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ÚVOD 1

TIŠTĚNÝ NÁKLAD
145 000 ks

VYDAVATEL
České dráhy, a.s. 

DATUM A MÍSTO VYDÁNÍ     
4. března 2020, Praha 

Vážení čtenáři, 
milí spolucestující,

máte rádi úvodní slova v časopisech? Čtete je vůbec? Přiznám se, že když si vezmu do ruky nějaký 
ten žurnál lehčího či seriózního zaměření a spatřím tam rozesmátou, či naopak strnule oficiální 
tvář nad úvodníkem, zabliká mi v hlavě: „Co se mi to zase budeš snažit nabulíkovat, holenku? 
Na mě si nepřijdeš s nějakou propagandou! Škoda papíru na takové třesky plesky.“ A pak na mě 
připadne čestný úkol předstoupit před obrovitánskou železniční veřejnost a s pokorou i srdcem na 
dlani takový úvodník sepsat.

Nu dobrá, máme březen, pojďme se tedy odpíchnout od toho. Nevím jak vy, ale pro mě právě 
teď začíná období výletů. Hrady a zámky jsou sice ještě většinou zavřené, ale lesy i hospody 
rozhodně ne. Ovšem člověk jezdí ve volném čase i jinam. Před sedmnácti lety jsem takhle přesně 
na první jarní den potkal na venkovském nádraží svou životní lásku. Podotýkám, že jsme spolu 
stále, kdyby to náhodou někoho zajímalo. Ale pozor, samozřejmě vás nevyzývám, abyste si dávali 
ve voze či na peroně milostné schůzky 
naslepo. Železnice se dá rozhodně 
použít i bezpečnějším způsobem. 

Vlakem se můžete vydat po stopách 
svého mládí (takhle jsem jednou 
hledal zbytky pionýrského tábora 
v Posázaví), zajet si na levné nákupy 
za hranice (třeba pro zboží, které vůbec 
nepotřebujete) nebo navštívit koncert 
či výstavu v dalekých krajích (což bývá 
záminka pro opuštění domova na 
dva dny s partou kamarádů). Když se 
upřímně zamyslím, kam jsem se vydal 
vlakem na delší cestu naposledy, zamířil 
jsem si to na jižní Moravu do vinného 
sklípku. Bylo to super! I když zpáteční 
jízdu si všichni přítomní pamatujeme 
jen částečně… Tak tedy hurá na cestu, 
dveře se otvírají, pardon, chci říct, 
sezona začíná.

Petr Horálek
zástupce šéfredaktora 
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Podle posledních statistik pokračuje trend růstu počtu cestujících ve vlacích Českých 
drah. V loňském roce došlo k nárůstu přepravených osob o téměř tři miliony. Stále více 
zákazníků navíc využívá vlaky pro delší cesty. Mezi hlavní důvody patří růst kvality 
vozidlového parku i změny v chování zákazníků.

ODMĚNA ZA NÁKUP

Lidé se vracejí na železnici a cestují na vět-
ší vzdálenost. Zatímco v roce 2018 využi-

lo vlaky národního dopravce 179,2 milionu 
cestujících, loni to bylo již 182,1 milionu. 
Průměrná vzdálenost, kterou zákazníci Čes-
kých drah ujedou, činí téměř 48 kilometrů. 
Přepravní výkon vzrostl o 5,6 procenta. Mezi 
hlavní důvody jistě patří rozsáhlé investice 
do nových vozidel i služeb. Nezávisle na tom 
jsou dnes lidé ochotní dojíždět za prací 
mnohem dál než dříve. Stále větší množství 
cestujících také považuje vlak za výhodnější 
alternativu vůči automobilu při návštěvách 

E-SHOP ČD

příbuzných nebo přátel. V souladu s výše 
uvedeným trendem se proto ČD více zaměří 
na růst kvality v dálkové dopravě. Během 
letošního roku budou nasazeny na vnitro-
státní spoje mezi Prahou a Chebem nové 
vagony, které se v současné době vyrábějí. 
Padesátka nových vozů se bude podobat 
dnešním railjetům. Na nákup dalších 180 
dálkových vagonů vypsaly České dráhy 
zakázku. Národní dopravce ale nezapomíná 
ani na rozvoj regionální dopravy. Tam, kde 
je to možné, jezdí například ve špičkách 
zdvojené soupravy. 

DĚKUJEME, ŽE S NÁMI JEZDÍTE ČASTĚJI

Pokud během měsíce března nakoupíte v e-shopu ČD, 
získáte slevu ve výši 25 % na www.vinovyhodne.cz. 
Tento prodejce se specializuje na vysoce kvalitní vína 
z celého světa, která jsou pro vás k dispozici za výhodné 
ceny. Neváhejte a využijte slevový kupon, který obdržíte 
v závěru nákupu na www.cd.cz/eshop prostřednictvím 
vaší e-mailové adresy. Slevu lze uplatnit do 30. dubna 
2020, přičemž minimální částka nákupu není nijak 
limitovaná. Využijte přitom i další výhody jako například 
dopravu zdarma nebo doručení v ten samý den. 

LETNÍ ANGLICKÉ TÁBORY 
SUMMER TIME CAMPS 
prima léto v srdci jihočeských lesů 

Již 27. ročník nabízí tábory pro malé i velké: 

SUMMER TIME – letní tábor koncipovaný 
jako kombinace pestrého programu a efek-
tivní anglické konverzace. Vedle angličtiny 
jsou hlavní náplní zážitky z ADVENTURES.

EUROCAMP – anglický mezinárodní 
tábor zaměřený na prohloubení komuni- 
kačních dovedností, kde dorozumívacím  
jazykem je angličtina i čeština.

ENGLISH 4 YOU – intenzivní kurz za 
účasti rodilých mluvčích. Aktivní konver- 
zace, procvičení výslovnosti i vnímání řeči.

SYKA AGENCY a.s., cestovní kancelář 
M: +420 602 326 747 | T: +420 223 010 176 
E: email@sykaagency.cz | www.syka.cz
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SLEDUJTE NÁS TAKÉ NA TWITTERU
Od listopadu loňského roku máte možnost pravidelně sledovat 
novinky o národním železničním dopravci rovněž pomocí sociální 
sítě Twitter. Stačí si zde zadat @ceskedrahy_ a objeví se vám 
oficiální profil České dráhy, a.s. Kromě informací z provozu jako 
nasazení nových vozů nebo omezení kvůli počasí a dalším mimo-
řádnostem si na Twitteru přečtete například zprávy z prostředí 
evropských železničních sdružení. K dispozici jsou samozřejmě 
i fotogalerie a videa.

UPRAVUJEME SORTIMENT OBČERSTVENÍ VE VLACÍCH

BŘEZNOVÝ TIP Z POHODLNÝCH OBCHODŮ NA TRASE

SOUTĚŽTE O CHYTROU TV NEBO PIVNÍ RENTU

WWW.PONTY.CZ

Mistrovství světa v ledním hokeji se blíží. Nemůžete se ho zúčastnit 
osobně, ale přesto nechcete přijít o zážitek? V prodejnách PONT si mů-
žete zakoupit pivo Krušovice a s trochou štěstí vyhrát jednu ze sedmi 
SMART TV a pivní rentu na celý rok. Více informací najdete na webu 
www.krusovice.cz nebo přímo v Pohodlných Obchodech Na Trase.

Od 15. března si můžete vybrat z aktualizované nabídky nápojů 
a drobného občerstvení za lidové ceny v rámci služby ČD Minibar. 
V souladu s přáním cestujících rozšiřujeme sortiment ovocných 
džusů. Současně zařazujeme do sortimentu oblíbené sušenky 
Miňonky. Služba ČD Minibar zajišťuje občerstvení ve vlacích 
bez restauračních vozů a bistrovozů. Stevardi s vozíkem projíždí 
soupravou a přímo oslovují cestující. Tuto službu najdete například 
ve spojích Západní expres v úseku Praha – Cheb, ve Slováckých 
expresech v různých úsecích např. Praha – Přerov nebo Praha – 
Luhačovice a také ve vlacích Hradečan a Krakonoš Praha – Hradec 
Králové a v některých spojích mezi Prahou a Ostravou.   

DENNÍ 
VÝHRY

SMART
TV

PIVNÍ 
RENTA

VYHRAJ 
KRÁLOVSKÉ CENY

JDI NA WWW.KRUSOVICE.CZ

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

VYUŽIJTE NOVOU ČEKÁRNU V BRNĚ
Brněnské hlavní nádraží se na konci minulého roku po déletrvající 
výluce zaskvělo v nové kráse. Součástí modernizace vnitřních prostor, 
které má v nájmu společnost BNSD, bylo i vybudování nové čekárny 
v příjezdové hale u vstupu na první peron. V prostorách ČD Lounge se 
nachází osobní pokladna pro cestující zajišťující prodej celé nabídky 
jízdenek, a to jak tuzemských, tak mezinárodních, včetně doplňko-
vého dárkového zboží. Zdejší ČD Lounge ja určená jak pro zákazníky 
s jízdenkami první třídy, tak pro zákazníky s jízdenkami druhé vozové 
třídy s místenkou a také pro cestující s malými dětmi. Právě pro ty 
posledně jmenované slouží hrací koutek. Současný stav nádraží roz-
hodně není konečný! Počítá se například s vybudováním laviček a řady 
nových obchodů. 

Produktová loga společnosti České dráhy

32,557

Jednořádkový titulek
Dvouřádkový podtitulek  
Dvouřádkový podtitulek
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České korunovační klenoty na dosah
Po pěti letech se do brněnského Letohrádku 
Mitrovských vrací úspěšná výstava České 
korunovační klenoty na dosah, ovšem s řadou 
novinek. I tentokrát je hlavním výstavním 
exponátem mistrovská replika českých 
korunovačních klenotů. Jde o věrné kopie 
gotické svatováclavské koruny, zhotovené 
pro korunovaci Karla IV. českým králem v roce 
1346, a renesančního žezla a jablka, které byly 
vyrobeny pro Ferdinanda I. Habsburského. 
Na výstavě ale také uvidíte mistrovské repliky 
středověkého žezla, jablka a korunovačního 
meče. Prostřednictvím informačních panelů 
se blíže seznámíte s 22 panovníky, kteří byli 
od 14. do 19. století korunováni svatováclav-
skou korunou. Nechybějí ani exponáty, které 
přibližují dobu vybraných vladařů, např. kopie 
korunovačního pláště Marie Terezie.

 Nejbližší železniční stanice: 
 Brno hl. n.

Kouzelný svět fantazie a her
Chcete vidět své děti nebo vnoučata v němém 
úžasu? Pak je vezměte na výstavu FOR MODEL,  
která se uskuteční od 13. do 15. března na olo-
mouckém výstavišti. V rámci modelářské 
expozice se na jezírku předvedou historické 
bitevní lodě a ponorky, vystavené budou 
také různé modely historických letadel, 
automobilů nebo bojové techniky. A chybět 
samozřejmě nemůže ani modelová železnice. 
Součástí třídenní výstavy je prodejní expozice 
hraček a her a výstava sběratelských exponátů 
– kočárků, panenek či pohlednic. Atraktivní 
novinkou letošního ročníku jsou loutkové 
postavy vyrobené pomocí 3D tisku. Pro malé 
návštěvníky bude přichystaná řada zábavných 
aktivit a živých ukázek včetně soutěže robotů, 
keramické dílničky, modelářských workshopů 
nebo třeba malování na obličej.

 Nejbližší železniční zastávka:
 Olomouc-Nová Ulice

Do Litomyšle na výlet i oběd
Smetana, Němcová, Jirásek, Rettigová, 
Zoubek, Váchal. Ano, tato jména si asi umíte 
spojit v jedno z nejhezčích českých měst, v Li-
tomyšl. Je tu krásný zámek, zahrady, náměstí, 
muzeum, ale také současná architektura 
nebo úžasné lavičky, které jsou rozeseté 
po celém městě. A co gastrotip? Restaurace 
Bohém v hotelu Aplaus. Hotel spojil tři staré 
domy, ale v restauraci dodnes najdete stůl, 
kde sedávali dva Josefové – Váchal a Portman. 
U něj si můžete dát něco z fešného menu 
šéfkuchaře Libora Halouska. Třeba grilované 
filety ze pstruha z místních sádek nebo 
kohouta na víně. Je tu spousta klasik jako šíp-
ková omáčka s knedlíkem, selečí pečeně nebo 
hovězí krk dušený na černém pivu. Ale zkuste 
i pastu. Libora totiž neskutečně baví vařit také 
rychlou svěží italskou kuchyni.

 Nejbližší železniční stanice: 
 Litomyšl

NA VÝSTAVU
do 26. dubna 2020

S DĚTMI
13. až 15. března 2020

PRO LABUŽNÍKY
Každý den
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Rádi podnikáte výlety a chcete 
jízdenku na vlak zdarma? Pak si 
do mobilu stáhněte bezplatnou 
mobilní aplikaci Vlakem na výlet. 
Za každý absolvovaný výlet s touto 
aplikací získáte body do věrnostního 
programu ČD a ty pak můžete směnit 
třeba za skupinovou víkendovou 
jízdenku.

