nákladů na kampaňovou 
propagaci.

Pozitivní vnímání železnice
Modernizace osobní železniční dopra-
vy zahrnuje i její prezentaci v rámci 
populárních elektronických kanálů, 
které sleduje stále významnější cílová 
skupina. České dráhy díky projektu 
získávají další zpětnou vazbu od cestu-
jících, kteří zasílají četné komentáře, 
dotazy nebo návrhy. Ačkoli v počátcích 
projektu tvořili jádro komunity dráž-
ní zaměstnanci a fanoušci železnice, 
nynější ukazatele sledovanosti a počtu 
odběratelů potvrzují, že si platformu 
oblíbila širší veřejnost. Projekt Pohled 
z vlaku tak podporuje pozitivní vnímání 
značky České dráhy a současně zvyšuje 
atraktivitu železniční profese v očích po-
tenciálních uchazečů o zaměstnání.   ▪
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Co vás přimělo založit byznys s ob-
lečením a upomínkovými předměty 
s železniční tematikou?
Všechno začalo úplně nevinně. Můj 
synovec, vlakový šílenec, měl osmnác-
té narozeniny a mně se nedařilo najít 
vkusný dárek s železničním motivem. 
Tak jsem objevila díru na trhu velkou jako 
kráter. Oslovila jsem kamaráda grafika 
Ondřeje Jirásku, zda by nezpracoval logo 
a nenavrhl první čtyři motivy lokomotiv. 
Končila mi právě mateřská dovolená, 
proto nebylo na co čekat. Postavila jsem 
základní e-shop a vypustila Locomotif 
na koleje.

Kde jste hledala inspiraci a jaké byly 
vaše začátky? 
Začátky byly dobrodružné. Musela jsem 
najít dodavatele textilu a kvalitního 
tiskaře. Stálo to hodně úsilí a času. 
Objela jsem republiku křížem krážem. 
Každopádně se snaha vyplatila – kvalita 
textilu a trvanlivý sítotisk jsou důležitou 
součástí produktů Locomotif. Co se týká 
námětů, na začátku byly lokomotivy 
a různá železniční označení, jako je třeba 
popis nákladního vagonu. Dneska už 
jsme u tramvají a chystáme se na auto-
busy. Těžko říct, kam se posuneme dále.

Jaké byly první reakce fanoušků?
První tričko dostal synovec, pak jeho 
kamarád a následně kamarád kamaráda. 
Takže se asi líbila…

Nechtěla jste s tím někdy seknout?
Musím přiznat, že byly dny, kdy na člo-
věka padla únava a musela jsem pořád-
ně zabrat. Určité záliby šly na nějakou 
dobu stranou a nastoupila disciplína. 
Ale nikdy se nedostavil pocit zmaru, ba 
naopak, vždycky se tak trochu večer 
pousměju, že jsem vlastně ve svých 
čtyřiceti našla práci, která mě baví 
a naplňuje.

Na jaře 2020 jste během první vlny 
pandemie spustila projekt Záchrana, 
který pomáhal muzejním železnič-
ním expozicím překlenout dobu 
bez návštěvníků. To nevypadá jako 
komerční záležitost.
V měsíci, kdy byl e-shop hotový a první 
trička naskladněna, přišla první vlna 
koronaviru. Vše se zavřelo. Seděla jsem 
u počítače a moje plány se rozplývaly 
jako pára nad lokomotivou. Nikdo Loco-
motif neznal. Mou jedinou útěchou bylo, 
že zboží, které mám narvané po celém 
baráku ve skříních, se nekazí. Chvíli 
jsem se drbala za uchem a pak jsme 
s grafikem Ondřejem vymysleli symbol 
Záchranné brzdy. Každý, kdo si zakoupil 
tričko s tímto symbolem, přispěl výtopně 
nebo muzeu, které si vybral. Po ukon-
čení první vlny jsem se rozhodla symbol 
Záchranné brzdy zachovat a spojila jsem 
síly s nadací Výbor dobré vůle – Nadace 
Olgy Havlové, se kterou spolupracujeme 
úspěšně dodnes.

DÍKY LOCOMOTIFU JE ZE 
MĚ ŽELEZNIČNÍ FANYNKA, 
která miluje svou novou práci
Před dvěma lety rozvířila trh s oblečením a upomínkovými 
předměty s železniční tematikou nová značka Locomotif. 
Zájem o trička, mikiny a další předměty s neotřelým 
vyobrazením drážních námětů předčil očekávání zakladatelky 
Ivany Freitag, která původně jen hledala vhodný dárek pro 
svého synovce, drážního nadšence.

Ivana Freitag

Podobně se Locomotif zapojil do pod-
pory vzkříšení parní lokomotivy 
Albatros z úplného vraku do vystavo-
vatelného stavu. Proč?
Jednoho dne mi zavolal šéfredaktor časo-
pisu ČD pro vás Václav Rubeš, že prý mají 
v České Lípě historickou parní „formuli 
jedna“ a že to musím vidět. A jestli se mi 
to bude líbit, že vymyslíme nějaký projekt 
na její podporu. Moc se mi tenkrát ne-
chtělo. Stála jsem tam v mrazu, koukala 

Locomotif pomáhá 

se záchranou lokomotivy 

Albatros
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Vizitka
Po dokončení hotelové školy na ně-
kolik let zakotvila ve Švýcarsku, kde 
sbírala profesní zkušenosti v turistic-
kém ruchu a oblasti informačních 
technologií. Po návratu do Česka se 
vrhla do světa fanoušků železnice 
s projektem Locomotif.cz, se kterým 
chce najít cestu ke každé milovnici 
nebo milovníkovi železné dráhy. 
Má ráda knihy i svou průkazku 
do knihovny, kde čte kromě českých 
i německé a anglické knihy. Má 
pětiletou dceru.

Stala se z vás železniční fanynka?
Definitivně.

Co vás na komunitě železničních 
fanoušků baví?
Je to pestrost, historie, řemeslo a v nepo-
slední řadě nadšení fanoušků železnice. 
Jsou to lidé, často rodinné klany, kteří 
vůbec nemají s železnicí nic společného, 
a přesto stojí v sobotu u kolejí, kam vodí 
své děti. Většinou je to láska na celý 
život. Chytne vás to a už nepustí. 

V únoru budete slavit druhý rok exi-
stence. Kolik lidí vlastně Locomotif 
tvoří?
Tým Locomotif se postupně nabaluje 
jako sněhová koule. Minulé léto přiskočil 
Martin Matys Přikryl, který tvoří grafický 
tandem s Ondřejem Jiráskou. Na focení 
našich věcí jsem sáhla do řad vlakových 
průvodčích a navázala spolupráci s Hon-
zou Bambuškem a Martinou Dusilovou. 

na torzo lokomotivy a nedokázala ani 
říct, kde je předek a kde zadek. Pak jsem 
se nevěřícně dívala na obrovská kola, 
která byla o hlavu větší než já. Doma 
jsem začala hledat materiály a nejvíc mě 
dostala parta lidí, kteří se rozhodli, že 
dají lokomotivu dohromady. Uvědomila 
jsem si, jak je důležité tuhle památku 
zachovat a předat dětem našich dětí. 
Na podporu této jedinečné rychlíko-
vé lokomotivy, která drží rychlostní 
národní rekord, vzniklo tričko a mikina 
s grafikou lokomotivy v aktuálním, tedy 
zbědovaném, stavu. Každý, kdo si mikinu 
nebo tričko zakoupí, přispívá na opravu 
určitou částkou a zároveň jako poděko-
vání dostává v balíčku i kousek uhlí, které 
měla tato mašina schované třicet let 
v tendru. Za necelý rok se nám podařilo 
dát na transparentním účtu dohromady 
kolem 165 000 korun. Tímto bych chtěla 
poděkovat všem, kdo svým nákupem 
pomohli.

Ve skladu se střídají Lenka s Terezou. 
A protože vznikla i mezinárodní verze 
e-shopu www.locomotif.store, máme 
též vlastního administrátora. I on vlaky 
miluje.

A kam nejčastěji vedou vaše  
cesty vlakem?
Na železniční násep v Klánovickém lese. 
Je to místo, kam jsem chodila před dva-
ceti lety se svým synovcem. Místo, kam 
jsem vodila svou dceru, než začala být 
vlakům nevěrná a přesunula svůj obdiv 
na jednorožce. Místo, kde jsem jednou 
v létě při čekání na parní lokomotivu 
chytla úpal, kouslo mě klíště, prohnalo 
divoké prase a poprvé v životě jsem 
viděla lišku. A co se týká cestování, tak je 
to úsek z pražských Klánovic na Masary-
kovo nádraží. Sednu si vždycky v City-
Elefantu nahoru, zavřu oči a čekám, až 
se ozve známé: „Přistoupili? Kontrola 
jízdenek.“  ▪
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Nastal čas zimních prázdnin, kterým se kupodivu říká jarní. 
Nejen rodiny s dětmi mohou vyrazit na výlet po republice 
a využít přitom služby Českých drah. Často se jim může vyplatit 
Skupinová víkendová jízdenka, ať už v celostátní, nebo regionální 
verzi. Za určitých podmínek se s ní podíváte i do blízké ciziny.

SKUPINOVÁ VÍKENDOVÁ 
JÍZDENKA SE VYPLATÍ 
pro výlety po kraji i republice

Vydejte se o víkendu na celodenní 
výlet po České republice nebo 

po některém z jejích krajů. A vyzkou-
šejte Skupinovou víkendovou jízdenku, 
se kterou můžete neomezeně cestovat 
všemi vlaky Českých drah, a to současně 
až pět cestujících, z toho maximálně dva 
dospělí (od 15 let). Nemusíte se omezo-
vat počty kilometrů ani počty vlaků, mů-
žete nastupovat a vystupovat v libovolné 
stanici či zastávce. Jízdenka platí celý den 
až do půlnoci, a to buď v sobotu, neděli, 
nebo v den státního svátku.

Kde ji koupíte
Skupinovou víkendovou jízdenku lze 
zakoupit u libovolné pokladní přepážky 
Českých drah. Další možnost je získat 
ji u průvodčího přímo ve vlaku. Pokud 
jedete ze stanice, ve které není otevřená 
pokladna, pak ani neplatíte manipulač-
ní přirážku. Třetí možnost je koupit si 

Skupinovou víkendovou jízdenku  
v e-shopu (taková ale platí jen ve  
vlacích ČD, nelze kombinovat varianty 
s MHD ani neplatí v zahraničí). 