Tipy 
pro labužníky 

přináší 
Gastromapa 

Lukáše 
Hejlíka

VLAKEM 
NA VÝLET

www.cd.cz/vlakemnavylet
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Na největší výstavu kosmonautiky
Největší expozice, která putuje po světě 
a poutavou formou seznamuje s cestami 
člověka do vesmíru, poprvé zavítala do Prahy. 
Výstava Cosmos Discovery je k vidění až 
do konce dubna v prostorách Křižíkových 
pavilonů na výstavišti v Praze-Holešovicích. 
Celou výstavou vás provede audioguide 
(hlasový průvodce). Zdarma vám ho zapůjčí 
u vchodu. Těšit se můžete na stovky expo-
nátů z USA a Ruska, které byly ve vesmíru. 
K nejatraktivnějším patří průchozí vesmírná 
stanice MIR, kde najdete vybavení, jež bylo 
na oběžné dráze Země, a v níž můžete zažít 
pocity kosmonautů v mikrogravitaci. V in-
teraktivním Cosmocampu si lze vyzkoušet 
náročný výcvik kosmonautů. Zážitkem jsou 
také VR (virtuální realita) instalace, díky nimž 
se ocitnete na vesmírné misi.

 Nejbližší železniční stanice: 
 Praha-Holešovice/Praha hl. n. a další

V Brně se představí budoucí hvězdy
Na přelomu března a dubna se v Brně  
koná Mezinárodní festival divadelních škol 
SETKÁNÍ/ENCOUNTER. Ambasadorkou  
letošního 30. ročníku je slovenská herečka 
Emília Vášáryová. Za uplynulé tři dekády se 
z festivalu stalo prestižní místo setkávání  
nejrůznějších divadelních kultur a postupů  
a předávání zkušeností. Hlavní program tvoří 
dvanáct pečlivě vybraných inscenací vysokých 
uměleckých škol, na nichž se podílejí mladí  
talentovaní divadelníci z celého světa. Součás-
tí festivalu je Open Air Stage, kterou najdete 
31. března na Moravském náměstí. O program 
se postarají studenti Divadelní a Hudební  
fakulty JAMU, Circus Problem a Beps‘n‘Johnnies. 
Další informace o festivalu zjistíte na  
www.encounter.cz nebo na facebookovém 
profilu SETKÁVÁNÍ/ENCOUNTER.

 Nejbližší železniční stanice: 
 Brno hl. n.

Ve Šluknově potkáte Rychlé šípy
Mirek Dušín, Jarka Metelka, Jindra Hojer, 
Rychlonožka a Červenáček. To je pětice členů 
Rychlých šípů, kterým je věnovaná výstava 
ve Šluknovském zámku. K vidění jsou vzácné 
Foglarovy knihy, odznaky, obrazy od Jana 
Fischera – kreslíře Rychlých šípů, Foglarova 
korespondence, hlavolamy a další zajímavé 
předměty ze sbírky Pavla Zelenky z Varnsdorfu. 
Výstava je otevřená do 29. března každý den 
od 9:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00 h. 
Vstupné stojí 40 korun, snížené 20 korun. 
Na celoročně přístupném Šluknovském zámku 
si také projděte prvorepublikový prohlídkový 
okruh. Dozvíte se zajímavosti o posledním 
majiteli šluknovského panství Ervínu Leopoldu 
Nostitz-Rineckovi a zavítáte do jeho soukro-
mého apartmá – do šatny, ložnice, dětského 
pokoje, jídelny nebo jeho kanceláře.

 Nejbližší železniční stanice: 
 Šluknov

DO VESMÍRU
do 30. dubna 2020

NA FESTIVAL
31. března až 4. dubna 2020

NA ZÁMEK
do 29. března 2020

NA TRHY
28. března až 19. dubna 2020

Přijeďte do Prahy přivítat jaro
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Poslední březnovou sobotu začínají na pražském Staroměstském a Václavském náměstí a také 
na náměstí Republiky velikonoční trhy, které potrvají až do 19. dubna. Centrem trhů bude 
tradičně symbol jara – vyšňořená bříza. Velké pódium na Staroměstském náměstí se zahalí 
do barev jara a prodejní stánky zkrášlí pestré dekorace plné květin a typických velikonočních 
atributů. Na pódiu vystoupí desítky profesionálních a amatérských pěveckých či tanečních 
souborů a národopisných a folklorních seskupení z různých koutů naší republiky i ze zahraničí. 
V tematických pásmech se návštěvníci trhů seznámí s lidovými zvyky. Předscéna poslouží jako 
prostor pro dětské kreativní víkendové dílny. Prostor v okolí ozdobené břízy ožije animačními 
programy. Chybět nebudou ani oblíbené fotokoutky. Na trzích si můžete dopřát občerstvení 
na zcela kompostovatelném nádobí. Veškeré servírovací tácky, kelímky, ubrousky nebo příbory 
budou ze stoprocentních bio materiálů, které se do několika týdnů rozloží. Prodejní stánky s dár-
kovými předměty a dekoracemi budou otevřené každý den od 10 do 22 hodin, některé stánky 
s občerstvením až do půlnoci. Aktuální informace o programu na velikonočních trzích najdete 
na www.trhypraha.cz.

 Nejbližší železniční stanice: 
 Praha Masarykovo nádr./Praha hl. n. a dalšíFO
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ROZHOVOR

TEXT: EVA FRAŇKOVÁ
FOTO: LENKA HATAŠOVÁ, MONIKA NAVRÁTILOVÁ

LENKA 
HATAŠOVÁ

Jmen českých fotografů byste možná z rukávu vysypali hned několik. Pokud bychom 
vás však požádali o jediné jméno ženy-fotografky, schválně, věděli byste? Lenka 
Hatašová přitom patří bezesporu k nejlepším a nejúspěšnějším v oboru. Tento 
přívlastek si právem zaslouží. Focení se věnuje už odmala, kdy ji k tomuto řemeslu 
přivedl tatínek. Láska k fotografiím ji provází celý život. Pořizování snímků je pro ni 
obživou, ale hlavně nábojem do života, vášní i únikem od splínů. 

V BAREVNÉM SVĚTĚ BUDÍ

ČERNOBÍLÁ FOTKA 
VŽDY VĚTŠÍ POZORNOST
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auta, tak jsem si říkala, že tam zůstanu, což 
ale velmi rozesmutnilo mé rodiče. Nakonec 
jsem se vrátila a vůbec toho nelituji. Do USA 
jsem se od té doby dostala ještě několikrát 
a pokaždé jen kroutila hlavou nad tím, proč 
jsem tam vlastně tehdy tak toužila žít. Doma 
jsem jednoznačně v Čechách. 
 
Jak vám sedla americká nátura a mentalita? 
Američané jsou úplně jiní než my, ale potkala 
jsem tam pár skvělých lidí, kteří mi hodně po-
mohli. Třeba paní, která tam tehdy navštívila 
mou výstavu fotografií a celou ji za pár stovek 
dolarů koupila, což bylo v té době dost peněz, 
a mně to umožnilo zpříjemnit si americký 
pobyt.

Jaký byl další osud oněch fotografií?
Neuvěřitelný! Nová majitelka mé kolekce 
později zemřela a její pozůstalí snímky věno-
vali Centru českého národního bohatství v Te-
xasu. Odtamtud se mi teď v listopadu ozvali, 
že by rádi udělali z těch vlastně historických 
originálů výstavu k třicátému výročí same-

tové revoluce a zda jim to povolím. Moc mě 
potěšilo, že ty originály, které jsem před třice-
ti lety po nocích vyvolávala v temné komůrce 
pod schody v mém rodném domě, jsou stále 
na světě a opět splní svou úlohu. Na vernisáž, 
která byla 17. listopadu, jsem sice nejela, 
zato na ní ale nechyběl náš velvyslanec v USA 
Hynek Kmoníček.

Stejné fotografie jste loni vystavovala 
i v Paříži?
To už ale nebyly dobové originály. Po třiceti 
letech jsem ze sklepa vytáhla staré negativy, 
přeskenovala je do digitální podoby a udělala 
krásné zvětšeniny, o kterých se mi v době 
mých začátků ani nesnilo. Celé to vlastně 
vzniklo na popud naší kamarádky, ředitelky 
České školy bez hranic Lucie Slavíkové Bou-
cher. To ona mě přiměla k tomu fotografie 
oživit a vystavit, za což jsem jí moc vděčná.
 
Po studiích jste nastoupila jako členka 
fotografického týmu do deníku Metropoli-
tan. Díky tomu jste se dostala na sportovní 
akce, časem jste zakotvila hlavně u tenisu 
a fotila největší grandslamové turnaje. 
Proč právě tenis? 
Ani nevím, nějak jsem ho prostě vyfasovala. 
A hlavně se mi líbilo, že za tenisem můžu 
cestovat jak do Londýna, tak i do mé oblíbené 
Paříže. Na kurtech jsem měla možnost fo-
tografovat dnes již nehrající legendy, jakými 
jsou třeba Steffi Grafová, Andre Agassi, John 
McEnroe nebo třeba naši Ivan Lendl, Jana No-
votná nebo Martina Navrátilová. V Londýně 

Kromě vás a Ondřeje Pýchy neznám 
jiného portrétistu celebrit. Vadí vám tahle 
nálepka? 
Naopak, pro mě je to velká pocta. Slovo 
celebrita je odvozené od slova celebrovat čili 
oslavovat. A být jako jeden z mála nablíz-
ku oslavovaným lidem, kteří vám důvěřují 
a často se k vám i spokojeně vrací? Kdo by si 
tohle v naší profesi nepřál? Ale pozor, nefotím 
zdaleka jen známé osobnosti. Ve svém atelié-
ru ráda uvítám každého. 

Začínala jste ale jako válečná fotografka. 
Jak na tohle období raných devadesátých 
let vzpomínáte? 
Válečné dění jsem měla možnost doku-
mentovat v roce 1993. Odcestovala jsem 
coby reportérka ještě s jedním americkým 
fotografem do obklíčeného a ostřelovaného 
Sarajeva a musím přiznat, že to byla největší 
hrůza mého života. Mám sice lehce dobro-
družnou povahu, tohle jsem ale nečekala. 
Čtrnáct dní jsem trávila v neprůstřelné vestě 
s přilbou na hlavě a k smrti vyděšená, zda se 
do mě netrefí některý z ostřelovačů, kteří teh-
dy za hlavu novináře prý dostávali speciální 
odměnu. 

Jak tahle zkušenost změnila váš život?
Myslím, že aniž bych si to nějak uvědomo-
vala, tak zásadně. Mám velké pochopení 
a soucit se všemi válkou strádajícími na této 
planetě a vůbec se například nedivím uprchlí-
kům, že v takovém pekle nechtějí žít. Potřeba 
jít za lepším životem je zakódovaná v každém 
z nás, stejně tak jako odpor k tomu nechat se 
válkou sužovat. 
 
Rodiče se o vás určitě bát museli. Prý jste 
kvůli nim zavrhla i dlouhodobější pobyt 
v USA. Nelitujete toho dnes? 
Moje americká výprava trvala skoro rok. 
Původně jsem tam vezla výstavu svých fotek 
ze sametové revoluce. Když už jsem tam byla, 
rozhodla jsem se Ameriku trošku poznat, 
nafotit a něco si tam i přivydělat. Psal se rok 
1990, padla železná opona a já chtěla vidět 
velký svět. Celkem se mi tam tehdy líbilo, 
hlavně mrakodrapy v New Yorku a velká 

I když má na krku už pět křížků, skutečný věk by téhle dámě hádal jen málokdo. Kromě rozto-
milých vějířků kolem očí nemá téměř jedinou vrásku a tvář jí zdobí milý úsměv. Své odpovědi 
prokládala častým smíchem. Vyzařuje z ní zvláštní pozitivní energie. Působí jako dokonalý objekt 
na focení, byť si Lenka před objektiv sama stoupá jen nerada. Za sebou má velké profesní úspě-
chy, přesto zůstává velmi pokorná a působí skromně. Kdybych ji měla stručně a výstižně popsat, 
asi bych zvolila toto: osobnost, která zůstává nohama pevně na zemi. 

OČIMA AUTORKY
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jsem dokonce měla možnost potkat i Lady 
Dianu. Dnes jsem za tuhle akční průpravu 
ale moc vděčná, díky tenisu jsem se naučila 
rychle vyhodnotit potřebné parametry pro 
vznik dobré fotografie, z čehož těžím dodnes 
při pořizování portrétů. 
 
Jak se změnil svět médií za těch 25 let, kdy 
tuhle práci děláte? 
Hodně. S nástupem digitalizace je vše hodně 
rychlé, dnes je možné 
poslat fotku z foťáku 
rovnou do redakce a díky 
online médiím mohou být 
informace stoprocentně 
aktuální, což je skvělé. Co 
už ale tak skvělé není, je 
častá povaha těch infor-
mací, které jsou vesměs 
negativní a mají tendenci 
veřejnost spíš šokovat než 
potěšit. Nepochopitelná je 
pro mě i morálka dnešních 
společenských médií, která těží hlavně z lid-
ských tragédií, ale i pomluv a drbů. Nevěřím 
alibismu jejich vydavatelů, kteří argumentují 
tím, že jen plní žádost veřejnosti. Je to přesně 
naopak. Veřejnost konzumuje to, co je jí 
předkládáno. Já osobně si dávám velký pozor, 
aby mé fotografie nebyly součástí něčeho 
takového. 

Vy sama se prý necháváte fotit jen nerada. 
Čím to je? Cítíte se před objektivem nesvá? 
Já se fotím ráda, ale musím za fotoaparátem 
stát já! Miluji selfíčka na mobil. Pár svých fo-
tek samozřejmě mám, hlavně od mé kolegy-
ně Moniky Navrátilové, kterou jsem pasovala 
na svou portrétistku a učitelku. Byla to právě 
ona, kdo mě naučil zacházet s Photoshopem, 
nezbytnou novodobou laboratoří každého 
fotografa. 
 
Jak se vlastně pozná kvalitní fotografie 
od amatérské? Jde hlavně o nasvícení, úhel 
stínů či kompozici?
Předně nezáleží zase tak úplně na tom, 
jakou techniku používáte. Dobrá fotka může 
vzniknout i na mobilu. Pro mě osobně je 
nejdůležitějším kritériem světlo, ostatně 
skutečný význam slova fotografie je právě 
malba světlem. Často slýchávám, že umím 
zachytit duši člověka – to ale není tak úplně 
pravda. To, co z fotografií čiší především, je 
totiž hlavně duše toho, kdo ji pořídil. 

Jak se pozná dobrý fotograf? 
Kromě výše zmíněného například i tak, že 
za jakýchkoli podmínek, a to nemluvím jen 
o těch světelných, pořídí dobrou fotku. Na so-

ciálních sítích je k vidění spousta krásných 
obrázků, nikdo ale už neví, že je to často 
třeba jen ta jedna povedená z tisíců průměr-
ných záběrů. 
 
Jak se díváte na tento trend dnešní doby 
– sdílení čehokoli, od selfíček po talíře 
s obědem? 
Já mám nové technologie ráda. Digitální 
boom navíc dovolil mnoha lidem projevit 

svůj talent a zajímavé 
fotografické vidění. Dřív 
byla fotografická technika 
dostupná jen málokomu. 
Sdílení čehokoli mi nevadí, 
každý má právo dělat si,  
co chce.  
 
Chtějí od vás dámy  
občas také akty? 
Nejen dámy chtějí akty! 
Když je to zajímavé, ani ta-
kové zakázce se nebráním. 

V portfoliu mám dokonce nahé fotografie 
šansoniérky, které pak ozdobily obal jejího 
cédéčka. Nahotu před fotoaparátem ale 
obecně nevyhledávám, přivádí mě totiž 
trochu do rozpaků. 
 
Kolik času vám zabere samotná postpro-
dukce a upravování vašich děl?
Postprodukce, to je pro mě kámen úrazu. 
U počítače trávím dlouhé hodiny, na jedno 
tříhodinové focení padne zhruba deset hodin 
úprav. To je navíc to, co už nikdo nevidí a co 
je pochopitelně potřeba zohlednit i ve výsled-
né ceně. Upravování fotografií mě ale baví, 
vždycky se nemůžu dočkat, až budu projíždět 
ty stovky záběrů a začnou na mě vyskakovat 

„perly“. To mě vždycky zaplaví takový zvláštní 
pocit blaženého tepla a říkám si: jo, to je ono! 

Máte na poli světové fotografie nějaké 
vzory?
Vždycky se mi líbila práce Annie Leibowitz, 
tu jsem navíc potkala během svého působení 
ve válečném Sarajevu. Začínala stejně jako 
já reportážní fotografií. Kdo ale naprosto 
uchvátil mé srdce, to byl Peter Lindbergh, 
který bohužel loni zemřel. Když jsem před 
časem v Paříži narazila na jeho knihu portrétů 
Shadows On The Wall, vytryskly mi při jejím 
prohlížení slzy. Tak hluboce jsem souzněla 
s jeho viděním, s jeho pojetím světla a portré-
tu vůbec. 
 
Má pro vás větší kouzlo černobílá fotka, 
nebo barevná? 
Žijeme v barevném světě, proto černobílá 
fotka vždycky vzbudí svou monochroma-
tičností větší pozornost, než by vzbudila její 
barevná verze. Takže to vnímám úplně stejně 
jako všichni ostatní, černobílé fotky si všimnu 
vždycky nějak víc než té barevné. 

Vaším ateliérem prošly stovky známých 
tváří. Je to tak, že dnes už vás samy oslovu-
jí s tím, že chtějí nafotit hezké obrázky, ať 
už pro soukromé nebo pracovní účely? 
Ano, funguje to přesně takhle. Mám tu 
výhodu, že se v oblasti kultury a šoubyznysu 
pohybuji od dob, kdy většina dnes slavných 
umělců začínala. Dobře se známe, byla jsem 
často u jejich svateb, narozených dětí a měla 
možnost nahlédnout do jejich soukromí, 
což dnes s přílivem dehonestujícího bulváru 
už moc možné není. Hvězdy si své soukromí 
začaly střežit. 

JSEM TYPICKÁ 
KOVÁŘOVA KOBYLA. 

DOMA MÁM JEN 
PÁR FOTEK, 

A TO PŘEVÁŽNĚ 
NAŠICH PSŮ. 



ROZHOVOR10

Vypěstovala jste si s některými celebritami 
za tu dobu, co je fotíte, i přátelský vztah? 
Ano, je pár takových. Třeba s Jitkou Zelen-
kovou často absolvujeme několikahodinové 
telefonáty a s herečkou Simonou Stašovou 
jsem zase projela svět od Soulu po San Fran-
cisco. Na našich společných cestách navíc 
vznikla spousta úžasných fotek. 
 
Stává se vám, že máte 
někdy předsudky vůči 
člověku, kterého máte fotit, 
ale znáte ho jen z médií? 
Přiznávám se, že se mi to 
několikrát stalo, a většinou 
jsem pak byla příjemně 
překvapená. Tohle je přesně 
důkaz toho, jak mohou dnes 
média bezbranného člověka 
poškodit. Ale samozřejmě je 
to i výzva pro mě zapracovat 
na svém občasném sklonu 
k předjímání. 

Na která svá fotografická setkání poslední 
doby jen tak nezapomenete?
Nezapomenu rozhodně na žádné, ale přece 
jen bych vypíchla krátké fotosession s dalajlá-
mou, v jehož přítomnosti jsem cítila cosi, co 

DOBRÁ FOTKA 
MŮŽE VZNIKNOUT 

I NA MOBILU. 
PRO MĚ OSOBNĚ JE 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ 
SVĚTLO.

jen tak normálně nezažijete. A pak samozřej-
mě naše poslední focení s Karlem Gottem, ze 
kterého vzešla fotografie, která se pak stala 
symbolem jeho odchodu z tohoto světa. 
 
Musíte některé zakázky i odmítat, nebo se 
snažíte vyhovět všem? 
Díkybohu jsem se dopracovala do fáze, že si 

mohu spíš vybírat. K tomuhle 
bodu ale není jednoduché 
dospět, chce to trochu sebe-
jistoty v tom, co člověk dělá, 
a hlavně taky odvahu. Navíc 
bych se ráda věnovala i jiným 
věcem než jen práci. S věkem 
ubývá i vitální síla a teď se chci 
soustředit spíš na její kultivaci. 
Moc mě zajímá čínská medicí-
na, cvičím Chi Kung a nedávno 
jsem se dala na budhistickou 
jantra jógu. 
 

Baví vás, že jste na volné noze a de facto 
paní svého času? 
Koho by tohle nebavilo! Ale vážně, volná noha 
má svá pro a proti, já už bych ale dnes nemě-
nila. Ke své práci potřebuji svobodu, teprve 
potom jsem schopná vytvořit něco zajímavé-
ho, za čím si můžu stát. 

Představuju si, že stěny vašich pokojů 
jsou plné zarámovaných autorských 
fotek. Je to tak? 
A víte, že není? Jsem typická kovářova 
kobyla. Na stěnách, nebo spíš policích jsou 
hlavně fotky našich psů a pak také rodina. 
Nesmím ale zapomenout na své obří vel-
koformátové obrazy z Kuby, které mi kdysi 
zbyly z mé dávné výstavy a teď jsou skvělým 
doplňkem na stěnách jak našeho venkovské-
ho domku, tak i mého pražského ateliéru. 
 
Loni jste oslavila významné kulaté 
narozeniny. Nadělila jste si k nim nějaký 
speciální dárek? 
Kromě fantastického koncertu ABBA Stars, 
který se odehrál u nás na terase, jsem si 
konečně splnila svůj dávný sen a vypravila se 
sama na pěší pouť do Santiaga de Compos-
tela. Podél pobřeží Atlantiku jsem čtrnáct 
dní putovala tři sta kilometrů Portugalskem 
a Španělskem a zážitek to byl nevídaný.

Co vám ta cesta dala?
Začnu tím, co mi vzala. Kromě asi sedmi kilo 
váhy mi vzala především mé naivní roman-
tické iluze o této legendární svaté pouti, 
opravdu jsem si ji představovala hodně jinak. 

Povídejte, to zní zajímavě…
Natáčela jsem si po cestě na mobil takový 
videodeníček, ze kterého vznikl šestiho-
dinový film, kde je úplně všechno včetně 
mých zážitků a pocitů. Pro mě to byl holý 
boj o přežití, který se smrskl na minimální 
lidské potřeby – kde budu spát, co budu jíst 
a jestli mě něco nebolí tak, že bych nemoh-
la druhý den ráno pokračovat dál. Navzdo-
ry těmto útrapám jsem já, netrénovaný 
nechodec, zažila okamžiky naprosté euforie 
a štěstí, na které do smrti nezapomenu. 
Zjištění, že mi k dosažení těchto pocitů 
stačí minimum věcí, které jsem si nesla 
v pětikilovém batohu na zádech, mi začalo 
měnit život. ▪

LENKA HATAŠOVÁ (50)
Lásku k fotce v Lence vypěstoval tatínek, který pracoval jako fotograf v Ústavu jaderného výzkumu. 
Dětství trávila s rodiči v Libčicích nad Vltavou, odkud pochází. V domě měli temnou komoru, kde už 
od dětství vyvolávala svoje fotografie. Po maturitě na gymnáziu pracovala v tehdejším deníku Met-
ropolitan, kde dokumentovala jak dění na společenských akcích, tak i sportovní utkání včetně grand-
slamových turnajů nebo život ve válečné Jugoslávii. Její doménou byla takzvaná street photography, 
tedy reportážní záběry z ulice. Nakonec zakotvila u portrétů. Přes dvacet let patří mezi vyhledávanou 
fotografku celebrit. Před objektivem jí stály i mnohé zahraniční hvězdy jako třeba Sophia Loren, Meryl 
Streep či Bill Clinton. Se svou výstavou fotek z převratu poprvé vycestovala v roce 1990 do USA, kde 
strávila rok. V Česku byla velmi populární její putovní výstava s názvem V jiném světle, která zachyco-
vala padesát portrétů známých tváří. Lenka je velkou milovnicí psů a ráda cestuje. 



11. MEZINÁRODNÍ VELETRH CYKLISTIKY

20.–22. 3. 2020
www.forbikes.cz

• NEJVĚTŠÍ CYKLISTICKÝ VELETRH V ČR

• TISÍCE KOL A ELEKTROKOL VŠECH RENOMOVANÝCH ZNAČEK

•  NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI

• TESTOVACÍ DRÁHY

• BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM

K

OFICIÁLNÍ VOZYHLAVNÍ PARTNER VELETRHU
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Brežněv
 za dvacet marek 

V roce 1991 jsme přijeli do Strupčic na re-
portáž pro časopis Reflex a první místo, kam 

jsme zamířili, byla místní hospoda. Bylo tam několik 
štamgastů a jeden z nich se odkudsi náhle vynořil a v ru-

kách držel obří fotku Brežněva. Byla to už vlastně relikvie, 
kterou nosili vesničtí soudruzi v průvodu na 1. máje v neda-

lekém Chomutově. Tak jsem ty chlapíky s Brežněvem vyfotil, 
netuše, že to bude první fotografie mého obsáhlého cyklu 
Sudety a já budu příští léta na sever jezdit mnohem častěji. 

A v té hospodě jsem se po roce také zastavil a ptal se, kde 
mají Brežněva. „Prodali jsme ho Němcům za dvacet 

marek,“ smál se jeden z těch chlapů.