Jakou variantu potřebujete?
Pro rozsáhlé víkendové cestování dopo-
ručujeme celostátní verzi této síťové jíz-
denky, která existuje v šesti variantách: 
bez vazby na MHD, s vazbou na MHD 
v Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Olomou-
ci. Skupinovou víkendovou jízdenku 
si můžete koupit i ve verzi regionální, 
přičemž se vyplatí dopředu nastudovat 
podrobné podmínky její platnosti. Sku-
pinovou víkendovou jízdenku lze využít 
i pro cestu určenými vlaky do prvních 
pohraničních stanic v Německu, Polsku 
a na Slovensku. Kromě toho si můžete 
zvolit speciální variantu Skupinové 
víkendové jízdenky pro cestování v pří-
hraničí s Německem nebo Polskem.

Více na www.cd.cz 

Co byste měli vědět
 Jízdenka platí i ve vlacích 

 SC Pendolino a dalších povinně 

 místenkových vlacích, ale je 

 třeba si do nich předem 

 zakoupit místenku pro každého

 cestujícího ve skupině.

 U dospělých a dětí se nezjišťují 

 příbuzenské poměry, pouze věk.

 Minimální počet cestujících 

 není stanoven. Na jízdenku 

 mohou jet například pouze

 dvě dospělé osoby nebo čtyři děti.

 Jízdenka se nevztahuje na psa.

 Platí pouze ve 2. třídě 

 s výjimkou situace, kdy má 

 každý cestující ve skupině 

 časový doplatek do 1. třídy. 

 Jednorázový doplatek do 

 1. třídy ale možný není.

 Platí rovněž v autobusech, 

 v nichž se uznává tarif ČD.

 Mapky s vymezením platnosti 

 regionálních variant najdete  

 na webových stránkách  

 Českých drah v sekci Typy  

 jízdenek / Skupinová  

 víkendová jízdenka. 

V každém případě se bez váhání 
vydejte k pokladní přepážce, pracovníci 
Českých drah vám rádi pomohou  
s výběrem správné varianty. Nebo si 
dopředu nastudujte podmínky na webu. 
Přejeme vám šťastnou cestu za výhod-
nou cenu.  ▪



Strojvedoucím chtěl být Pavel Rovenský už jako malý kluk, na lokomotivu se ale dostal  
až poté, co řadu let působil jako analytik. Jak bylo těžké vytrvat na cestě za životním snem?
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Co vás přivedlo na železnici?
Můj tatínek a také kamarádi. Táta praco-
val u elektroúseku v Praze ve Vysočanech 
a jezdil jako technik s měřicím vozem tro-
lejového vedení. Když jsem byl malý kluk, 
postavil mi modelové kolejiště. Bavilo mě 
to, ale kolem dvanácti let se můj zájem ob-
rátil jinam. Zajímal jsem se o sport a auta. 
Ale jen do chvíle, než jsem měl možnost 
svézt se na lokomotivě. Uchvátilo mě to.

Takže jste hned po střední škole na-
stoupil do Českých drah s cílem stát se 
strojvedoucím?
Bylo to komplikovanější. Tehdy byl stroj-
vedoucích nadbytek a noví se nepřijímali. 
Kdybych měl štěstí, jezdil bych pár let 
jenom s posunovací lokomotivou. Třeba 
k rychlíku bych se dlouho nedostal. Proto 
jsem šel studovat Dopravní fakultu ČVUT 
v Praze s tím, že uvidím, jak se situace 
vyvine.

A jak to dopadlo, když už jste měl 
vysokoškolský diplom v kapse?
Dopadlo to úplně jinak. Naskytla se mi 
příležitost nastoupit do týmu analytiků 

na generálním ředitelství ČD. Zajíma-
vou nabídku jsem přijal.  
Následujících devět let jsem určoval 
důvody zpoždění a navrhoval zlep-
šení nebo třeba vyhledával úseky se 
sníženou rychlostí a zjišťoval, jestli by 
se tam nedalo jezdit rychleji. Podařilo 
se nám například téměř vymýtit místa, 
kde musely elektrické lokomotivy sta-
hovat sběrače. Během této práce jsem 
absolvoval mnoho hodin na stanovišti 
strojvedoucího jako pozorovatel.  
Profese se mi pořád moc líbila,  
doutnalo to ve mně a jednoho dne  
prostě přišlo to, co mi asi bylo  
souzeno.

Stal jste se strojvedoucím.  
Naplnilo to vaše představy?
Asi to bude znít úsměvně, ale i když 
jsem zpočátku jen posunoval s pár vozy 
po odstavném nádraží se starou mo-
torovou lokomotivou, připadal jsem si, 
jako bych řídil raketoplán. Tohle nadšení 
samozřejmě vyprchá, což je v každé 
profesi naprosto přirozená věc, ale to 
důležité zůstalo.

Co to je?
Radost z práce, která mě opravdu baví 
a naplňuje. Dobrý pocit z toho, že se mi 
třeba podaří zkrátit zpoždění a dovézt 
cestující do cíle včas. Ale jsou to i mo-
menty, kdy zavolá strojmistr, aby mi po-
děkoval, že jsem vzal směnu mimo svůj 
turnus, nebo když na mě v cílové stanici 
zaťuká kolegyně vlakvedoucí a zeptá se, 
jestli nechci přinést kávu. Jsou to malič-
kosti, které mě ale přesvědčují o tom, že 
jsem si vybral správně.

Váš zápal pro železnici zúročujete 
i jako jeden z tvůrců projektu 
Pohled z vlaku. Co máte přesně 
na starosti?
Každou natočenou trať musím zhléd-
nout a vytvořit podklady pro funkcio-
nalitu Události na trati, což jsou místa, 
kde divák zaznamenává návěstidla, 
rychlostníky, traťové značky a podob-
ně. Díky tomu se mu zobrazuje popis, 
co které návěstidlo nařizuje. Uživatel 
se pak lépe orientuje v tom, proč třeba 
v tomto místě jede strojvedoucí určitou 
rychlostí.  ▪

Pavel  
Rovenský
Láskou k železnici ho nakazil 

tatínek. Vystudoval Dopravní 

fakultu ČVUT v Praze, kterou 

dokončil v roce 2008. Sen 

o strojvůdcovské profesi si 

splnil až po devítiletém angaž-

má v týmu analytiků Českých 

drah. Vlaky národního doprav-

ce obsluhuje jako strojvedoucí 

Oblastního centra provozu 

Střed od roku 2016. Má dva 

malé syny, kterým rád ukazu-

je, co ho na železnici baví.

naše tváře l ČD servis

Můžete ho vidět v čele spojů:
Praha – Plzeň – Klatovy
Praha – Benešov u Prahy
Praha – Beroun
Praha – Ústí nad Labem – Teplice
Praha – České Budějovice
Praha – Cheb
Praha – St. Město u Uh. Hradiště
Praha – Opava
 

PRÁCI STROJVEDOUCÍHO 
JSEM SI VYBRAL SPRÁVNĚ, 
potěší mě každé poděkování
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V minulém dílu této rubriky jsme si vysvětlili, jaké jsou 
příčiny zpoždění a kdo za ně nese zodpovědnost. Ve stejném 
tématu pokračujeme otázkou, zda je možné vzniku zpoždění 
předcházet, nebo jeho výši aspoň eliminovat. Přestože je 
podíl příčin zpoždění na straně dopravce zastoupen pouze  
14 procenty, každý den pracují lidé u Českých drah 
na opatřeních, jak situaci zlepšit.

JAKÝM ZPŮSOBEM MŮŽEME 
PŘEDCHÁZET ZPOŽDĚNÍ?

Zpoždění vlaku se dělí na nahodilá 
a „pravidelná“. V prvním případě 

je možnost předejití minimální. Jde 
většinou o různé formy mimořádných 
událostí (jako střet vlaku s autem 
na přejezdu či zastavení provozu kvůli 
nepovolaným osobám v kolejišti apod.) 
nebo zásah vyšší moci (například naru-
šení dopravy vlivem extrémního počasí). 
Avšak pokud jde o opakující se příčiny, 
přichází ke slovu konkrétní opatření.

Obraty vozidel a personálu
Už při přípravě jízdního řádu se České 
dráhy snaží připravovat přechody vo-
zidel a zaměstnanců tak, aby se běžná 
úroveň zpoždění nepřenesla na další 
vlaky v provozu. Pokud tedy existuje 
vyšší pravděpodobnost, že vlak přijede 
do cílové stanice se zpožděním, třeba 
kvůli plánované celoroční výluce, je pra-
videlná doba na obrat vlaku a posádky 
navýšena. Následující vlak (většinou 

v opačném směru) má potom větší 
šanci, že vyjede ze stanice včas.

Čekání na přípoje
Významnou příčinou zpoždění je čekání 
na přípoje. České dráhy se snaží co 
nejlépe odhadnout počet přestupujících 
cestujících a podle toho stanovit pravi-
delnou čekací dobu. V případech, kdy je 
zpoždění vyšší, posuzuje dispečink ČD 
každý případ operativně a rozhoduje, 
zda přípoj bude čekat delší dobu, než je 
pravidelná čekací, nebo bude přípojná 
vazba rozvázána.

Pohotovostní soupravy  
Pro případ zpoždění, které by významně 
narušilo jízdu daného vlaku v dalším 
úseku, mají České dráhy připraveny 
pohotovostní soupravy, lokomotivy, 
vlakové čety a strojvedoucí, které dis-
pečink operativně nasazuje. Typickým 
příkladem takové situace je zpoždění 

mezinárodního vlaku. Jede-li spoj třeba 
z Vídně do Berlína a zpoždění v úseku 
Vídeň – Praha dosáhne takové výše, že 
by jeho cesta skončila v cílové stanici 
s několikahodinovým zpožděním, je 
z Prahy vypravena náhradní souprava, 
která odjede včas.  ▪

Co také pomáhá 
proti zpoždění
 Příprava na výluku 
 České dráhy se snaží získat od

 Správy železnic maximum 

 informací ke každé výluce 

 a připravit opatření tak, aby 

 se zpoždění co nejméně 

 přenášelo na další vlaky 

 (náhradní doprava, nasazení 

 personálu).

 Zásah dispečinku
 Pro eliminaci zpoždění jsou 

 velmi důležité zásahy 

 dispečerů ČD, kteří rozhodují 

 o vypravení náhradních vlaků 

 (například v části trasy), 

 náhradní autobusové dopravě, 

 náhradním přidání přímých 

 vozů a dalších opatřeních.