DIVOKÉ 
DEVADESÁTKY

OBJEKTIVEM 
JAROSLAVA KUČERY

Těžko říct, co bylo nejdůležitější událostí roku 1991. Rozpad Sovětského svazu, nebo spuštění prvního 
webu na síti internet? Na každý pád ani jedno lidi v Československu moc nevzrušovalo, protože měli 
hlavu plnou jiných radostí i strastí. Řada z nich se vrhla na podnikání v mnoha podobách. Legální 
a regulérní bylo náročné a řada podnikatelů nepřežila ani rok. Zato obchodníkům se vším, co mělo 
stále ještě status zakázaného ovoce, se dařilo. Typickým příkladem byly vykřičené domy. Zpeněžit 
se ale dal nejen chtíč, ale třeba i to, čeho jsme měli 40 let dostatek a na Západě to považovali 
za bizarnost hodnou zařazení do sbírky – propaganda.

Sochy pro Orient Express 
Poprvé po sametovce přijel do Prahy v červnu 1991 slavný Orient Express plný boháčů 
z celého světa. Praha pro ně připravila raut a uvítání v zahradě Valdštejnského paláce, 
která je známá svými barokními, bronzovými sochami. A jako překvapení je čekaly 
navíc sochy oživlé, atletičtí junáci, umělecká to práce maskéra Tomáše Kuchty, se 
kterým jsem občas chodil do Rotisserie v Mikulandské ulici na vínko. A tak jsem, ještě 
než se dostavilo utajované panstvo, mohl fotografovat. Bohužel jsem se nikdy nedo-
zvěděl, jestli taky přicestoval Hercule Poirot s kapitánem Hastingsem.

Děčínská žehlička
Do někdejších Sudet jsem 
začal jezdit cíleně, abych se 
pokusil zachytit čtyřicetile-
tou devastaci, která po válce 
a po odsunu Němců nastala. 
Bylo to pořád znát na každém 
kroku a tato část naší země 
se pomalu začala probouzet 
z těžkého snu o „krásném soci-
alistickém zítřku“. Žehlička byl 
starý zchátralý dům v Děčíně 
s hrdým poutačem Night club. 
Dovnitř jsem se dostal až při 
druhé cestě, ještě před oteví-
rací dobou. Zjistil jsem, že patří 
místním Romům, a barman mi 
doporučil, abych tam jako gad-
žo večer vůbec nechodil, natož 
s foťákem. Kvůli skinheadům, 
kteří na klub pár dnů předtím 
zaútočili kameny, bych nemu-
sel odejít se zdravou kůží.



DOBA 
PODNIKAVÁ

1991
?

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

Pro nejbližší čísla 
magazínu vyhlašujeme 
následující témata:

č. 4/2020
1992 
POSLEDNÍ ROK 
ČESKOSLOVENSKA
uzávěrka zaslání 18. března 2020

č. 5/2020
1993
OBNOVENÍ 
ČESKÉ STÁTNOSTI
uzávěrka zaslání 15. dubna 2020

FOTOSOUTĚŽ
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Bohumil Dobrovolský

NÁVŠTĚVA U KRAJANŮ 
NA UKRAJINĚ

V únoru 1991 jsem se zúčastnil humanitárního trans-
portu potravin do vesnice Malá Zubovština na Ukrajině. 

Polovinu obyvatel tvořili potomci Čechů, kteří dostali 
nabídku vrátit se do staré vlasti. Celé dny jsme třídili 

a sáčkovali jídlo ze dvou kamionů. Nejsilnějším zážitkem 
bylo vyprávění jedné babky, která přežila hladomor 

v letech 1932–33 jen díky pojídání zemřelých.

Jiří Veverka

JAK SI VYDĚLAT PRVNÍ MILION
Práce čističe bot byla tehdy často uváděna jako 
první stupeň cesty, na jejímž konci se člověk stane 
milionářem. Následující léta však ukázala, že exis-
tují i rychlejší a účinnější způsoby. 

Otomar Klodner

UNDERGROUND 
NA ZÁPADĚ
Rok 1991 byl velkým 
uvolněním i pro nezávis-
lou kulturu. Fotografie 
dokumentuje první 
výjezd podzemních kapel 
na týdenní koncertní tur-
né do Holandska. Většina 
účastníků se tehdy popr-
vé podívala za hranice že-
lezné opony. Na snímku 
vidíte zájezdní mikrobus 
a kapely Psí vojáci a Bad 
Beef Hat.



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

Vlakem
na hory 

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

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

Skiareály na Slovensku: Ružomberok-Malinô Brdo, Štrbské Pleso

Skiareál ve Švýcarsku: Davos Klosters

Pojeďte s námi.
www.cd.cz/cdski

CDPV_CD_Ski_2020_215x270_v01.indd   1 19/11/2019   14:00



CESTOVÁNÍ
PO ČR
ČESKOMORAVSKÉ 
POMEZÍ

Dříve tudy procházela historická 
zemská hranice mezi Čechami 
a Moravou, dnes je toto území 
„schované“ uvnitř Pardubického 
kraje. Když jedete vlakem přes 
Ústí nad Orlicí, Českou Třebovou 
a Svitavy, můžete si povšimnout 
odlišností od zbytku cesty. Příroda 
je tu o trochu divočejší, chvíli zase 
romantičtější, kopce na naše poměry 
strmější. A v zimě tu podél trati leží 
sníh i v časech, kdy si o bílé peřině 
mohou na většině republiky nechat 
jenom zdát. Není divu, že místní 
krajina láká turisty k výletům. A pro 
železničáře je tu pravý ráj – křižují se 
zde koridorové i ostatní tratě v míře 
jinde nevídané.

15
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NAŠE MĚSTA

TEXT: TOMÁŠ REZEK, FOTO: ARCHIV MĚSTSKÉHO ÚŘADU SVITAVY

Pojeďte s námi do Svitav, kde objevíte dlouhatánské náměstí s podloubím i honosné vily bývalých továrníků. 
Najdete tu také muzeum plné lidských příběhů s expozicí o slavném rodákovi Oskaru Schindlerovi. 
A pokud si na výlet obujete toulavé boty, můžete se vypravit třeba na túru příměstskou zelení.

NEJEN PO STOPÁCH OSKARA SCHINDLERA
PROCHÁZKA PO SVITAVÁCH 

Pro Svitavy znamenal příjezd prvního 
vlaku jeden z milníků v historii města. 

Napojení na železniční síť v roce 1849 vedlo 
k jeho nebývalému rozkvětu, a to nejen 
hospodářskému. V regionu, kde k hlav-
ním způsobům obživy patřilo odjakživa 
tkalcovství a soukenictví, začaly růst jako 
houby po dešti továrny. Ruku v ruce s tím se 
pro bohaté továrníky stavěly honosné vily, 
které dodnes patří k nejkrásnějším stavbám 

ve městě. Přímými vlaky se do Svitav do-
stanete z Brna i Prahy. Do centra města vás 
od nádraží dovede modrá turistická značka. 
Po cestě, která vám zabere asi čtvrt hodiny, 
projdete kolem prastarého kostela sv. Jiljí,  
nejstarší svitavské svatyně, kolem níž 
vznikla původní osada – Stará Svitava.

Nekonečné náměstí s podloubím
Hned na začátku hlavního svitavského 
rynku uvidíte zajímavou budovou – Otten-
dorferův dům. Ten nechal postavit svitav-

ský rodák, mecenáš Oswald Ottendorfer 
v letech 1891 a 1892. Původně šlo o veřej-
nou knihovnu (v té době největší na Mora-
vě) s přednáškovým sálem, dnes je v něm 
muzeum esperanta, koncertní sál a také 
čajovna. Není to ale jediná pozoruhodnost 
svitavského náměstí Míru, které patří 
k nejdelším a také nejhezčím rynkům u nás. 
Dlouhé je bezmála půl kilometru a lemují 
ho z obou stran domy s podloubím. Z pamá-
tek na náměstí zaujme také stará renesan- 
ční radnice s osmibokou věží s hodinami se 
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OČIMA RODÁKA

Ať už pojedete na výlet odkudkoli, nejvýhodnější vlakové spojení do Svitav si snadno vyhledáte 
na www.cd.cz nebo v aplikaci Můj vlak. Do mobilu či tabletu si také stáhněte bezplatnou aplikaci 
Vlakem na výlet. Najdete v ní hravý výlet s názvem Ze Svitav k památníku včelích matek, který 
vás provede po nejzajímavějších místech ve městě a jeho okolí. Za absolvování výletu můžete 
získat až 25 bodů do věrnostního programu ČD Body. Nasbírané body je pak možné proměnit 
třeba za jízdenku na vlak zdarma.

VLAKEM DO SVITAV

Ve Svitavách jsem se 
narodil a žiju tam vlastně 

pořád. V Praze ovšem bývám 
taky, tam bydlet musíte, 
pokud chcete být neustále 
v centru dění. Kdybych ale 
pracoval na dráze jako ředitel, 
tak bych si pěkně jezdil sem 
a tam… Svitavy se za tu dobu, 
co je znám, změnily hodně 
i vůbec. Záleží na úhlu po-
hledu. Z města se stal klenot 
svého druhu. A když přemýš-
lím nad tím, co to způsobilo, 
tak bych asi odpověděl, že to 
byl důsledek působení řady 
faktorů a okolností. Může 
za to spousta skvělých lidí, 
nápadů, důvtipu a jisté sveře-
posti přivandrovalců.

Nechtějte po mně, abych 
vám doporučil konkrétní 
místa k návštěvě. To se nedá 
shrnout do pár vět. Na to jsou 

Svitavy po všech stránkách 
zajímavé. Pěkně si sedněte 
k časopisu nebo internetu 
a hledejte. Nicméně nemůžu 

nezmínit jeden z nejnavště-
vovanějších filmů světa 
Schindlerův seznam. Svitavský 
rodák Oscar Schindler tohle 
město skutečně proslavil. Jeho 

stopy tu jsou stále. Stačí přijet 
a pátrat. Jenže já se na město 
dívám svýma očima. Vždyť tady 
mám rodinu, kamarády a psa 
Ferdu. Ale kdybyste mě tu chtě-
li hledat, musím vás varovat, 
že hodně času trávím ve vlaku. 
Aspoň Ferda mi to dává najevo. 
Taky záleží na tom, kde a jak 
právě probíhá koncertní sezona 
naší skupiny Čechomor.

Pro mě jsou Svitavy 
nejenom bod na mapě, ale 
taky místo mládí a dospívání. 
Takže pokud se mě zeptáte 
na nejzajímavější zážitek spo-
jený s tímto městem, musím 
se vrátit do doby, kdy mi bylo 
čtrnáct let. (Ostatní jsem tak 
trochu cíleně vytěsnil z pamě-
ti.) V Jitřence u špitálu tenkrát 
hrála rocková kapela. Úplně 
mě uhranula. A to rozhodlo 
o mé další kariéře.

František Černý
Zpěvák, kytarista, herec, kapelník skupiny 
Čechomor. Diváci ho znají především díky 
roli taxikáře z kultovního filmu Knoflíkáři. 
Zahrál si také ve filmech Rok ďábla nebo 
Úsměvy smutných mužů. V osmdesátých 
letech působil ve folkových skupinách 
Kanafas a Povijan. V roce 1988 založil 
folk-rockovou skupinu Čechomor, se 
kterou hraje dodnes.

třemi ciferníky. V sousedním domě U Mou-
řenína, který kdysi sloužil jako zájezdní hos-
tinec a kde v roce 1776 přenocoval i císař 
Josef II., najdete informační centrum.

K památníku zachránce Židů
Horní části náměstí dominuje barokní 
mariánský sloup a kostel Navštívení  
Panny Marie s vyhlídkovou věží (přístup-
nou o víkendech v červenci a srpnu). Od  
svatostánku můžete pokračovat dál ulicí  
T. G. Masaryka. Projdete kolem dvou soch 
Osvobození a také honosné vily továr-
níka Ferdinanda Sigmunda z roku 1886. 
Nejkrásnější vilu ve Svitavách ale uvidíte 
až na konci ulice u „kulaťáku“. Langerova 
vila, která působí dojmem aristokratic-
kého sídla, byla postavena v letech 1888 
až 1892 a dnes v ní a okolních hospo-
dářských a technických budovách sídlí 
městský úřad. V bývalé kočárovně najdete 
příjemnou kavárnu. K vile přiléhá park 
Jana Palacha, kde kromě různorodé zeleně 
objevíte sochu Mateřská láska a na jeho 

okraji památník nejznámějšího svitavské-
ho rodáka Oskara Schindlera. 

Do muzea, nebo do přírody?
Žulový pomník s pamětní deskou připomí-
nající Schindlerovu zásluhu na záchraně 
1 200 Židů během holocaustu stojí v parku 
naproti jeho rodného domu v Poličské 
ulici. Světáka, svůdníka, nacistu, ale také 
zachránce lidských životů proslavil film 
Schindlerův seznam z roku 1993. Schindle-
rovi je věnována i jedna z expozic městské-
ho muzea. To sídlí v bývalé vile svitavského 
starosty a podnikatele Johanna Budiga 
z roku 1892, která se nachází naproti 
Ottendorferově domu. Pokud raději než 
do muzea vyrazíte do přírody, mají pro vás 
ve Svitavách připravené tři různě dlouhé na-
učné stezky. Z náměstí se můžete vypravit 
také po modré k památníku včelích matek 
(5 km) s unikátním dřevěným altánem. 
Jak památník připomíná, včelařství patřilo 
před válkou v tomto regionu k důležitým 
zdrojům obživy. ▪

SVITAVY SE ZA
TU DOBU, CO JE 
ZNÁM, ZMĚNILY 
HODNĚ I VŮBEC. 
ZÁLEŽÍ NA ÚHLU 

POHLEDU. Z MĚSTA 
SE STAL KLENOT 
SVÉHO DRUHU.

NEJEN PO STOPÁCH OSKARA SCHINDLERA
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Bývá dobrým zvykem, že na vyhlídku musí turista vystoupat – většinou hezky po svých. 
Jedna taková tradiční stavba je i součástí Hřebečských důlních stezek a svým pojetím 
odkazuje na zdejší hornickou činnost. Mě však zlákala méně známá vyhlídka  
Nad doly, po které musíte naopak sejít o několik metrů níže.

TEXT A FOTO: MICHAL MÁLEK

Severní cíp Hřebečského hřbetu si jistě 
vybaví mnoho cestujících projíždějících 

mezi Rudolticemi a Lukovou. Tedy aspoň ti, 
kteří při cestě z České Třebové do Olomouce 
ještě dávají přednost pohledu ven z okna 
vlaku před hrátkami s mobilem či tabletem.  
Díky Mladějovské průmyslové dráze, kde 
ještě začátkem devadesátých let v pravidel-
ném provozu jezdily parní lokomotivy, jej 
dozajista bude znát i každý pořádný fanda 
železnice.

Hřebečský hřbet s délkou 55 km se 
táhne přes tři okresy. Z geomorfologického 
pohledu jde o nejlepší tuzemskou ukázku 

ROZHLÉDNI SE PO KRAJI

Výška:  608 m n. m.

Výhled:  Moravská Třebová, 
 Zábřežská vrchovina

Vrchol:  Vyhlídková plošina
 zavěšená na strmém srázu

Nejbližší žst.:  Mladějov na Moravě (ČD)
 Hřebeč-doly (MPD)

Výstup:  snadný

tzv. kuesty. Od 18. století se zde dobývalo 
uhlí a později lupek sloužící jako základ-
ní surovina pro výrobu žáruvzdorného 
šamotu. Začátkem 20. století zde vznikla 
již zmiňovaná úzkorozchodná dráha, 
kterou byl lupek z hřebečských dolů svážen 
do pecí v Mladějově na Moravě. Bezmála 
11 kilometrů dlouhá drážka, která většinu 
své cesty vede lesem, dnes místo nerostných 
surovin v turistické sezoně převáží ná-
vštěvníky bažící po zašlé romantice parních 
strojů. Jízdu průmyslovou drážkou lze dobře 
kombinovat i s pěší túrou po zdejší naučné 
stezce. Od konečné ve stanici Hřebeč-doly 
se vydejte k hřebečskému motorestu U Tety, 
odkud už vede červeně značená trasa. 

Moravská TřebováZábřežská vrchovina Třebovské hradisko

ZAVĚŠENÁ VYHLÍDKA U HŘEBČE
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Po 2,5 kilometrech vás lesní cesta lemo-
vaná výstražnými tabulkami přikazujícími 
nevzdalovat se mimo značenou trasu 
dovede k cíli – vyhlídce Nad doly. K výhledu 
do moravskotřebovské kotliny zde však 
nestoupáte vzhůru, ale naopak strmě 
sestupujete po kovových schodech dolů. 
Zavěšená konstrukce omezuje celkový 
počet návštěvníků na osm osob. Z logiky 
věci vyhlídková plošina umožňuje relativ-
ně omezený výhled. Přesto je i tak na co 
koukat, pokud tedy stejně jako já nemáte 

smůlu na inverzní počasí a dole v kotlině 
se nedrží neprůhledný opar. Po zhruba 
hodinovém čekání se únorovému slunci 
naštěstí podařilo neproniknutelné mléko 
alespoň trochu rozpustit. Výsledný záběr 
i tak není dokonalý, což je však o důvod 
víc přijet se o zdejších krásách přesvědčit 
na vlastní oči.

Pro cestu zpět můžete zvolit pokračování 
po červené, která vás po 9 kilometrech  
dovede do Mladějova, nebo se vrátit na  
konečnou úzkokolejky. V případě, že jste 

Z Brna 
rychlíkem s přestupem 
v České Třebové

Z Prahy 
vlakem ČD railjet 
s přestupem v České Třebové

Z Ostravy 
expresem s přestupem 
v České Třebové

SPOJENÍ 
DO MLADĚJOVA NA MORAVĚ

Zábřežská vrchovina Boršov most silnice R35 Roh

si s sebou na cestu přibrali kolo, doporu-
čuji navštívit nedalekou kuriozitu, kterou 
je odbočka z frekventované silnice R35 
ve směru od Moravské Třebové na původní 
starou silnici na Hřebeč. Díky optickému 
klamu zde máte po zastavení pocit, že kolo 
(případně odbrzděné auto, lahev) samovol-
ně stoupá vzhůru.

Jak vidno, Hřebeč nabízí nevšední zážitky 
a boří zažité cestovní pořádky. Pro start 
do nové turistické sezony se tak jeví jako 
ideální cíl cesty. ▪

VÝŠKOVÝ PROFIL

502 m n. m.

608 m n. m.

vyhlídka Nad dolyHřebeč-doly

623 m n. m.

576 m n. m.

Hřebečovvyhlídka U Tety
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Starobylé jádro Svitav láká svými půvaby k zaostření pozornosti také na blízké okolí. Sem se doopravdy vyplatí 
ještě jednou vrátit nebo prožít v příjemném poklidu celý víkend. Koktejl přírodních krás i rozmanitého dědictví 
našich předků totiž dodal zdejšímu regionu ten správný říz.

TOULKY LESNÍM OKRUHEM 
ZA DIVY SVITAVSKÉ PŘÍRODY

První zajímavý objev přináší svitavská 
periferie, jejíž dominantou je například 

noblesní Langrova vila. Za luxusním vzezře-
ním reprezentativní budovy se táhne prokletí 
jejího majitele – továrníka Julia Langra, který 
ohavným způsobem připravil o majetek 
svého poctivého společníka a s jehož jménem 
bývá spojována také série záhadných úmrtí 
členů rodiny. K vile se od železnice nejsnadně-
ji dostanete ze Svitav zastávky 
nebo od hlavního nádraží, 
odkud zabere cesta o trochu 
více času (zhruba 30 minut 
přes městské centrum). Obě 
stanice jsou ale také praktic-
kými východisky k příměst-
ským partiím na severu, které 
jsou naším dnešním cílem.

Už během patnáctého století obklo-
povala Svitavy soustava rybní-
ků. Dodnes se z ní dochovaly 
bohužel jen zbytky, ale i tak 
stojí návštěva této oblasti 

NS K pramenům Svitavy

ptačí pozorovatelna

venkovní posilovna

rozcestí Nad Rosničkou

památník 
včelích matek

pramen Svitavy

zatopené pískovny

Svitavy zastávka

Svitavský rybník

Rosn
ičk

a

POZNEJ ČESKO PĚŠKY

za to. Břeh Dolního (Svitavského) rybníka 
před pár lety zpestřila ptačí pozorovatelna, 
odkud lze v tichosti sledovat život zástupců 
ptačí říše. Na rybník dále navazuje další vodní 
plocha s poetickým jménem Rosnička. Zde 
se rozprostírá volnočasová zóna, kde si může 
každý odpočinout podle libosti – relaxem 
u vody i sportem. Rozlehlé polesí, které 
začíná za Rosničkou, křižuje velké množství 

značených cest včetně přibližně dvanáctiki-
lometrového bezbariérového okruhu. Časně 
zjara tu střídání ročních období ohlásí kober-
ce rozkvetlých bledulí. Na své si tu přijdou 
všichni vyznavači toulek krajinou: od těch, co 
upřednostňují kratší procházku, přes ostříle-
né milovníky pěší turistiky až po cyklisty.

Pramen s příběhem
Polesím se rovněž klikatí trasa naučné stezky 
K pramenům Svitavy, jejíž první etapa se kryje 
s bezbariérovým okruhem. Trasa prochází 
územím, kde se v mokřinách rodí řeka, podle 
které Svitavy získaly svoje jméno. Název Svi-
tava pochází ze starého slovanského výrazu 
pro čistou průzračnou vodu. Vesnice stejného 
jména existuje v balkánské Hercegovině, 
na severu Čech pak najdeme osadu Svitava 
a u slovenského Trenčína se tyčí vrch s ná-
zvem Svitavy. Zdejší pověsti ale vidí situaci 
jinak. Jedna vypráví, že tento kraj vyvedli 
z temnot pohanství a duchovně jej osvítili 
slovanští věrozvěsti Cyril a Metoděj. Další se 

TEXT A FOTO: JAKUB HLOUŠEK

U prokleté Langrovy vily začíná park Jana Palacha. Tůně s Pekelným kamenem a jeden z pramenů Svitavy
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Z Prahy
rychlíkem s přestupem  
ve stanici Svitavy

Z Brna
rychlíkem s přestupem  
ve stanici Svitavy

Z Pardubic
rychlíkem s přestupem  
ve stanici Svitavy

SPOJENÍ  
DO SVITAVY ZASTÁVKA

naopak zmiňuje o kněžně Svatavě, manželce 
krále Vratislava I., která na místě nynějších 
Svitav přenocovala a nově založenému městu 
údajně věnovala svoje jméno.

Naučná stezka nás vede až k místu jed-
noho z pramenů Svitavy s malým jezírkem. 
Za ním se ve stinném sevřeném úvozu 
schovává kalná tůň s malou skalkou. Pískov-
covému výchozu se říká Pekelný kámen – to 
proto, že ukrývá reliéf čertovy tváře. Pekelný 
kámen je navíc spojený s jedním tragickým 
příběhem. Prý zde rozzuřený rytíř kdysi 
omylem zabil svoji krásnou dcerku, když ji 
u kamene přistihl na tajné schůzce se svým 
milým. Rytířem vržený oštěp pochopitelně 
mířil na zamilovaného mladíka. Ale děvče 
svého chlapce krylo vlastním tělem a za svoji 
statečnost přineslo oběť nejvyšší.

Ze života včel
Jen kousek od trasy bezbariérového okruhu 
se ukrývá unikát, který na našem území 
postrádá jakéhokoli konkurenta. Někdy 

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

počátkem minulého století tu na prosluně-
ném voňavém palouku místní včelaři založili 
takzvanou oplodňovací stanici včelích matek. 
Stanice se skládala z velkého centrálního 
úlu obklopeného malými úlky, jimž se říkalo 
„oplodňáčky“. V nich mladé včelí královny 
čekaly na okamžik aktu, který je proměnil 
na plnohodnotné matky. Palouk pořád nese 
název U Včelníku. Zde se tyčí původní starý 
památník zasvěcený včelím matkám, ozdo-
bený jmény tehdejších úspěšných lokálních 
včelařů a členů včelařského spolku. Nově 
palouk zkrášlil dřevěný altán, jehož architek-
tura zapadá do tématu nejpilnějšího tvora 
planety, za kterým zůstává sladký med. Pod 
střechou altánu se nachází studna s osvěžu-
jící vodou a malá venkovní expozice srozu-
mitelně přiblíží i naprostým laikům tajemství 
včelařiny.

Podél zemské hranice
Ačkoli Svitavy už dlouhá desetiletí adminis-
trativně spadají do Čech, historicky příslu-
šely k Moravě. Uvnitř lesa proto narazíme 
na pozůstatek soustavy hraničních kamenů, 
která v terénu vymezovala teritorium obou 

zemí. Staré hraničníky nedávno prošly 
rekonstrukcí. Současně tudy prochází 

neviditelná linka důležitého evropského 
rozvodí. Řeka Svitava odnáší vodu 
do Černého moře, potoky české půlky 
polesí si zase razí cestu na sever a se 
slanými vlnami se promísí u Hambur-
ku. Krátký odskok stranou v posled-
ním úseku bezbariérového okruhu 

pak vyčaruje romantická zákoutí 
opuštěných zatopených pískoven, kde 

se návštěvníci díky systému dřevěných 
lávek a můstků mohou přiblížit klidné 

hladině jezírek. Odsud je to pak už jen chvil-
ka na počátek stezky, odkud se vrátíte zpět 
k vlakové zastávce.