 Statistika 

 Národní dopravce denně sleduje

 situaci v provozu a analyzuje 

 důvody jednotlivých chyb 

 a komplikací. To umožňuje 

 neopakovat některé situace 

 nebo se na ně lépe připravit.



DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA

18. 2. 2022

Co u nás můžete studovat:   

Dopravní management a marketing

Technologie a řízení dopravy

Logistika

Provoz a údržba vozidel

 Stavba vozidel

Elektrická trakce a elektromobilita

Dopravní stavitelství

Technika, technologie a řízení letecké dopravy

Více informací na webu:

dfjp.upce.cz 

studuj.upce.cz

18. února 2022
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Transsibiřská magistrála
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Transsibiřská magistrála už dávno nepředstavuje výzvu pro 
zkušené dobrodruhy. Koleje, které byly dřív svědkem přesidlování 
celých národů či transportů do gulagů, dnes nabízí zajímavé 
svědectví o životě a duši největší země světa. Vlaky jsou prostě 
dopravní prostředek pro lidi, kteří jedou za rodinou, prací nebo 
na dovolenou. I přes zdánlivou všednost rytmu však cestování 
po magistrále stále představuje možnost podívat se do míst, 
odkud kdysi nebylo návratu.

HLEDÁNÍ ČASU 
A RUSKÉ DUŠE 
na nejdelší železnici světa

T e x t  a   f o t o :  J a n  H a r u d a
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Říká se, že po transsibiřské magistrá-
le by se měl každý Rus projet aspoň 

jednou za život. Vznik této železnice 
souvisí s iniciativou ředitele odboru že-
leznic na ministerstvu financí Samuela 
Vitteho, který přesvědčil cara Alexandra II.  
k vybudování dopravního spojení mezi 
Petrohradem a Vladivostokem. Vitte ca-
rovi řekl, že pokud Dálný východ nemá 
být pro Rusko skutečně jenom dálný, 
měl by být spojen s hlavním městem 
tak, aby se tam dalo dostat rychleji než 
za měsíc.

Z rozhodnutí cara
Výstavba ambiciózní magistrály začala 
na úplném konci 19. století a odehráva-
la se s minimálním technickým a techno- 
logickým zázemím. Ačkoli ze strany 
zahraničních investorů přicházel velký 
zájem na této zakázce snů participovat, 
car nabídky odmítal, aby si snad někdo 
nemohl činit na kontrolu a provoz želez-
nice nárok. Další strategické rozhodnutí 
se týkalo šířky kolejí. Sílu vlaku poznali 
Rusové již během krymské války a právě 
strach, že by bylo jejich impérium dosa-
žitelné po kolejích i pro jiné mocnosti, 
rozhodl o jiném rozchodu trati.

Cítíme všudypřítomný 
patos vzpomínek na to, 
čím Rusko kdysi bylo, 
ztělesněný třeba čestnou 
stráží shrbených staříků 
s vlajkou Sovětského 
svazu před mauzoleem 
s Leninem.

Při stavbě nejdelší železniční tratě 
světa se příliš nehledělo na pracovní 
podmínky. Desetitisíce dělníků se muse-
ly vyrovnat nejen s nemilosrdnou dřinou 
a nuzným pracovním nářadím, ale 
především s krutými podmínkami Sibiře. 
Díky silnému kontinentálnímu klimatu 
zde teploty v létě dosahují až 40 stupňů 
Celsia, zatímco v zimě klesají ke stejné 
hodnotě pod nulou.

Ohromeni velikostí
Pokud se dnes rozhodnete projet trans- 
sibiřskou magistrálu, tedy celých  
9 288 kilometrů, vaše cesta zřejmě 
začne v Moskvě. Ruská metropole při 

prvním setkání ohromí svou velikostí, 
ostatně prostor je asi to poslední, na čem 
se v Rusku šetří. Široké třídy, hlučné bul-
váry, prostorné parky, rozlehlá náměstí, 
obří fontány, megalomanské sochy – 
všechno to je však obestřeno zvláštní 
náladou s citelným odkazem na dobu 
minulou. Cítíme všudypřítomný patos 
vzpomínek na to, čím Rusko kdysi bylo, 
ztělesněný třeba čestnou stráží shrbe-
ných staříků s vlajkou Sovětského svazu 
před mauzoleem s Leninem.

Aby se vám cesta co nejvíc líbila, má 
smysl z vlaku občas vystoupit a poroz-
hlédnout se kolem. Ale pozor, každá 
jízdenka se váže na konkrétní vagon, 

Uspenský chrám (vlevo) a zvonice Ivana Velikého v Moskvě

Věže Kremlu, obchodní dům GUM (uprostřed) a chrám Vasila Blaženého (vpravo) na slavném Rudém náměstí 
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kupé a lůžko, není možné koupit si 
jednu jízdenku na konečnou a spontán-
ně vystupovat a nastupovat. Na každý 
další vlak tedy potřebujete jízdenku 
novou. Je také dobré pořídit si průvodce, 
neboť vás po cestě čeká tolik zajíma-
vostí, uvědomění a poznání, že by byla 
škoda si o tom něco nepřečíst. Kvalitní 
publikace jsou ale prozatím dostupné 
pouze v angličtině.

Nejkrásnější město
Moskvu necháváme za zády a ráno se 
probouzíme už daleko. Blížíme se ke Ka-
zani, hlavnímu městu Tatarstánu, která 
nás láká k první zastávce. Po mostě pře-
jíždíme Volhu. V ranním slunci se díváme 
na matku všech řek v její zádumčivé 
velikosti, již podtrhují maličké rybářské 

Pár dobrých rad 
před jízdou

1Před cestou po transsibiřské 
magistrále se bez plánu ne- 

obejdete. Jízdenky je potřeba koupit 
obvykle dva měsíce dopředu, ale 
zvláště o prázdninách bývá na ma-
gistrále plno. Pokud plánujete cestu 
luxusním spojem, počítejte s tím, že 
jízdenky jsou vyprodané i dva roky 
dopředu.

2Na magistrále je potřeba 
na odjezd vlaku čekat na nádraží 

vždy minimálně hodinu předem. 
Obzvláště když přestupujete. Jeden 
zmeškaný vlak může totiž zásadně 
zvrátit průběh zbytku cesty.

3Nespoléhejte na hodiny v mobil-
ním telefonu. Na cestě vystřídá-

te sedm časových pásem, přičemž 
všechny vlaky na magistrále jsou 
vypravovány v moskevském čase. 
Lokální spoje se naopak řídí místním 
časem. Klasické náramkové hodinky 
s ručičkami, na kterých budete celou 
dobu udržovat moskevský čas, vám 
rozhodně zvýší šanci na hladký 
průjezd.

4Každému vagonu je přidělena 
odpovědná osoba, tzv. děžurná, 

která během cesty dohlíží na jeho 
provoz, kontroluje jízdenky a pasy, 
rozdává a vybírá povlečení, prodává 
jídlo a kontroluje samovar i pořádek. 
Pokud děžurná uzná, že se někdo 
z cestujících chová neukázněně, udělí 
mu první napomenutí; při druhém 
volá policejní dohled. Potom dotyč-
ného na nejbližší zastávce vysadí bez 
nároku na náhradní jízdenku.

5Ve vlacích je pití alkoholu mimo 
jídelní vůz oficiálně zakázané, 

ale každá děžurná má jinou míru 
tolerance a pochopení. Nedoporuču-
jeme ale pít podomácku vyráběnou 
kořalku, tzv. samohonku.

6Pas je společně s jízdenkou jedi-
nou propustkou ze Sibiře. Ztráta 

dokladů vám proto dokáže obrátit 
život naruby.

čluny. Když vystoupíme na kazaňském 
nádraží, máme prvních 12 hodin ve vla-
ku úspěšně za sebou. A proč má smysl 
zastavit se právě v Kazani? Protože 
většina lidí, kteří magistrálu projeli, vám 
řekne, že je to nejkrásnější město, které 
v Rusku viděli.

V areálu Kazaňského kremlu (slovo 
kreml je zde obecný název pro opevněné 
sídlo) se nachází největší mešita v zemi. 
Stojí kousek od pravoslavného kostela 
z 16. století, který nebyl zbořen hlavně 
proto, že v sovětské éře sloužil jako 
archiv. Když vám zbude čas, skočte si 
do místní nádražky. Na dotaz, proč mají 
ke každému jídlu jen lžičky, odpověděla 
servírka suchým konstatováním, že 
naposledy zde místní jídelními noži 
vyhrožovali, ať se nalévá dále.Uspenský chrám (vlevo) a zvonice Ivana Velikého v Moskvě
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Být na nádraží s předstihem se 
může jen vyplatit, neboť zdejší vlaky 
bývají většinou přesné na čas příjezdu 
i odjezdu. Železniční provoz se zde blíží 
organizované přesnosti. Za 16 tisíc 
kilometrů, které jsem po transsibiřské 
magistrále ujel, jsem zažil pouze jednou 
o čtvrt hodiny opožděný vlak.

Legionářská historie
Pokud vám v žilách kolují zbytky 
legionářské krve po vašich předcích, 
měli byste si povinně udělat zastávku 
v Jekatěrinburgu. Sem směřovali česko-
slovenští legionáři ve snaze zachránit 
cara Mikuláše II. ze zajetí obávané čeky, 
sovětské tajné policie. Marně. Chrám 
Všech svatých na krvi stojí kousek 
od místa, kde došlo k popravě celé 
carské rodiny Romanovců včetně dětí. 
Legionáři to nestihli o pouhý týden.

Za občanské války ovládli legionáři 
v Rusku velikou část magistrály, čímž 
sehráli zásadní roli při formování samo-
statného československého státu. Sám 
Masaryk vyjednával přesun legionářů 
vlakem do Vladivostoku, aby se pak 
mohli připojit k bojům v Evropě. Průjezd 
nejkratší cestou již nebyl možný. Projet 
se ve stopách svých příbuzných bývá pro 
mnohé Čechy důležitou motivací k cestě 
po této trati.

Zavaleni pocity
Opouštíme Jekatěrinburg, který leží 
pod pohořím Ural, a míjíme rozcestník 
hranice mezi Evropou a Asií. Máme před 
sebou nedozírné lesy a sibiřské pláně. 
Vlak si to pomalu šine mezi lesem bříz, 
čeká nás 30 hodin cesty do další zastáv-
ky a při četbě zvolna usínáme. Další 
pauzu v jízdě si dáváme v Novosibirsku, 
kde chceme strávit aspoň pár hodin. 
Řeka Ob, protékající městem, si vaši 
pozornost získá, když ji budete dlouho 
pozorovat z mostu.