Ve znamení vody
Pokud ale máte při návštěvě Svitavska 
dostatek času, atraktivními místy se pyšní 
také jižní předpolí města. Krásným rozhle-
dem potěší otevřené prostory Parku patriotů 
s geoparkem. Kousek za ním pak další 
zajímavá naučná stezka provede návštěvníky 
Vodárenským lesem. Ten ještě donedávna 
platil za zakázané území, protože, jak napo-
vídá jeho název, patřil ke chráněným zdrojům 
pitné vody, kam se běžný smrtelník nedostal. 
Ve Vodárenském lese se dochovala zajímavá 
technická památka – soustava sběrných 
studní městského vodovodu vybudovaná 
ještě za časů Rakouska-Uherska. Putování 
po stezce zpestřují dlouhé dřevěné chod-
níky, které překonávají podmáčené partie 
s divokými mokřinami, stružkami, tůněmi 
i jezírky. Děti si zde mohou vyzkoušet lesní 
telefon a vedle lesní učebny pod širým nebem 
je přivítá tajemný vodník Fásrman. ▪

Kdysi oplodňovací stanice. Dnes příjemné místo k pauze i poučení.

Němý svědek historické hranice 
v novém hávu

Trasa Naučné stezky Vodárenským lesem 
je dlouhá dva kilometry.

Symbolem jara na Svitavsku
 jsou květy bledule.
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Svitavy byly až do roku 1989 důležitým centrem textilního průmyslu. Potom 
však město muselo hledat jiné ekonomické zaměření. Zdevastované budovy 
textilek a zanedbané plochy dostávaly novou funkci a měnily se v centra volného 
času. Příkladem moderní tváře města se tak staly zejména kulturní dům Fabrika 
a osmihektarový sportovní areál s halou Šapito.

Od 16. století se Svitavy staly městem 
tkalců a soukeníků. Mluvilo se o nich 

jako o soukenném pilíři monarchie. Železnice 
v polovině 19. století umožnila městu takový 
rozvoj průmyslu, samozřejmě především 
textilního, že mu vtiskla lichotivou přezdívku 
západomoravský Manchester. Po roce 1989 
ale nastal výrazný pokles tohoto tradičního od-
větví. Výroba se postupně přesunula do nově 
vybudované průmyslové zóny a město se změ-
nilo v kulturní a sportovní centrum regionu. 

Fabrika plná umění 
Zdevastované budovy textilek v blízkosti 
centra města dostaly novou funkci a podo-
bu. V první dekádě 21. století byly přebu-
dovány na multifunkční kulturní centrum 
Fabrika. Mohutná čtyřpodlažní budova vy-
budovaná nedaleko zadních traktů historic-
kých měšťanských domů se postupně stala 
nedílnou součástí městského jádra. Zejména 
jde ale o místo vzájemného setkávání lidí. 
Samotná dispozice a otevřenost vnitřních 
prostor jsou k tomu co nejvíce uzpůsobené. 
Volně přístupné ochozy a galerie v jednot-
livých patrech její centrální části umožňují 
zhlédnutí výstav obrazů i fotografií. 

Centrem samotné Fabriky se stala mo-
derní knihovna, která poskytuje kvalitní 
informační služby a slouží rovněž ke vzdě-
lávání i studiu. Ve Fabrice je také plně akus-
tický koncertní a divadelní sál, vybavený 
audiovizuální technikou s možností projekce 
v sálu. Kromě knihovny, divadelního sálu, 
restaurace a kavárny zde sídlí také řada 
městských institucí a spolků.

Račte vstoupit do Šapito
Rovněž pro kulturu těla je ve Svitavách 
dostatek prostor. Tím nejvýraznějším, které 
město posouvá do kategorie sportovních 
center, je dnes revitalizovaný osmihekta-
rový areál dříve zanedbaného sportovní-
ho stadionu, ze kterého vznikl současný 
volnočasový park bez plotů a turniketů, 
v němž si najde místo pro pohyb každá vě-
ková skupina. Hlavní stavbou celého areálu 
skládajícího se také z hokejového stadionu, 
tenisových kurtů, okruhu pro inline bruslení 
či dětských a kondičních hřišť je sportovní 
hala zvaná Šapito. Název je samozřejmě od-

SPORTOVNÍ DRES MÍSTO SAKA

vozený od jejího tvaru a zatepleného textil-
ního materiálu tvořícího opláštění. Použité 
technologie jsou v Česku unikátní. 

Uvnitř haly se nachází dostatek prostoru 
pro atletický ovál, kurty pro volejbal, florbal, 
futsal či jiné sportovní aktivity. Areál je navíc 
od samého počátku revitalizace osázený 
velkým množstvím stromů, keřů a zelených 
ploch. Díky dlouholetému úsilí města o re-
vitalizaci sportoviště si v roce 2015 právem 
vysloužilo titul Evropské město sportu! Saka 
či šaty se ve Svitavách sice stále nosí, ovšem 
sportovní úbory a dresy jsou v současnosti 
možná více in. ▪

PŘÍBĚHY  
ZAJÍMAVÝCH 
STAVEB
TEXT:  PETRA MIŠKEJOVÁ, STANISLAV SCHNEEWEIS

Projekt Stavba čtvrtstoletí v letošním roce plánuje další zastávky putovní výstavy napříč celou Českou  
republikou, videomapu příběhů staveb a spolu s ČT sérii krátkých navštívenek. Nadále rozšiřuje svou databázi 
staveb reprezentujících to nejlepší z období novodobé republiky. Máte tip? www.stavbactvrtstoleti.cz
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▪  z Prahy do Popradu, Košic a Humenného

▪  přeprava aut s výškou až 2 m a motocyklů

▪  v nočních vlacích lůžkové vozy pro řidiče a spolucestující

▪  v Praze terminál s čekárnou s WiFi a kavárničkou

▪  asistenční služba „couvání“ pro autovlak z Popradu

Autovlak
Vlakem na Slovensko 
i s autem

www.cd.cz

Pojeďte s námi.
www.cd.cz/autovlak
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TEXT: PETR HORÁLEK
FOTO: WIKIPEDIA, WARSAWTOUR.PL, SHUTTERSTOCK

POLSKOPřed druhou světovou válkou se jí přezdívalo 
Paříž severu. Jenže pak přišlo období nacistické 
okupace a 85 procent budov bylo smeteno 
z povrchu země. Obyvatelé Varšavy se ale nevzdali 
a vybudovali si ji znovu. I proto má město ve svém 
znaku latinské heslo Semper invicta, což znamená 
navždy neporažená. Dnešní centrum Polska už vypadá jako klasická evropská metropole 
se sebevědomou moderní tváří. Na svou minulost ale nezapomíná, i když větší část 
historických budov jsou pouze repliky.

MODERNÍ VARŠAVA 
NEZAPOMÍNÁ NA SVOU MINULOST



Židovské muzeum sídlí v moderní budově z roku 2013.
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Pokud jste Varšavu viděli naposledy před 
rokem 1989, dnes už ji stěží poznáte. 

Tehdy to bylo město zmítané ekonomickými 
problémy, plné špinavých domů a nejistoty 
z budoucnosti. Na ulicích se povalovaly 
bankovky s vysokou nominální, ale mizivou 
reálnou hodnotou, velká část maloobchodu 
probíhala na černém trhu za tolerance úřadů 
a výstavba podzemní dráhy jen pomalu 
postupovala vpřed. Dnes už se hlavní město 
čtyřicetimilionového Polska na první pohled 
neliší od velkých evropských měst, ať už po-
čtem mrakodrapů, romanticky vyhlížejícím 
historickým centrem, fungujícími službami 
nebo bujícím obchodem a dvěma linkami 
spolehlivého metra.

Město mrakodrapů i Stalinův penis
Až se projdete současnou Varšavou, možná 
vás zarazí velké množství výškových budov. 
Pro obyvatele města symbolizují ekonomic-
ký pokrok. Jak se píše v průvodcích, v rámci 
Evropy prý najdete více mrakodrapů už jen 

v Paříži, Londýně a Frankfurtu nad Moha-
nem. Možná to není až tak úplně pravda. 
Návštěvníci Moskvy nebo nizozemského 
Rotterdamu by nad zmíněným tvrzením 
zřejmě nevěřícně kroutili hlavou. Kdyby-
chom měli napočítat všechny varšavské 
budovy s výškou nad 100 metrů, najdeme 
jich přesně šestnáct, což prý znamená  
48. místo ve světových statistikách.

Nejvyšší budova města i Polska však 
dodnes vzbuzuje kontroverze a vášně. Jde 
o proslulý Palác kultury a vědy, postavený 
ve stylu socialistického realismu. Otevřen 
byl v roce 1955, měří 231 metrů včetně 
televizní antény a ve třicátém poschodí 
(114 metrů nad zemí) se nachází vyhlídkové 
patro. Obyvatelé Varšavy čas od času vedou 
diskuzi, zda budovu zbourat. Pro některé 
je symbolem nesvobody. Palác se totiž pů-
vodně jmenoval po sovětském vůdci Josefu 
Stalinovi. Zatím ale vždy převážili zastánci 
zachování objektu, kteří zdůrazňují jeho 
funkčnost a prospěšnost. V budově najdeme 
kina, divadla, knihovny, sportovní kluby, 
plavecké bazény, úřady polské Akademie 
věd, velké množství obchodů a univerzitní 
prostory i řadu muzeí a kongresové sály. 
Odpůrci paláce však stále propagují jeho de-
molici a posměšně mu říkají Stalinův penis 
nebo Stalinova stříkačka. To vše navzdory 
tomu, že objekt získal v roce 2007 status 
kulturní památky.

Staré, nebo nové centrum?
Stare Miasto, jak mu místní říkají, bylo 
po druhé světové válce od základů znovu 

postaveno. V srpnu 1944 vypuklo Varšavské 
povstání proti nacistickým okupantům. 
Podle některých to byla hrdinská událost, 
podle jiných ukvapené politické rozhodnutí. 
V každém případě skončilo po dvou měsících 
kapitulací s počtem mrtvých až 220 tisíc. 
Němci pak v odvetě zbourali asi 85 procent 
města. V rozsáhlé rekonstrukci trvající 
od roku 1949 až do 1963 se podařilo obnovit 
vzhled města tak, aby budovy vypadaly jako 
200 i více let staré. Dnes v této části Varšavy 
najdete spoustu památek, proto je také Sta-
ré Město od roku 1980 zapsané na seznamu 
světových památek UNESCO.

Až se budete centrem procházet,  
nezapomeňte na Královský palác, dříve 
sídlo polských panovníků. V letech 1944 
až 1971 zde ležely pouze rozvaliny. Teprve 
pak začala nákladná výstavba. Dnes palác 
slouží jako sídlo Národního muzea, kde 
můžete mimo jiné vidět i originály Rem-
brandtových obrazů. Dnešní hlavy státu  
už sídlí jinde. Prezidentský palác byl  
v 17. století postaven jako soukromá rezi-
dence. Na rozdíl od většiny budov v centru 
přečkal ničení druhé světové války. Svému 
současnému účelu slouží od roku 1994. 
Dovnitř se bohužel nesmí, ale lidé sem 
chodí pozorovat střídání stráží i sochu 
slavného generála Poniatowského.

Bojující mořská panna
Mezi hlavní turistické destinace patří určitě 
také Barbakan. Jde o zbytky obranného 
opevnění, které kdysi obklopovalo město. 
Nezapomeňte ani na Zámecké náměstí. 



S Varšavou má Česko tradiční železniční vazby. Jezdí sem přímé dálkové spoje z Prahy  
přes Pardubice, Olomouc a Ostravu, a to třikrát denně po čtyřech hodinách. Z Prahy jezdí i přímý 
noční spoj ve 22:15. Druhá trasa vede z Břeclavi přes Hodonín, Přerov a Ostravu (tyto vlaky začínají 
buď v rakouském Grazu, Vídni, nebo v Budapešti). Do Varšavy se dostanete i dalšími vlaky z Ostravy, 
ať už přímými, nebo s přestupem v Katovicích. Jízda z Prahy trvá přibližně 7 hodin 50 minut,  
z Ostravy 4 hodiny a 10 minut. Pokud si koupíte jízdenku s dostatečným předstihem (Včasná  
jízdenka Evropa), cena v řádu několika stokorun vás příjemně překvapí. Více na www.cd.cz.

PO KOLEJÍCH Z ČECH I MORAVY
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V jeho středu ční do výšky 22 metrů vysoký 
sloup na počest Zikmunda III. Vasy, který 
v roce 1596 (po rozsáhlém požáru Krakova) 
rozhodl o tom, že Varšava bude hlavním 
městem země. Podle místních obyvatel je 
ale nejhezčím náměstím to Staroměstské. 
Právě zde se nachází socha mořské panny 
Syreny, která se stala symbolem města. 
Nepředstavujte si ale nějakou svůdnici. Tato 
panna má v jedné ruce meč, ve druhé štít 
a ve tváři výraz odhodlání bojovat. Původní 
socha byla odlitá z měkkého zinku a insta-
lována v roce 1855. Několikrát změnila i své 
místo. V roce 2008 pak vznikla socha z trvan-
livějšího bronzu.