Největší město Sibiře jako by se 
zastavilo v čase. Vidíme kamenného 
Lenina s rudoarmějci a budovateli před 
operou, šedé paneláky z 50. let minulé-
ho století, chodník z panelových bloků 
plný nerovností a špíny, po němž se 
promenují vymóděné paničky na pod-
patcích. Lokomotiva nese jméno Felixe 
Dzeržinského, zakladatele čeky, který je 
považován za strůjce mnoha masových 
vražd. To nejkrásnější v Novosibirsku 
je asi nádraží. Zaplavuje mě směsice 
různých pocitů. Ten nejradostnější však 
mám, když z města odjíždím.

rů. Žije zde na 1 200 živočichů, z toho 
tři čtvrtiny endemitů, což znamená,  
že se jinde na světě nevyskytují –  
například sladkovodní tuleň něrpa  
či velmi chutná ryba omul, kterou si 
můžete dopřát jako specialitu snad 
všude kolem jezera.

Vody Bajkalu už sice neznečišťuje 
zavřená papírna v Bajkalsku, ale řeka 
Selenga, přitékající z Mongolska, ji 

Nezapomeňte se ujistit, 
že v místě ubytování 
nahlásí váš pobyt na policii, 
ať tam nemusíte chodit sami.
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Sibiřské moře
Pokud chcete vidět řeku Jenisej v blíz-
kosti národního parku Stolby, má smysl 
zastavit v Krasnojarsku. Jednodenní 
turistický pobyt je zde příjemný, ale 
pokud jste fandové do přírody, budete 
netrpělivě očekávat příjezd do Irkutsku. 
Ten leží na řece Angaře a říkalo se mu 
Paříž východu. Po příchodu carových 
kritiků vyhnaných z Petrohradu se stal 
kulturním centrem východu a intelek-
tuálně ožil. I když se nikde nechcete zdr-
žovat přes noc mimo vlak, zde udělejte 
výjimku. Irkutsk je totiž výborné místo 
na prozkoumávání Bajkalu.

Jezero Bajkal neboli Sibiřské moře, 
jak jej nazývají místní, je silným důvo-
dem vyměnit na chvíli papuče ve vlaku 
za pohorky a trochu si vyšlápnout. Nej-
hlubší jezero světa na svém dně skrývá 
sedimenty ve vrstvě několika kilomet-

Řeka Jenisej 
u Krasnojarsku 

Sušení věcí 
po dešti 

u nejhlubšího 
jezera světa 

Bajkalu
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spolehlivě zastoupí. Nedostatečný 
počet čističek odpadních vod v povodí 
řeky se už řeší na mezinárodní úrovni. 
Na hladině Bajkalu se také uskutečnila 
naše jediná „námořní“ bitva za účasti 
legionářů, kteří se zde zmocnili lodí 
a zároveň jednu dokázali potopit. V křiž-
níku Angara, zakotveném v Irkutsku, 
můžete omrknout, s čím dokázali naši 
pradědové na vodě zvítězit. Jen o nich 

samotných se toho moc nedozvíte. Naši 
legionáři v Rusku nejsou zrovna pova-
žovaní za hrdiny. A historii přece jako 
všude jinde píšou vítězové.

Mimo civilizaci
Dobrodružnějším duším bych poradil 
opustit na několik dní pohodlí civilizace 
a odbočit do horské tajgy pohoří Cha-
mar-Dabam, ležícího po trase u jezera 
Bajkalu. Nezapomeňte se ujistit, že 
v místě ubytování nahlásí váš pobyt 
na policii, ať tam nemusíte chodit sami. 
A samozřejmě si zjistěte aktuální povin-
nosti, které jako turisté máte. A ještě 
důležité upozornění: vodu z Bajkalu 
rozhodně nepijte! Aspoň ne v okolí 
magistrály. Ještě patnáct let zpátky jste 
mohli ujít tři metry od břehu a z jezera 
rovnou pít. Dnes vás v určitých místech 
neláká do vody ani vkročit.

Kdo má radši přehlídku bizarních 
skulptur, přijde si na své ve městě Ulan-
-Ude. Nachází se zde totiž největší hlava 
Lenina v celé galaxii, což je dostatečný 
důvod vlak na chvíli opustit. Ten, kdo 
pokračuje dále do Mongolska a Číny, 

Uvnitř vlaku
Trasu transsibiřské magist-
rály lze absolvovat ve vlacích 
různých cenových skupin. 
Nejlevnější cestu, ovšem 
s autentickým pohledem 
do běžného života na trati, 
zajistí jízdenka do třetí třídy. 
V podstatě celý vagon je 
jeden otevřený lůžkový vůz 
a stěny mezi cestujícími téměř 
neexistují, přesto však všichni 
respektují vaše soukromí. Po-
kud preferujete víc komfortu, 
zvolte druhou třídu. Představ-
te si ji jako klasické kupé, kde 
jsou dvě palandy dole a dvě 
nahoře. Spodní místa jsou 
přitom vždy o něco dražší, 
protože se na lůžku dá i sedět, 
kdežto nahoře si mezi pozicemi 
příliš nevyberete. V každém 
voze najdete přehled trasy se 
vzdálenostmi a četností zastá-
vek, který slouží k představě, 
kdy a na jak dlouho se budete 
moct z vlaku vzdálit. Čím dřív 
se v tabulce zorientujete, tím 
dřív získáváte pojem o realitě 
trasy a s ním též schopnost 
promptně reagovat na dotazy 
spolucestujících.

Leninův památník na náměstí Sovětů v Ulan-Ude
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Nejdelší část dne 
trávíme vleže na lůžku, 
zatímco vlak si to pomalu 
šine kodrcavou jízdou 
někde mezi břízami 
a nekonečnem.

opouští magistrálu právě zde a vydává 
se na jih. Kdo pokračuje do Vladivosto-
ku, má před sebou ještě dlouhou cestu.

Zhmotnění nekonečna
Pomalu vjíždíme na Dálný východ. Mezi 
jednotlivými zastávkami trvá cesta 
desítky hodin. Na Sibiři se čas bere jinak 
než u nás v Evropě. Má jiný rozměr 
a nemá smysl se mu vzpouzet. Pro toho, 
kdo nerad cestuje, může být tato jízda 
zhmotněním nekonečna. Když se však 
plynutí času poddáte, k čemuž vám 
dopomůže například vodka, vkročíte 
do jiné dimenze jménem transsibiřská 
magistrála. Když jedete 50 hodin v kuse, 
tak vám prostor splývá s časem.

Kdo neumí odpočívat, tady se to 
naučí. Vlaky po trase jezdí obvykle 
rychlostí 50 až 100 kilometrů za hodinu, 
takže kromě dobrého spolucestujícího si 
nezapomeňte vzít i něco, co vám volný 
čas zpříjemní. Nezbytná je zásoba jídla, 
ale to seženete i v jídelním voze nebo 

obchodě, který bývá do některých vlaků 
zařazen, případně na peroně v kioscích. 
Na nádražích se nebojte nakupovat 
od bábušek, které většinou nabízí dobré 
a čerstvé uzené ryby ulovené v sibiř-
ských řekách.

Nejdelší část dne trávíme vleže na lůž-
ku, zatímco vlak si to pomalu šine kodr-
cavou jízdou někde mezi břízami a neko-
nečnem. Ležíme v kupé vlaku, při čtení 
usínáme tu na deset minut, tu na dvě 
hodiny, pozorujeme zvolna ubíhající 
krajinu, která se výrazně nemění, a pře-
mítáme, případně necháváme prostor 
nevyřčeným myšlenkám nebo je rovnou 
sdělujeme někomu, s kým se vidíme jen 
krátký čas a pak už nikdy. A když pak 
vystoupíme ve Vladivostoku, první, co 
nás napadne, je otázka: „Už?“  ▪
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zábava l takoví jsme (ne)byli

50 před 40 lety

DEMOLICE STARÝCH POŘÁDKŮ 
v myslích lidí i na ulicích

A byl tu zase únor a povinně se vzpomínalo na odkaz roku 1948, kdy začala „pokroková 
současnost“. Lidé na ulicích se ale víc zajímali o významné zdražování cen v restauracích, až 

je musel stranický tisk uklidňovat a dávat věci do správných souvislostí. Režim se také chlubil 
vytrháváním tramvajových kolejí na pražském Václavském náměstí a demolicí historických 

budov v Ústí nad Labem. Když se buduje nový svět, lítají zkrátka i třísky.

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

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

 Václavák bez tramvají

 Zlatý poklad zase doma
Dne 20. února 1982 převzal zmocněnec pražské vlády od reprezen-
tantů Spojených států, Británie a Francie ve Švýcarsku 18,4 tuny 
zlata, někdy označovaného jako zlatý poklad republiky. Zmíněné tři 
země vytvořily po druhé světové válce komisi, která se měla postarat 
o navrácení zlata zabaveného nacisty. První část jsme dostali v roce 
1947. Druhému vydání 
západní státy zabránily 
kvůli škodám, které 
vznikly jejich firmám 
po komunistickém 
převratu. Zlato tedy 
Československo muselo 
de facto odkoupit, když 
souhlasilo, že protiplně-
ním za jeho výdej bude 
výplata odškodného 
za majetek znárodněný 
po roce 1948.

Na legendárním pražském místě srazů „pod koněm“ se rozburácely kompresory a sbíječky, což populari-
tu místa na nějaký čas srazilo hodně dolů. Začala demontáž kolejiště tramvají, přičemž jejich provoz tu 
(téměř po jednom století) utichl už v prosinci 1980. Čtyři desítky let nato schválilo pražské zastupitelstvo 
plán revitalizace Václavského náměstí, ve kterém se s tramvajemi už zase počítá. Vyhlášený bulvár by 
měly spojit s Vinohradskou třídou a také snad znovu stavět u hlavního nádraží.

 Režim střelmistrů

Demolicí objektů v Revoluční ulici 
pokračovalo v Ústí nad Labem řádění 
socialistických urbanistů, které začalo 
prvními odstřely už v 60. letech a vrcholu 
dosáhlo o dvacet let později. Cílem bylo 
vytvořit krajské město v duchu nového 
řádu – oficiálně se tomu říkalo „komplex-
ní přestavba centra“. V rámci tohoto úsilí zmizely z mapy Ústí celé 
bloky historické zástavby a vznikly škody, které se už nikdy nepodaří 
napravit. Smutné je, že tu demolice neskončily ani po roce 1989.
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Po lednové vlně zdražení potravin následovala kampaň, 
jejímž cílem bylo ujistit spotřebitele, že si za hlubší sáhnutí 
do kapes zaslouží kvalitnější servis. A tak se ve stranickém 
tisku velmi frekventovaně psalo o práci obchodní inspekce, 
odhalených nešvarech, a to do takového detailu, že Rudé 
právo řešilo dokonce i cenu segedínského guláše v rozličných 
hospodách – aby se nakonec ukázalo, že různá být opravdu 
může: od 4,40 Kčs ve IV. cenové skupině až po 16,20 Kčs 
ve výběrové za segedín „speciál“.

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

 Zdražování jako téma dne

V souvislosti s pražskými tramvajemi se objevila tragic-
ká zpráva ze 17. února 1982, kdy řidič linky 26 přehlédl 
na Špejcharu nastavení výhybky, vůz vykolejil a převrátil se. 
Při nehodě, ke které došlo při plně obsazené, ba přeplněné 
tramvaji, zemřelo sedm lidí, dalších dvanáct utrpělo vážná 
zranění. Šlo o nejvážnější tramvajové neštěstí v historii praž-
ské hromadné dopravy.

 Syrečkový rub a líc
Pořádnou dávku pokrytectví si vyžádala chlubná fotografie z balicí linky 
v loštickém závodě Severomoravských mlékáren, kde se vyráběly Olo-
moucké tvarůžky, a doprovodným textem hlásícím se k víc než pětisetleté 
historii ikony sýrových gurmánů. Snímek stroje BTK sice budil dojem, že 
ho pořídili v dobře vybavené fabrice, ale pravdou byl pravý opak – výrobna 
v Lošticích patřila k nejpodinvestovanějším mlékárenským provozům 
v Československu a závod se privatizace dožil spíš silou vůle.

 Smrt na kolejích

 My rádi disko
Na první pohled celkem překvapivě se stranický tisk věnoval v únoru 
1982 tématu diskoték, na druhý 
to už bylo srozumitelnější, proto-
že se ukázalo, že se jím inspiroval 
u sovětského deníku Komso-
molskaja pravda. Rudé právo 
konstatovalo, že pobyt na disko-
téce má leckdy stejný efekt jako 
v tělocvičně, ovšem povzdechlo 
si, že cvičit i tančit by se mělo 
ve vzdušném prostředí, čemuž 
byly tehdejší diskokluby na hony 
vzdálené. Leckdy je lepší pořádat 
diskotékový pořad v tělocvičně, 
doporučoval list.
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Československé Lurdy najdeme 
u města Turzovka na severo- 

západním Slovensku jen pár kilometrů 
od Moravy. Byla neděle 1. června 1958, 
v zemi už víc než deset let vládli tvrdou 
rukou komunisté a lesník Matúš Lašut 
se chystal na obhlídku revíru. Dvaa- 
čtyřicetiletý rodák z Vysoké nad Kysucou 
putoval lesem přes kopec nazývaný Živ-
čáková. Na stromě visel obrázek Panny 
Marie. Zastavil se u něj, pokřižoval se 
a chtěl jít dále. Jenže najednou uviděl 
záblesk a v něm zjevení.

Světlo a zářící trojúhelník
Matúš Lašut chápe, že to je živá Panna 
Marie. Není to socha, protože se hýbá 
a její šaty září. A i když za celou dobu 
nepromluví, on rozumí, co mu sděluje. 
Jde o varování, že se světu může stát 
něco hrozného, když se lidé nepolepší. 
Pak se objevil blesk a Lašut uviděl zářící 
trojúhelník a v něm Ježíše Krista. Z jeho 
srdce vycházely tři paprsky. Jeden zasko-
čeného lesníka zasáhl a srazil k zemi. 
Lašut se z bezvědomí probral až po třech 
hodinách. Na zemi našel bílý růženec. 
Navíc zjistil, že se ho umí modlit, což 
nikdy předtím nedělal.

Veřejná bezpečnost zasahuje
Tento zážitek ale nezůstal osamocený. 
Lesník Lašut takových setkání zažil 

v období od 1. června do 14. srpna 1958 
celkem šest! Většinu poselství od Panny 
Marie pak šířil dál, nesdělil jen zprávu ze 
čtvrtého a pátého zjevení s odůvodně-
ním, že by tím lidstvu nijak neprospěl. 
O svých zážitcích však nepromluvil hned. 
Po mši 7. září ale začal na cestě padat 
na kolena a plakat. Sousedé se zalekli, co 
se děje. On jim v transu vše vylíčil. Hned 
druhý den se na Živčákovou vydala zhru-
ba tisícovka poutníků. V následujících 
dnech přicházeli další lidé.

Jenže dorazili i příslušníci Veřejné 
bezpečnosti. Místní se jim ale postavili 
na odpor a zabránili tomu, aby lesníka 
odvezli. Bezpečnost si Lašuta i tak před-
volala na další výslech, který trval čtyři 
dny a Lašut během něj musel podepsat 
120 protokolů. Pobyt na policii nebyl 
to jediné, co ho potkalo. Opakovaně se 
ocital v psychiatrické léčebně, a konal 
se s ním dokonce soud. Ten nakonec 
lesníka do vězení neposlal. Ani psychické 
onemocnění u něj lékaři nezjistili, takže 
ho nebylo už dále potřeba držet za zdmi 
ústavu.

Zázračná studánka
Aby se Turzovka mohla rovnat poutním 
místům jako Lurdy ve Francii nebo Fáti-
ma v Portugalsku, chyběla vedle uznání 
církví ještě zázračná studánka. I ta se ale 
objevila. Tentokrát už v tom nehrál roli 

Kousek od hranic Slovenska a Moravy se nachází místo, 
kde se v polovině 20. století zjevila Panna Marie. Potom 
sem začaly i bez oficiálního posvěcení církve proudit tisíce 
poutníků. Lesník Matúš Lašut, kterému se Panna Marie 
ukázala, se naopak stal objektem zájmu Veřejné bezpečnosti 
a čelil soudnímu řízení. Na nějaký čas dokonce nedobrovolně 
pobyl v psychiatrickém zařízení.

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 ?LESNÍKOVO VIDĚNÍ 
ŽIVÉ PANNY MARIE
udělalo z Turzovky nové Lurdy

Matúš Lašut, ale jeho soused Juraj Kava-
lek. Ten měl sen, ve kterém mu krásná 
žena řekla, ať jde na Živčákovou a vy-
kope tam studánku. Jemu se nechtělo, 
když se však sen zopakoval potřetí, vzal 
motyku a šel.

Kopal, nicméně nedařilo se. Panna 
Marie, kterou předtím vídal ve snu, 
se mu zjevila znovu a poradila mu, ať 
to zkusí o kousek dále. A vida, tam se 
opravdu objevil pramen. Tak vznikla stu-
dánka, jejíž voda se postarala o spoustu 
zázračných uzdravení. Popsané jsou 
případy špatně vidících, kterým se díky 
zdejší vodě zlepšil zrak, ochrnutých, 
kteří začali chodit, a další. Tabulky s po-
děkováním za uzdravení ozdobily okolí 
studánky.

Ani oheň neublíží
Zázračných událostí spojených s Živ-
čákovou a pramenem bylo ovšem víc. 
Třeba horník v důchodu Alois Lasák se 
po návratu z Turzovky domů zázračně 
přenesl zpět na Slovensko a dostal po-
kyn, že má udělat sochu Panny Marie. 

 Matúš Lašut chápe, 

že to je živá Panna Marie. 

Není to socha, protože se 

hýbá a její šaty září.

Studánka se „zázračnou“ vodou
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I když nikdy sochy nedělal a sochařství 
nebo řezbářství mu byly cizí, dílo se po-
dařilo. A výčet zvláštních příběhů spo-
jených s Turzovkou pokračoval. Třeba 
případem obrázku Panny Marie, který 
nezničil oheň založený zřejmě vandaly, 
již poutní místo (možná i se souhlasem 
Veřejné bezpečnosti) chodili ničit.

Přibyla kaplička, potom i kostel
Přestože se zprávy o zjevení mezi 
věřícími rozšířily, v období komunis-
tické nadvlády nebylo možné případ 
medializovat. Zatímco dnes by takový 
zázrak asi plnil stránky novin několik dní 
a v televizi nebo rádiu by se k němu vyja-
dřoval kdejaký odborník, tehdejší média 
o události mlčela. Turzovka se tak stala 
slavnější až po revoluci. Církev se jala 
zázraky přezkoumat, ale její autority 
k uspokojivému výsledku nedošly.

Navzdory tomu však papež Jan Pavel II.  
při své návštěvě Slovenska posvětil 
základní kámen kaple, kterou tam pak 
v letech 1992–1993 postavili. V roce 
2008 vyhlásil žilinský biskup Tomáš 
Galis Živčákovou za mariánské poutní 
místo a místo modlitby. Ve stejnou dobu 
začala stavba kostela, kterou si lidé vy-
mohli peticí s asi 30 tisíci podpisy. Věřící 
sem proudí v zástupech dodnes. A jestli 
je to opravdu zázračné místo, nebo jen 
platí, že víra tvá tě uzdraví, na to si musí 
odpovědět každý sám.  ▪

Jak to dopadlo 
s lesníkem?
Matúš Lašut se ještě dožil 
začátku výstavby kostela 
na poutním místě, které se díky 
němu proslavilo. Jeho dokonče-
ní a vysvěcení v roce 2015 se už 
ale nedočkal. Zemřel 10. srpna 
2010 v požehnaném věku 
94 let. Jeho pohřeb proběhl 
na kopci Živčáková v kapličce 
z 90. let o pět dní později, tedy 
v den, kdy církev slaví Nanebe-
vzetí Panny Marie.

Mariánské poutní místo u Turzovky s nově postaveným kostelem 

Poděkování od uzdravených věřících



A NA DALŠÍCH ONLINE PLATFORMÁCH



55

Jak se v průběhu staletí vyvíjela móda, měnila se i slova označující 
různé části oděvu. Vezměme si třeba dřív klasické texasky. Dnes 

jim říkáme džíny, občas ještě rifle, ovšem výraz texasky slýcháme 
spíš už jen v trampských písničkách. Jak jejich název napovídá, 
pojmenování vychází z amerického státu Texas. Původně byly tyto 
odolné kalhoty typické právě pro tamní honáky dobytka.