Ve Varšavě byste měli rovněž vidět novo-
gotickou katedrálu svatého Jana Křtitele 
– sídelní kostel arcibiskupa a zázemí pro 
pohřby a sňatky slavných osobností. Posta-
vena byla na počátku 15. století na místě 
dřevěného kostela. Současnou neogotickou 
podobu dostala, jako většina domů v centru, 
opět až po druhé světové válce. S nacistický-
mi hrůzami se pojí Muzeum dějin polských 

Podzemní brána
Pokud do Varšavy přijedete vlakem, vy-
stoupíte pravděpodobně na Centrálním 
nádraží. Výstavba stanice probíhala v letech 
1972–75. S otevřením se tehdy spěchalo 
kvůli návštěvě sovětského lídra Leonida 
Brežněva. Spousta věcí se proto dodělá-
vala s velkým zpožděním. Poslední velká 
rekonstrukce nádraží skončila před osmi 
lety. Dnes už je stanice důstojnou branou 
pro návštěvníky i obyvatele města. Kolejiště 
se nachází v podzemí, podobně jako třeba 
v Berlíně. Ale pozor, zastavují zde až na vý-
jimky jen dálkové vlaky. Na regionální spoje 
musíte přejít několik stovek metrů dlouhými 
chodbami. S dobrým průvodcem ale nemů-
žete zabloudit. ▪

Židů, postavené v roce 2013 na místě bývalé-
ho ghetta. Před válkou tvořili Židé skoro 
třetinu obyvatel Varšavy, dnes jich v celém 
Polsku žije díky holocaustu a emigraci méně 
než čtyři tisíce. 
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Vysoko nad malebným městem Štramberk na severním svahu vrchu Kotouč zeje jeskyně Šipka. Když 
do ní 26. srpna roku 1880 vešel středoškolský profesor Karel Jaroslav Maška, jistě netušil, že ho čeká 
fenomenální objev. A už vůbec netušil, že zároveň přispěje ke zrodu jedné velké pravěké hádanky.

Asi 12 metrů od vchodu při ústí Jezevčí 
díry kdysi dávno hořelo velké ohniště. 

Hluboko ve vrstvě popela přes 40 tisíc let 
spočíval zlomek dolní čelisti neandertálského 
dítěte. Její odlitek je dnes vystavený v muzeu 
ve Štramberku. Originál tohoto významného 
archeologického nálezu se bohužel nedo-
choval. Byl zničen společně s řadou dalších 
unikátů a důležitých artefaktů v dubnu roku 
1945, když na konci druhé světové války vy-

hořel zámek v Mikulově. Tam byly před blížící 
se frontou ukryty nejvzácnější archeologické 
nálezy ze sbírek Moravského zemského 
muzea. Neandertálci sídlili v jeskyni Šipka 
zjevně po dlouhý čas. Natahali dovnitř ploché 
kameny a sestavili je do kruhu i jiných struk-
tur. Na největším z nich vystavili medvědí 
čelist, na dalším roztříštěnou medvědí lebku. 
V Maškově době však nikoho nenapadlo, že 
by to mohl být záměr.

UCTÍVAČI MEDVĚDÍHO BOHA

Podivné objevy
O 40 let později badatelé Bachler a Nigg 
zkoumali jeskyni Dračí díra ve Švýcar-
sku. V její zadní části objevili skoro 80 cm 
vysokou, uměle vystavěnou zídku z vápen-
cových kamenů. V prostoru mezi ní a skalní 
stěnou se vršila hromada kostí a lebek 
jeskynních medvědů. To nebyly pozůstatky 
prastarých hodů. Už na první pohled se dal 
rozpoznat jistý řád.

ZÁHADY NA 
DOSAH RUKY

S ARNOŠTEM VAŠÍČKEM
FOTO: AUTOR, PIXABAY, 
© MONTYPETER | DREAMSTIME.COM

JAKÉ PODIVNÉ RITUÁLY PROVÁDĚLI NEANDERTÁLCI V JESKYNI ŠIPKA?

Odlitek úlomku čelisti asi pěti-
letého neandertálského dítěte 
je vystavený ve štramberském 
muzeu.

V jeskyni Šipka byly 
objeveny nejstarší 
ostatky prehistorického 
člověka u nás.
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Zrodilo se podezření, že jeskynní medvědi 
znamenali pro neandertálce mnohem víc 
než jen kořist. Že si tito jen zdánlivě velmi 
primitivní představitelé slepé vývojové větve 
lidského rodu vytvořili velmi podivný a pro 
nás naprosto nepochopitelný vztah k těmto 
šelmám, který se promítal do svérázných 
náboženských rituálů. Archeologové o této 
možnosti nechtěli příliš slyšet, jenže různým 
způsobem záměrně uspořádané medvědí 
lebky a kosti se našly i na jiných místech. 
A nejen to!

Archeolog Lothar Zotz v Hellmichově jes-
kyni v Polsku objevil medvědí lebku s uměle 
odřezanými řezáky a špičáky. Obě čelisti byly 
ale zahojené. Zákrok musel být proveden 
živému zvířeti. Neandertálci takto odzbrojili 
medvídě, kterému zřejmě i patřičně upravili 
drápy, aby mohlo být chováno v zajetí. Zcela 
jistě ne pro pouhé pobavení dětí, ale jako 
rituální oběť. Vykonávali obdobné ceremonie 
neandertálci i u nás?

Tady cosi nehraje
V jeskyni Šipka byly nalezeny kosti 130 druhů 
živočichů. Mimo jiné jeskynního lva, hyeny, 
nosorožce srstnatého, mamuta, zubra, 
pratura, pižmoně, levharta, rosomáka, soba 
polárního, losa... A dvanáct tisíc (!) rozpo-
znatelných pozůstatků jeskynního medvěda. 
Archeologové tohle obrovské množství 
zdůvodňují tím, že pokud zrovna v jeskyni 
nesídlili pravěcí lovci, stávala se doupětem 
jeskynních medvědů, kteří milovali velké pod-
zemní prostory. Máme tedy věřit, že všechny 
ty kosti jsou ostatky medvědů, kteří zde pošli 
věkem?

Medvěd jeskynní se svou výškou až čtyři 
metry nenašel mezi ostatními zvířaty soupe-
ře. Žádné z nich ho nemohlo zadávit a odvléct 
do jeskyně. Takže máme jen dvě možnosti. 
Buď v Šipce stářím odešlo do věčných lovišť 
obrovské množství medvědů, nebo tam 
jejich ostatky dopravili neandertálci. Šlo jen 
o lovecké trofeje, nebo o projev uctívání? Byly 
lebky a kosti medvědů nezbytnou rekvizitou 
jakéhosi náboženského kultu? Jeho ozvěnu 
kupodivu můžeme zaslechnout i dnes.

Chlupatí lidé
Na japonském ostrově Jezo, na Sachalinu 
a Kurilách žijí poslední skupinky kmene Ai-
nuů. Sami si říkají „chlupatí lidé“. Jejich tělo je 
opravdu nadměrně zarostlé a nese další aty-
pické znaky, jako kdyby bylo směsicí mnoha 
ras. Odvážná hypotéza tvrdí, že jsou potomky 
prastaré rasy, která přečkala potopu světa. 
Nikdo však ve skutečnosti neví, odkud tento 
záhadný národ přišel a kde a proč se zrodily 
podivné rituály, které provádí od nepaměti.

Ainuové mají naprosto nepochopitelný 
vztah k medvědům. Zabíjejí je, kdykoli se jim 
naskytne příležitost, medvědí maso je jejich 
hlavní potravou a kůže oděvem. Přesto tento 
druh zvířete nazývají kamui, což znamená 
bůh, a na jeho počest uspořádávají zvlášt-
ní svátek. Medvídě, které předtím několik 
měsíců hýčkají a rozmazlují různými pamlsky, 
nakonec velmi brutálním způsobem zabijí 
a snědí. Zvířeti uříznou hlavu, položí ji na čest-
né místo a před čumák dají kusy vařeného 
i syrového masa, prosnou kaši a sušenou 
rybu. Později holou bílou lebku vystaví spolu 
s posvátnými předměty na vysokém sloupu 
před domem a pokorně ji uctívají, dokud se 
nerozpadne. Všichni věří, že duch obětované-
ho medvěda putuje přímo do nebe, kde sdělí 
bohům všechna přání a prosby lidí. 

Chytří primitivové
Je ainuský unikátní svátek medvěda ozvěnou 
prapůvodních rituálů ze samotného úsvitu 
lidských dějin? Vykonávali obdobné ceremo-
nie již neandertálci? Představa, že nean-
dertálci byli příliš primitivní, aby vykonávali 
nějaké složité duchovní obřady, dnes už ne-
obstojí. Rozbor pylu na objevených kostrách 
totiž prokázal, že své mrtvé zřejmě zasypávali 
květy. Na cestu do záhrobí je vybavovali milo-
dary, které možná měly sloužit jako obětiny 
božstvům. Někdy k nebožtíkovi přiložili 
ozdobenou medvědí lebku. Dětské hroby 
jsou vybavené zvlášť pečlivě, což nesporně 
svědčí o silné citové vazbě. Neandertálci 
zhotovovali umělecké předměty. Zanechali 
po sobě zvláštní „technické“ rytiny na skalách, 
a dokonce projevili nečekané znalosti.

V Bihorských horách objevil rumunský 
geolog Christian Lascu obrovskou krápníko-
vou jeskyni. Její původní vchod byl zasypán 
již před desítkami tisíci lety, v dávných 
dobách však musela sloužit jako kultovní 
místo. Celé dno bylo pokryto množstvím 
medvědích lebek a kostí sestavených do sy-
metrických křížů. Američtí vědci, kteří byli 
přizváni, aby nález prozkoumali, odhadli 
stáří těchto kosterních zbytků na 75 tisíc  
až 85 tisíc let.

K jakým magickým rituálům jeskyně 
sloužila a kdo ji tak svérázně vyzdobil? To se 
zatím nepodařilo odhalit. Jisté však je, že se 
zde odehrávalo cosi sžíravě tajemného a že 
své obřady zde provozovalo na svou dobu 
neobyčejně vyspělé společenství. Všechny 
kříže z kostí jsou totiž naprosto přesně za-
měřené podle světových stran. Nálezy z jes-
kyně Šipka z tohoto pohledu nikdo nikdy 
nezkoumal. Přesto je jisté, že musela být 
svědkem velmi podivných rituálů spojených 
s jeskynními medvědy. ▪

?
SOUTĚŽ  
O KNIHU LABYRINT ZÁHAD 
Odpovězte na soutěžní otázku  
a jeden ze tří výtisků knihy  
Labyrint záhad může být váš.

Jak kmen Ainuů nazývá medvědy?

A   kamui
B   kamae
C   kamiu

Odpověď zadejte do pří-
slušného formuláře 
na www.cdprovas.cz 
do 18. března.

Více o záhadách najdete na www.mysteryfilm.cz.

Nedaleko jeskyně Šipka se dnes rozkládá 
malebné město Štramberk.
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Cestování s dětmi 
Výhody a služby 
pro nejmenší 

ČD Restaurant 
Jarní nabídka JLV 

Můžete potkat ve vlaku 
Režisérka Eva Toulová 

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



Vlaky národního dopravce tu samozřejmě jezdí hlavně proto, aby se cestující dostal 
z bodu A do bodu B. Ale moderní doba si žádá víc – kvalitní služby včetně prvotřídního 
občerstvení. V dálkových spojích na palubách jídelních a bistro vozů ČD Restaurant proto 
na začátku jarní sezony upravujeme menu, abychom co nejvíce uspokojili stále vyšší 
nároky vašich chuťových buněk. A na co se můžete těšit tentokrát?

Když dobře chutná, 
cesta krásně ubíhá

Telecí krk 
Bourguignon, 
opečené 
škubánky 
se slaninou, 
stříbrné 
cibulky se 
zeleninou 
a žampiony

199 Kč *

Novou 
nabídku 

sezonních 
pokrmů můžete 

ochutnávat 
od 26. února

2020.
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Dejte se zlákat a ochutnejte pokrmy, které na vás čekají 
v našich vybraných dálkových spojích. První letošní 

sezonní nabídka ČD Restaurant představuje výběr z nej-
úspěšnějších pokrmů, které se na palubách národního 
dopravce objevily v nedávné minulosti. Jídla jsme však 
nevolili náhodně, jde o recepty Juniorského národního týmu 
Asociace kuchařů a cukrářů České republiky, po kterých jste 
nejvíce volali. Znovu si tak můžete vychutnat například  
telecí krk Bourguignon, špenátové lasagne nebo švestkový 
koláč, které si u cestujících získaly vysoké renomé.