Co se týče džínů, těm propůjčilo své jméno italské město Janov, 
kde se džínovina začala vyrábět. Teď si asi říkáte, že slova Janov 
a džíny si přece nejsou vůbec podobná. Ale francouzský název pro 
Janov je Gênes a se správnou výslovností to už zní mnohem podob-
něji. Do třetice všeho dobrého – nebo všeho džínového – tu máme 
rifle. To je název italské módní značky, která u nás byla před rokem 
1989 natolik žádaná, že v češtině toto vlastní jméno zobecnělo 
a používáme ho pro libovolné džíny.

V čem se budeme potit?
Rifle nejsou jediným případem, kdy se z názvu obchodní značky 
stalo obecné slovo. Stejným způsobem vznikla třeba taková mikina. 
Původně šlo o svršek z umělého vlákna, konkrétně česaného poly-
amidu, který se prodával pod značkou MIKI. Zdánlivá podobnost se 
jménem kreslené postavičky Mickey Mouse, která se na mikinách 
často objevovala jako potisk, je jen souhra náhod.

Mikinu máte možná právě na sobě, pokud se tedy zrovna nepotíte 
ve svetru. Pocení je ale přesně to, k čemu slovo svetr vybízí. Přišlo 
k nám totiž z angličtiny, kde výraz sweat označuje pot. Svetr – nebo 
anglicky sweater – je tedy cosi, v čem se člověk chtě nechtě musí po-
tit. Angličtina nám půjčila také název pro pulovr, což není nic jiného 
než svetr oblékaný přes hlavu. Anglická fráze pull over značí přetáh-
nout a popisuje proces přetahování pulovru přes hlavu při oblékání.

Když vane vítr nebo padá sníh
Vedle anglicismů samozřejmě máme pro módu i hezká česká slova. 
U těch někdy na první pohled poznáme, jaký kus oděvu pojmenovávají. 
Správně bychom hádali, že větrovka se nosí za větrného počasí nebo že 
sněhule se hodí do sněhu. Po chvilce přemýšlení by nás jistě napadlo, že 
v teplácích nám bude teplo a že kraťasy budou mít krátké nohavice.

Některá jiná slova jsou méně průhledná, i když vysvětlení jejich 
vzniku je docela logické. Třeba výraz sukně se spojuje se suknem. 
V původním smyslu se jako sukně označoval jakýkoli oděv ušitý ze 
sukna. Holínky se zase spojují s holeněmi. Část těla zvaná holeň se 
odvozuje od slova holý, protože holenní kost není chráněná svalovi-
nou a často není ani zakrytá oděvem. Holínky se tedy natahují právě 
přes tuto holou část nohy. Ale protože do jara máme ještě daleko, 
nezapomeňte se teple obléct!  ▪

Kdy jindy si povídat o oblečení než právě v chladných zimních měsících? Když už se musíme 
navlékat do tlustých svetrů a nazouvat sněhule, můžeme si to nepohodlí zpříjemnit zajímavostmi 
o tom, kde se vůbec oblečení vzalo – jak jinak než z pohledu jazyka.

Hezky 
česky

podle Markéty 
Gregorové
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Šaty dělají člověka 
a počasí zase oblečení
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O slovo se po pár letech hlásí specialista 
na blockbustery a výpravné bijáky – 
německý režisér Roland Emmerich. Kdo 
by neznal jeho hity jako Den nezávislosti, 
Hvězdná brána, 2012 nebo 10 000 př. n. l.? 
V novince, v níž hlavní roli svěřil držitelce 
Oscara Halle Berryové, se vydá do vesmí-
ru. Planetě Zemi totiž hrozí nebezpečí z té 
snad nejméně pravděpodobné strany – 
od Měsíce.

TOMÁŠ CÍSAŘOVSKÝ  
Šálek čaje I, II 
(z cyklu Z deníku dědy legionáře),
1988 a 1991
Cyklus obrazů malíře Tomáše Císařovského 
inspirovaný deníkem jeho dědečka a podle 
něj nazvaný Z deníku dědy legionáře patří 
k nejvýraznějším dílům české postmoder-
ny. A obraz Šálek čaje je z něho asi nejslav-
nější. V roce 1991 koupil od Císařovského 
několik obrazů galerista z Rimini Giovanni 
Tiboni, který v porevolučních časech 
skupoval díla několika českých umělců. 
V rámci toho pro něj Císařovský vytvořil 
novou variantu Šálku čaje, který se od té 
původní liší rozměry i textem na pozadí. 
Bok po boku teď oba Šálky čaje v Chebu 
tuto drobnou historku z nedávné minulosti 
připomínají.

MOONFALL

 Film měsíce

 Výstava

AFTER: Tajemství
Sága AFTER podle knižního bestselleru Anny 
Toddové pokračuje s názvem AFTER: Tajemství. 

Po konci univerzity má Tessa možnost 
získat práci svých snů, která ale zname-
ná stěhování přes půl Ameriky, zatímco 
Hardin si maloval, že by se společně mohli 
přesunout do Londýna. Rozdělit je ale 
může mnoho dalších šokujících odhalení. 
Na konci už nebude kam couvat, Tessa 
a Hardin se budou muset rozhodnout, 
jestli jejich láska stojí za to, aby za ni přes 
všechna protivenství bojovali, nebo zda  
je čas jít vlastní cestou. Film je dostupný  
online na iTunes, v O2 Videotéce, Starmaxu 
a na dalších online platformách.

Kulturní tipy 
a recenze
Jana Kábrta

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V CHEBU

OTEVŘENO DO 27. BŘEZNA

 Film na doma

 Divadlo

USA, 2021, 99 MIN. 

REŽIE – CASTILLE LANDONOVÁ 

HRAJÍ – HERO FIENNES TIFFIN, 

JOSEPHINE LANGFORDOVÁ A DALŠÍ

FESTIVAL JIŘÍHO MENZELA
Divadlo Bez zábradlí, jedna z předních 
pražských divadelních scén, oslaví památku 
muže, který se výrazně podílel na jejím  
repertoáru – režiséra a herce Jiřího Menze-
la. Devítidenní festival u příležitosti nedoži-
tých 84. narozenin uvede jeho čtyři inscenace včetně 
Blbce k večeři, kterým se divadlo v Paláci Adria v roce 
1998 otevíralo a jež se pyšní víc než 900 repríz. Akce 
nabídne i projekce nejslavnějších Menzelových filmů, 
řadu setkání s těmi, kdo s velikánem české kinema-
tografie spolupracovali, nebo výstavu Rozmarné 
cesty, mapující jeho život.

DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ, PRAHA 

19.–27. ÚNORA

 V KINECH 
OD 

3. ÚNORA

Neznámá síla ho dokázala vychýlit 
z oběžné dráhy kolem Země a poslala ho 
směrem k ní. Náraz, do kterého zbývají 
jen týdny, by bezpochyby znamenal ko-
nec života. Jediný, kdo si myslí, že zná klíč 
k záchraně lidstva, je bývalá astronautka 
a nyní výkonná ředitelka NASA Jo Fowle-
rová. Jenže jí věří pouze jeden astronaut 
a jeden konspirační teoretik…

INZERCE

USA, 124 MIN. 

REŽIE – ROLAND EMMERICH 

HRAJÍ – HALLE BERRYOVÁ, 

PATRICK WILSON, JOHN BRADLEY, 

MICHAEL PEÑA, DONALD SUTHERLAND 

A DALŠÍ
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V případě novinky se Havelka inspiroval 

skutečnou událostí z února 2019, při 
níž se uvolnily brzdy vlaku, jehož závadu se 
mezitím venku snažil řešit jeho strojvůdce. 
Vlak potom samovolně zacouval z Marti-
nic do šest kilometrů vzdáleného Velkého 
Meziříčí, kde byl po telefonátu strojvedoucího 
výpravčímu zastaven na vyčleněné koleji. 
Nikomu se nic nestalo.

Mimořádná událost začátek netradiční 
jízdy kopíruje. Ovšem od chvíle, kdy před 
překvapeným strojvůdcem začne motorák 
couvat zpět, nasazuje Havelka autorskou 
licenci. Mezi cestujícími se stupňuje panika 
a v mezní situaci se začínají odhalovat 
zvířecí charaktery. Mnohem přímočařeji než 

u Vlastníků a také se zachází mnohem dále, 
až za hranici karikatury. To, co ze začátku 
baví, se mění ve ztřeštěný sled událostí, při 
nichž dojem z dobře rozehraného příběhu 
hořkne. Racionální svět jako by přestal exis-
tovat, všichni se chovají jako šílenci.

Co jsou platné filmové odkazy a špíčky, ať 
už jde o pohledy majitele pohřební služby, 
či pobíhání strojvůdce, který připomene leč 
na prase ve Slavnostech sněženek. Tam duo 
Hrabal–Menzel dokázalo poměr bizarního 
a reálného vybalancovat dokonale. V Mimo-
řádné události, ač na několika místech dobře 
pobaví, to bylo na Havelku (scénář tentokrát 
psal s Davidem Dvořákem), až moc velké 
sousto.

DOBRÝ DEN! 
& NASHLEDANOU! 
(& BONUSY)
Únorové osmdesátiny sklada-
tele, textaře, hráče na banjo 
a zpěváka Ivana Mládka slaví 
i vydavatelství Supraphon, 
které vydává dvoudiskovou 
jubilejní reedici prvních dvou 
alb Mládkova slavného Banjo 
Bandu. Desky Dobrý den! 
a Nashledanou!, na nichž se 
objevily hity jako Medvědi 
nevědí, Praha – Prčice, nebo 
Prachovské skály, jsou navíc 
doplněny dvěma desítkami bo-
nusů. A první zmíněná deska 
navíc vychází po pětačtyřiceti 
letech i na vinylu.

TO BYLA ZÁKOPOVÁ VÁLKA 
 JACQUES TARDI

Dnes pětasedmdesátiletý Jacques Tardi patří 
mezi nejlepší komiksové autory na světě 

a jeho kniha To byla zákopová válka je asi 
jeho nejslavnější. O „velké válce“ mu vyprávěli 

v raném dětství prarodiče, on o ní později 
napsal a nakreslil řadu děl, v nichž využil to, 

že se může opřít o silnou obrazovou stránku. 
Tardiho knihy spojuje syrová příchuť strachu, 
smrti a bezmoci, jakou se v podobné naléha-
vosti podařilo ze zákopů první světové války 

do našeho světa přenést málokomu.

STŘÍPKY
Loni stihl herec Denzel 
Washington natočit 
dva filmy, tohle je jeden 
z nich. Zahrál si v něm zá-
stupce šerifa Joea „Dekea“ 
Deacona z Kern County 
v Kalifornii, kterého šéf 

vyšle do Los Angeles na rutinní sběr důkazů. Deke se přitom připle-
te do cesty mladému vyšetřovateli, který ho kdysi u tamního sboru 
nahradil. Společně se zapojí do pátrání po sériovém vrahovi žen, jenže 
v průběhu vyšetřování se začínají odkrývat znepokojující tajemství 
z Dekeovy minulosti, která by mohla ohrozit nejen tento případ.

Z jeho snímku Vlastníci byl před třemi lety hit. S podobným 
modelem, tedy různorodou skupinou lidí nucených čelit určité 
životní situaci, přichází šikovný režisér a scenárista Jiří Havelka 
i ve svém novém filmu Mimořádná událost.

 Kniha

kultura l zábava

 TV tip

V PROGRAMU HBO A HBO GO

 CD

Z KOMEDIE VE VLAKU 
SE STALA FRAŠKA 50 %

tv
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zábava l kultura

Třicetiletá dívka se 
na svou pátou schůzku 

vypravila do města 
Čeng-čou. Ten den nic 
nenasvědčovalo tomu, že 
by do děje měl promluvit 
i koronavirus. Jenže v Číně 
nejsou neobvyklá přísná 
a rychlá lockdownová na-
řízení, což také v průběhu 
večeře postihlo městskou 
část, ve které se zrovna 
s nápadníkem nacházela. 
Wang začala ze svého 

milostného vězení vzápětí 
publikovat příspěvky na so-
ciální platformě WeChat.

„Je sice němý jako ryba, 
ale jinak je super. Jídlo bylo 
průměrné, ale je skvělé, 
že mi chce vařit i dále,“ 
napsala třeba v jednom 
z postů, které se staly 
hitem a sledovalo je na pět 
milionů lidí. Ani Wang, 
která sdílela fotky, jak její 
spolubydlící uklízí, pracuje 
nebo se o ni stará, takový 

úspěch nečekala. A proto-
že některé její příspěvky 
působily ponižujícím 
dojmem, Wang řadu jich 
následně stáhla.

Přestože na rande 
dostali víc času, než je ob-
vyklé, jiskra ani po čtyřech 
dnech nepřeskočila. A tak 
si Wang dále přeje nejen 
to, aby se epidemie brzy 
uklidnila, ale také aby si 
ona i její nezadané sestry 
našly co nevidět partnera.

Soutěž 
o předměty k sáze AFTER
Udělejte si radost a vyhrajte předměty s logem 
knižní předlohy a filmové ságy AFTER. Na tři 
z vás čeká módní ledvinka, vhodná nejen kolem 
pasu, a přídavné světlo na mobilní telefon pro 
lepší focení selfie.

Jak se jmenují hlavní hrdinové filmu  
AFTER: Tajemství?

A Anna a Tomáš
B Roland a Jo
C Tessa a Hardin

Odpověď zadejte 
do příslušného formuláře 
na www.cdprovas.cz do 16. února 2022.

Pozdrav z dovolené v Ománu 
poslali fotbalista Adam 
Hložek a jeho přítelkyně 
Veronika Štůsková.

Číňanka Wang hledá lásku. Na internetových seznamkách 
si proto vytipovala několik mužů a domluvila si s nimi 
rande naslepo. Jeden z nich jí chtěl předvést své kuchařské 
umění a pozval ji k sobě domů. Večeře se ale kvůli náhlému 
lockdownu protáhla.

KORONAVIRUS PRODLOUŽIL 
RANDE NA ČTYŘI DNY

 To nej z Instagramu

Cose děje

Doležalová 
hledala sexy muže
S herečkou Marií Dole-
žalovou se její příznivci 
na Instagramu nenudí. 
Naposledy dokonce vyru-
kovala s anketou o sexy 
muže Česka. „Devadesát 
procent mých sledují-
cích jsou ženy. To už je 
velká ženská skupinka. 
Rozhodla jsem se tedy 
udělat anketu: Kdo je 

v současnosti v Česku sexy mužem?“ Přední 
příčky obsadili Vladimír Polívka, Vojtěch 
Dyk, Vojtěch Kotek a Martin Hofmann.

Nová královna sociálních sítí
Čtyřiadvacetiletá herečka, modelka a pod-
nikatelka Kylie Jennerová, hvězda reality 
show Držte krok s Kardashians, je první 

ženou, kterou na sociální 
síti Instagram sleduje 
přes 300 milionů lidí.  
Donedávna nejsledova-
nější zpěvačka Ariana 
Grande jich má zatím 
„jen“ 291 milionů. Nejsle-
dovanějším mužem  
zůstává Cristiano  
Ronaldo s 392 miliony 
lidí sledujících jeho účet.

?

Tanečkem na hit 
od zpěvačky Whitney 
Houstonové I Wanna 
Dance With Somebody 
oslavil herec Will 
Smith se svou matkou 
Caroline její  
85. narozeniny. 
„Všechno nejlepší, 
mami. Pojďme se 
protančit ke stovce,“ 
napsal.

Takhle, bez 
špetky líčidel, se 

pro své fanoušky 
vyfotila herečka 
a hvězda seriálu 
Přátelé Jennifer 

Anistonová.
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Hned ráno navštívil inspektora Bo-
hemíra v jeho kanceláři zkroušený 

ředitel banky DEBETAS. Jejich přepravní-
mu zřízenci panu Svozilovi někdo v noci 
ve vlaku ukradl kufr s půl milionem korun 
českých. „Víte, nikdo se o tom nesmí 
dozvědět. Byl to zvláštní požadavek 
našeho dlouholetého klienta pana Kuli-
cha. Občas chtěl peníze přivést narychlo 
v hotovosti v nenápadném kufru a uložit 
je do skříňky na nádraží v Ústí pod 
předem domluveným kódem. Už jsme 
mu takhle posílali několikrát půl milionu 
korun v hotovosti, vždy inkognito v kufru 
nočním rychlíkem do Ústí. A vždy do mě-
síce tu dlužnou částku pan Kulich uhradil 
i s úroky. A ty nebyly malé!“ doplnil ředitel 
banky významně.

Bohemír se zamyslel a nechal si před-
volat bankovního zřízence Svozila, který 
vzhledem k loupeži vypadal až podezřele 
vyrovnaně. „Vzal jsem jako vždy jeden 
z těch hnědých kufrů, co máme v bance 
pro tyhle příležitosti, a pokladník mi 
do něj vložil peníze. Pak jsem si objednal 

jedno lehátko v nočním rychlíku v prvním 
kupé hned za průvodcem, ale když jsem 
se ráno chystal vystoupit, zjistil jsem, že 
kufr je prázdný,“ ukončil svou výpověď 
Svozil. Na Bohemírův dotaz, zda si všiml 
někoho nebo něčeho podezřelého, odpo-
věděl: „Ani ne, byl jsem unavený. V kupé 
nás bylo asi pět, nevím, někdo přistoupil, 
někdo vystoupil, já si dám vždycky špun-
ty do uší, abych se aspoň trochu vyspal. 
Tuhle práci mi byl čert dlužen!“

Bohemír se opět zamyslel a nechal si 
odpoledne předvolat průvodce lehátko-
vého vozu. Ten vypadal dost vyčerpaně. 
„Víte, ono takhle jezdit každou noc a pak 
se dopoledne zase vracet, odpoledne se 
vyspat a pak zase nastoupit na šichtu, 
to by porazilo i vola.“ Bohemír mu udělal 
pěkně silnou kávu. Považoval ho za klí-
čového svědka. „Dnes budu mít stovku, 
včera to byla sto dvojka, ta je lepší, vyjíždí 
o dvě hodiny později a do Ústí nepřijíždí 
zbytečně brzo, když je ještě všechno 
zavřený. Ani koblihu si nemůžete na ná-
draží koupit,“ pronesl průvodce unaveně, 

vypil na ex připravenou horkou kávu 
a s popáleným jazykem zanaříkal: „Já 
bych spal!“ Na Bohemírův dotaz, zda si 
nevšiml něčeho podezřelého, odpověděl: 
„Jelo docela dost lidí, většina už z Hlavní-
ho nádraží, na Přednádraží přistoupili jen 
dva lidé, no a pak v Zákolanech vystoupil 
jeden cestující, ostatní jeli až do Ústí.“

Nadnádražní inspektor Bohemír 
v kanceláři osaměl a přemítal. Tyhle 
okamžiky, kdy se dozví, že nikdo nic neví 
ani nic neviděl a nic samozřejmě neslyšel, 
neměl rád. Jeho oči upoutal jízdní řád. 
Nazdařbůh ho otevřel, nalistoval stranu 
s nočními rychlíky do Ústí a po chvíli se 
mu na tváři objevil vítězoslavný úsměv: 
„A podívejme se!“

Případy inspektora 
Bohemíra

LOUPEŽ

Co upoutalo 
Bohemíra 
v jízdním řádu? 
Mohla tato stopa vést 
k objasnění loupeže?

?

Bohemíra upoutalo, že noční rychlík 102, na který měl podle výpovědi včera nastoupit průvodce lůžkového vozu, nemá podle jízdního řádu stavět v Zákolanech. Přesto průvodce tvrdil, že tam jeden cestující 
vystupoval! Nakonec se ukázalo, že za vším stojí sám Kulich, který potřeboval peníze na umoření úroků, a tak podplatil svého kamaráda výpravčího v Zákolanech, aby noční rychlík mimořádně zastavil. Další 
kumpán jel ve stejném kupé jako zřízenec Svozil, který dle svého zvyku tvrdě spal, a vyměnil mu kufr s penězi za prázdný. Znavený průvodce si ani neuvědomil, že v Zákolanech by neměl nikoho z vagonu pouštět.

Fejeton

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

Řešení:
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KuchyňAPP
pánevwok

VOŇAVÉ ASIJSKÉ NUDLE 
S KUŘECÍM MASEM A ZELENINOU
dozlatova orestované na pánvi wok 

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

Při výběru pánve 
wok dbejte 
na její velikost: 
je rozdíl, jestli 
vaříte pro jednu 
osobu, nebo 
pro celou rodinu.

Asijské nudle
JAK JE SPRÁVNĚ VYBRAT? 
 Existují desítky druhů, 
 které se liší nejen tvarem 
 a barvou, ale především 
 surovinami, ze kterých 
 se vyrábí. Může jít o škrob,
 pšenici, rýži nebo batáty.
 Mezi nejznámější patří 
 nudle ramen, soba, 
 skleněné nebo rýžové, 
 které jsou vhodné 
 do polévek.
 K restování se ideálně 
 hodí dlouhé asijské 
 pšeničné nudle nebo 
 japonské nudle udon. 
 Obojí jsou běžně 
 k dostání v exotické 
 sekci supermarketů nebo 
 u asijských prodejců.
 Vhodné naopak nejsou 
 nudle z čínských polévek. 
 Při restování se totiž 
 rozpadají.

Ze starých 
kuchařek 
Pojem restování 
(z německého rösten) 
ani jeho technika nebyly 
ve starých kuchařkách běžné. 
Restování se nahrazovalo 
univerzálním smažením. 
Marie Janků-Sandtnerová 
v oblíbené Knize kuchařských 
předpisů třeba při přípravě 
hovězí polévky doporučovala 
během vaření řídkých kostí 
osmažit na loji kořenovou 
zeleninu s nakrájenými 
játry, aby dostaly lepší barvu 
a polévka výraznější chuť.

Asi většina z nás si čas od času s chutí skočí do čínského či vietnamského 
bistra na pořádnou porci smažených nudlí. Dají se kombinovat 
s různými druhy masa i zeleniny a samozřejmě nesmí chybět typické 
asijské přísady. Takové nudle se dají připravit jednoduše i doma. Stačí 
k tomu dobrá pánev a dodržování správných kuchařských postupů.

Není smažení jako restování. Tyto 
dva pojmy se velmi často zaměňují, 

přičemž v obou technikách jsou zásadní 
rozdíly. Zatímco u první z nich je surovina 
ponořená v rozpáleném tuku a smaží se ze 
všech stran, restování probíhá na malém 
množství tuku ve velmi horké pánvi.

Wok jako základní výbava 
Pánve wok mají typický kulovitý tvar, při-
čemž se menší průměr dna směrem k okra-
jům rozšiřuje. To umožňuje ideálně rozehřát 
nejen dno pánve, ale také její stěny, takže se 
v ní dá připravit i větší množství jídla. Asijský 
vynález starý víc než 2 000 let patří k nejdů-
ležitější výbavě tamních kuchyní a postupně 
proniká i do našich končin. Ve woku se totiž 
dá nejen restovat, ale i smažit, vařit, dusit či 
připravovat dezerty. Restované pokrmy jsou 
přitom hotové během několika málo minut, 
takže si zachovají většinu vitaminů a zdraví 
prospěšných látek.

Pánve wok mají různé tvary i velikosti 
a vyrábí se z různých materiálů. Pokud 
budete chtít pohazovat surovinami stejně 
umně jako profesionální kuchaři, pořiď-
te si lehčí univerzální pánev s kvalitním 
nepřilnavým povrchem. Cena se pohybuje 
od stovek korun až po zhruba 3 000 za ty 
špičkové.

Rozehřát a nepřeplňovat
Je zřejmé, že díky svému tvaru plní pánve 
wok nejlépe svou funkci nad otevřeným 
ohněm či plynovým sporákem. Ale poradí 
si i s elektrikou nebo indukcí. Výsledky 
však nemusí být ideální, a někdy je proto 
lepší pořídit si kvalitní klasickou pánev. 
Před restováním nechte kuchyňský nástroj 
řádně rozehřát, aby se zatáhly mikropóry, 
do nichž se jinak pokrm přichytí. Součas-
ně je nutné dbát na to, aby pánev nebyla 
přeplněná, protože jinak se suroviny místo 
karamelizace začnou dusit.
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Před restováním je 
důležité suroviny 
pořádně osušit, 
jinak se tekutina 
změní ve vodní páru 
a pokrm se dusí.

Restované kuřecí nudle se zeleninou
NA 1 PORCI
PŘÍPRAVA: 10–15 MINUT    VAŘENÍ: 2–4 MINUTY    RESTOVÁNÍ: 10–15 MINUT
I  150 g kuřecího masa  I  100 g vaječných asijských nudlí  I  1 menší cibule  I  1 stroužek česneku  I  ½ mrkve  I  chilli papričky  
I  kvalitní sójová omáčka  I  rybí omáčka  I  jarní cibulka  I  olej na smažení

1 Uvařte nudle v horké vodě podle 
postupu uvedeného na obalu, větši-

nou to bývají 2–4 minuty. Nenechte je 
úplně změknout, ideální je konzistence al 
dente. Nudle zbavte vody, vmíchejte lžíci 
sójové omáčky a odstavte.

2 Cibuli nakrájejte na měsíčky, česnek, 
mrkev a chilli papričky na proužky, 

kuřecí maso na tenčí plátky.

3 Do rozehřáté pánve vlijte dvě lžíce oleje a zprudka na něm 
opečte kuřecí maso, aby se zatáhlo a chytlo hnědou barvu. 

Maso dejte stranou do misky a promíchejte s jednou lžící sójové 
a trochou rybí omáčky.

4 Opět pánev rozžhavte, dle potřeby přidejte olej a zprudka 
na něm orestujte zeleninu od nejtvrdší po nejměkčí. Přidejte 

nudle, promíchejte se zeleninou, chvíli restujte a nakonec vložte 
i kuřecí maso. Promíchejte, opět chvíli restujte, posypte jarní 
cibulkou, přendejte do misky a hned podávejte.
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ČD pro vás
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Součástí předplatného  jsou také 4 oboustranné 
plakáty s železniční tematikou. Objednat si můžete 
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POTÉ

David Livingstone (1813–1873),
skotský misionář, lékař, cestovatel a bojovník proti otroctví:

... viz tajenka 

Citát z minulého čísla: 
Některé překrásné cesty nemohou být objeveny, aniž bychom nebyli ztraceni.

Křížovka
o hodnotné cenySoutěž o knihu Posázavský pacifik

Pošlete nám správně vyluštěnou křížovku a tři z vás získají knihu Posázavský 
pacifik z Prahy do Čerčan a Dobříše na starých pohlednicích. Publikace představuje 
jednu z nejkrásnějších a nejromantičtějších tratí u nás. Dobové snímky poodkrývají 
zajímavé pohledy na výstavbu dráhy, nádraží a zastávek i lidí okolo nich. 

Svou odpověď zadejte do formuláře na www.cdprovas.cz do 16. února 2022.

?
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Soutěž pro 
chytré hlavy

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

Soutěžit  
můžete na 
www.cdprovas.cz

Na webových stránkách 
vyplňte příslušný formulář 
a své odpovědi zadávejte 
do 16. února 2022. 
Nezapomeňte uvést svůj 
e-mailový kontakt nebo zpětnou 
adresu. Jednoho výherce 
odměníme Kilometrickou 
bankou ČD – poukazem na volné 
cestování vlaky ČD v hodnotě 
2 200 Kč. Další tři z vás obdrží 
poukázky do obchodní sítě PONT 
v hodnotě 1 000 Kč. 

Správné odpovědi 
z minulého čísla:
1 – smích a jídlo
2 – na náměstí Krále Jiřího 
         z Poděbrad
3 – na Ostravsku
4 – procházející prodavači
5 – jen v Jugoslávii

1  Kde žije pes Anny  
 Fernstädtové? 

 A v Českých Budějovicích
 B v Turnově
 C v Pekingu

2  Kdo dal postavit  
 zámek v Litomyšli? 

 A král
 B nejvyšší kancléř Českého království
 C zbohatlí měšťané

3  Kde provozují noční  
 vysokorychlostní vlaky? 

 A v Číně
 B v Argentině
 C v Austrálii

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

Soutěž o knihu 
Prvok, Šampón, 
Tečka a Karel
Kolik lidí přišlo v roce 
2021 do kin na film 
Prvok, Šampón, 
Tečka a Karel?
C téměř 600 tisíc

4  Do kterého kraje letos zamíří  
 nové RegioPantery? 

 A do Prahy
 B do Zlínského kraje
 C do Jihočeského kraje

5  Kolik lidí odebírá novinky  
 portálu Pohled z vlaku? 

 A 51 tisíc
 B 101 tisíc 
 C 501 tisíc

6  Který článek v tomto  
 čísle vás nejvíce zaujal?

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

Soutěž o knihu 
Jedou dva muži 
ve vlaku
Tajenka zní: 
… nemohou být 
objeveny, aniž 
bychom nebyli 
ztraceni.



Pojeďte s námi komfortně.
www.cd.cz/interjet 

Vyzkoušejte aktuálně nejmodernější vlak 
ve střední Evropě na trase Praha – Plzeň – Cheb 
a na trase Praha – Ústí nad Labem – Chomutov – Cheb. 

InterJet

Nová hvězda na trati

CD-C11169643-CESKE DRAHY InterJet-101221-215x270-CDproVas_v3.indd   1 13.01.2022   10:31



C11168882_CD_bezpecne_cestovani_2021_215x270_v04.indd   2 29.11.2021   13:12


	01_CD02_22_COVER
	01_CD02_22_DINZERCE
	01_CD02_22_EDITORIAL
	02_03_CD02_22_NOVINKY
	04_05_CD02_22_VNV
	06_10_CD02_22_ROZHOVOR
	11_CD02_22_INZERCE
	12_CD02_22_INZERCE
	13_CD02_22_CR_UVOD
	14_15_CD02_22_CR_SIDLO
	16_17_CD02_22_FILMOVA MISTA
	18_19_CD02_22_POZNEJ CESKO
	20_21_CD02_22_DEJINY
	22_CD02_22_DETI
	23_CD02_22_INZERCE
	24_28_CD02_22_ZEL TEMA
	29_CD02_22_INZERCE
	30_CD02_22_INZERCE
	31_40_CD01_22_SERVIS
	41_CD02_22_INZERCE
	42_48_CD02_22_CESTOPIS
	49_CD02_22_INZERCE
	50_51_CD02_22_RETRO
	52_53_CD02_22_ZAHADY
	54_CD02_22_INZERCE
	55_CD02_22_HEZKY CESKY
	56_58_CD02_22_KULTURA
	59_CD02_22_FEJETON
	60_61_CD02_22_RECEPT
	62_CD02_22_INZERCE
	63_CD22_22_kriz
	64_CD02_22_CHYTRY HLAVY
	65_CD02_22_INZERCE
	66_CD02_22_INZERCE