Rok 2020 je pro juniorskou kuchařskou reprezentaci skuteč-
ně výjimečný. Naši kuchaři se totiž zúčastní mezinárodních 
soutěží IKA Culinary Olympics a Global Chefs Challenge. 
Na obě prestižní klání vedla náročná cesta přes vítězství 
v postupových kolech. Není divu, že i nabídka ČD Restau-
rant nedávno získala významná ocenění. Vyhrála například 
v mezinárodním srovnání železničních dodavatelů občerstvení  
The Great Train Comparison společnosti Loco2. Držte i nadále 
palce našim kuchařům, aby se jim v náročném klání dařilo. 
Mezitím vám přejeme dobrou chuť a pohodlnou jízdu. ▪

FOTO: DAVID TURECKÝ



* Uvedené ceny platí pouze v rámci Happy hours.

VOJTA PETRŽELA

Špenátové 
lasagne 
s ricottou 
a slunečnicovými 
semínky 
na tomatové 
omáčce 

149 Kč *

Švestkový koláč s drobenkou
55 Kč *

Kuřecí 
polévka 
s krupicovými 
nočky 
a zeleninou 
Julienne

55 Kč *

dezert

Vojta je ve svém oboru už vyhlášenou osobností. Je velmi kreativní a rád 
proměňuje tradiční pokrmy v moderní jídla. Je trojnásobným držitelem 
ocenění Gastro Junior roku 2017, 2018 a 2019. Zvítězil i v prvním ročníku 
soutěže KU Young Chef. Je také úspěšný v carvingu (vyřezávání obrazců 
a složitých motivů například do ovoce a zeleniny), což dokazuje zlatá medaile 
z olympiády v Erfurtu 2016. V novém sezonním menu pro vás Vojta připravil 
telecí krk Bourguignon, opečené škubánky se slaninou a žampiony.
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Cestování s dětmi: 
zábava vyhrává nad nudou
Bojíte se cestování s malými dětmi? Potřebujete klid při jízdě? Potom je vlak určitě lepší volbou než automobil. Národní dopravce dlouhodobě 
myslí na své nejmladší cestující a připravuje pro ně pestrou paletu výhod. To se týká jak samotné cesty v regionálních i dálkových spojích, tak 
čekání na vlak. Symbolem přátelského vztahu Českých drah vůči dětem se stal modrý slon Elfík.

Cesta vlakem nemusí být rozhodně žádná 
nuda. Na cestující s dětmi čeká široká 

nabídka služeb. Hlavní výhodou je však čas, 
který během cesty mohou trávit se svými 
dětmi místo toho, aby se věnovali autu 
a jeho řízení. Pamatujte, že děti mnohem 
lépe zabavíte ve vlaku než v autě. 

Zaplatíte méně
Při plánování cesty hrají určitě důležitou roli 
peníze. V případě vlaků Českých drah děti 
cestují s výraznou slevou! Až dvě děti ve věku 
do 6 let mohou cestovat zcela zdarma 
(za podmínky, že je doprovází aspoň jedna 
osoba starší 10 let s platnou jízdenkou). Prů-
vodčí jim ve vlaku vystaví formální jízdenku 
s nulovou hodnotou. A nebojte se, žádný 
poplatek za to chtít nebude. Děti a mládež  
od 6 let do dovršení 18 let věku pak mají 

ve 2. vozové třídě slevu 75 %! Junioři od 15 
do 18 let (nezávisle na tom, zda studují) 
prokazují nárok na slevu osobním dokladem 
s aktuální fotografií a datem narození. 

V klidu se posadíte
V letošním roce nabízejí České dráhy 510 
rychlíků, expresů, vlaků EuroCity/InterCity 
s vyhrazenými oddíly nebo místy pro ces-
tující s dětmi do 10 let. Tato místa mohou 
přednostně využít cestující s malými dětmi. 
To znamená, že ostatní spolucestující musí 
tato vyhrazená místa na požádání uvolnit. 
Na toto opatření prosím myslete, až si bude-
te pořizovat místenky.   

Podíváte se za jízdy na film
V 74 expresech mohou děti trávit čas v kině, 
kde je na cestě zabaví různé kreslené gro-

tesky a pohádky. Uvidíte, že se vaše malé 
ratolesti neodtrhnou nadšením od obrazov-
ky a cesta jim uteče jako voda. Kina najdete 
na linkách IC/SC Pendolino Františkovy 
Lázně/Cheb – Praha – Olomouc – Ostrava/
Košice, railjet Vindobona Praha – Brno – 
Wien – Graz, Západní expres Praha – Plzeň 
– Cheb a Krušnohor Praha – Ústí nad Labem 
– Karlovy Vary – Cheb. 

Zahrajte si Elfíkovu cestu
V desítkách vozů se u sedaček se stoly 
uprostřed nachází stolní hra Elfíkova cesta. 
Najdete ji právě na vyhrazených místech pro 
cestující s dětmi do 10 let. Stolní hra bývá 
ve spojích SC Pendolino, railjet Vindobona, 
ale také například ve spojích Západní, Jižní 
a Slovácký expres, Metropolitan nebo Rožm-
berk. Do hry se rádi zapojí i dospělí.
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dny až do Zlonic. Barevně vyzdobený vlak 
nabízí dětem a jejich doprovodu množství 
zábavy, her a překvapení.  Do vlaku je možné 
si vzít s sebou i jízdní kolo. 

Modrý slon vás má rád
Patronem cestování dětí s Českými drahami 
se stal populární slon Elfík. Jeho samolepky 
na vagonech vás upozorní, kde se nachází 
vyhrazená místa pro cestující s dětmi nebo 
dětská kina. Elfík se pravidelně objevuje 
i v časopise Můj vláček. Tato tiskovina je ur-
čená hlavně pro děti v dětských domovech 
nebo ve školách, ale můžete si ho i objednat 
domů. S Elfíkem ale vychází i další pub-
likace – obrázkové sešity a omalovánky. 
Na mnoha společenských akcích spojených 
s železnicí se tento modrý slon objevuje 
osobně a děti se s ním rády fotí a vyhledá-
vají jeho společnost. ▪

Odpočinete si v čekárně
Ve velkých železničních uzlech mohou 
cestující využít čekárny ČD Lounge. Jedná se 
konkrétně o tyto stanice: Praha hl. n., Pardu-
bice hl. n., Olomouc hl. n., Ostrava-Svinov, 
Ostrava hl. n., Břeclav a Brno hl. n. Tato 
místa jsou primárně určená pro cestující 
dálkové dopravy a v neposlední řadě pro ces-
tující s malými dětmi. Součástí ČD Lounge 
jsou totiž dětské koutky vybavené hračkami, 
speciálním kobercem nebo malým stolkem, 
na kterém si lze malovat. Z praktických 
důvodů v čekárně najdete i stojany s vodou. 
Samozřejmostí je i připojení k internetu 
pomocí wi-fi zdarma. 

Využijte přebalovací pulty i místa pro kočárky
Stovky vozů jsou dnes vybavené sklopným 
pultem pro přebalování kojenců. Tyto plochy 
se obvykle nacházejí v prostoru bezbariéro-
vých toalet. Zaprvé zde bývá velký prostor, 
zadruhé se tam dá vjet i s kočárkem. Pro 
kočárky jsou v moderních vlacích vyhrazené 
větší plochy určené k uložení objemných 
zavazadel, obvykle v blízkosti dveří. V mnoha 
soupravách lze s kočárkem dojet až k místu 
k sezení. Někdy se v místech vyhrazených 
pro kočárky nacházejí sklopné sedačky. Ro-
diče tak nemusí dítě z kočárku ani vyndavat 
a mohou spolu pohodlně cestovat. 

Nasedněte do Cyklohráčku 
Pro cestující z Prahy a okolí vypravují České 
dráhy zážitkový výletní vlak Cyklohráček. 
Ten jezdí o víkendech a svátcích dvakrát 
denně od časného začátku jara až do pozd-
ního podzimu na romantické trati z pražské-
ho hlavního nádraží do Slaného, v některé 

SLUŽBY A VÝHODY PRO DĚTI
■ jízda zdarma pro děti do 6 let
■ sleva na jízdné ve výši 
 75 % pro děti od 6 do 18 let
■ vyhrazená místa (i celé oddíly)
 pro cestující s dětmi do 10 let 
■ dětské kino v 74 vlacích 
■ stolní hra Elfíkova cesta v desítkách
 vozů na dálkových spojích 
■ dětské koutky v čekárnách ČD Lounge 
■ zážitkový vlak Cyklohráček na trati
 Praha – Slaný (jezdí v sezoně)
■ přebalovací pulty a místa pro
 kočárky ve stovkách souprav

VÍCE NA WWW.CD.CZ  
V SEKCI TYPY JÍZDENEK/PRO DĚTI
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MŮŽETE POTKAT VE VLAKU

Nedávno oslavila třicetiny, ale její umělecká tvorba se už může pyšnit řadou knih, 
scénářů, obrazů, a především filmů. Hercům občas nechává volnou ruku, ale 
na place si umí udržet pořádek. Pokud by vyloženě nemusela, nechtěla by režírovat 
nekonečné seriály, které podle ní nedávají režisérům velký prostor pro tvůrčí práci. 
Ráda točí komedie, protože tento žánr prý Češi milují nejvíce.

Na co chodíte nejraději do kina?
Vybírám si kina vybavená moderní technolo-
gií, mám ráda efektní podívanou. Pokud se 
ptáte na konkrétní titul, naposledy jsem byla 
na filmu Vlastníci.

Často ve vašich snímcích řešíte téma krize 
středního věku. Čím vás tolik zaujalo?
Myslím si, že je to spíše náhoda, že to z příbě-
hu vyplyne. Snažím se do rolí hlavních hrdinů 
obsazovat mladé ženy.

Váš další film ale bude o vztazích,  
opět budete řešit krizi středního věku 
na postavě stárnoucí herečky.
Nedávala bych důraz na to, že je to herečka. 
Pro mě je to hlavně žena, která má muže zá-
letníka. A hrdinka se rozhodne, že když může 
on, tak ona taky. A řeší pak jedno nepovedené 
rande za druhým.

Jste v oboru poměrně krátce. Už se vám 
hlásí herci s tím, že by si chtěli ve vašich 
filmech zahrát? 
Hlásí se mladí, začínající kolegové, hlavně 
e-mailem. Pošlou fotku, řeknou, co už ode 
mě viděli a že by si u mě rádi zahráli. Každý 
týden mi přijde až pět zpráv. O zkušenějších 
hercích se obecně ví, že nemají potřebu 
režiséry kontaktovat. Řada z nich dělá mi-
zerně placené divadlo, a pokud si potřebují 
vydělat, točí reklamu, dělají dabing. U nich 
to funguje tak, že je oslovuji já, dáme si 
schůzku a předám jim scénář. Následně se 
potkáme znovu a pobavíme se nad tím, jak 
bychom postavu viděli.

Láká vás i divadelní režie?
Ne že bych neměla divadlo ráda, ale na fil-
mu se mi líbí neopakovatelnost okamžiku. 

Na každý projekt máte jiné lidi, jasně daný čas 
a po uvedení filmu jdete dál. Představení se 
naopak neustále opakují. To by nebylo pro mě. 

Jste režisérkou, která dbá na přesné  
dodržování scénáře, anebo hercům  
dáváte volnou ruku k improvizaci?
Jak kdy. Předtím, než začneme točit, si s herci 
povídám. Improvizovat mohou, ale ve chvíli, 
kdy se točí, chci mít jasno. Malý prostor pro 
improvizaci se ale vždycky najde, musí to však 
ladit s tím, na čem jsme se původně dohodli.

Křičíte na place? 
Umím být ostrá, ale spíš na štáb než na herce. 
Když ale například točím reklamu, ve kte-
ré má mluvit sportovec a je úplně mimo, 
jde do tuhého. Jednou jsme točili reklamu 
i na padesát záběrů. Naštěstí jde o extrém. 
U filmu už to tak divoké není, záběr uděláme 
až pětkrát a poté obvykle točím na dvě dobré.

Je těžké na tvorbu filmů získat peníze?
Není těžké sehnat producenta. Nicméně je 
těžké sehnat producenta, který je schopný 
zafinancovat film. Takových v České republice 
mnoho nemáme. U uměleckých filmů se dají 
sehnat peníze z grantů, v komerční sféře se 
zase rozšířil tzv. product placement, tedy vi-
ditelné umisťování reklamy a produktů přímo 
do příběhu. Za sebe ale mohu říci, že sehnat 
peníze je čím dál lehčí.

Nejste jen režisérka, ale i scenáristka, 
spisovatelka a výtvarnice. Kde berete 
nápady?
Snažím se vycházet z toho, co vidím kolem 
sebe, z vlastních zkušeností a setkání 
s inspirativními lidmi. Co se týče výtvarnic-
tví, na střední škole jsem studovala malbu. 
Na FAMU nás zase učili psát si scénáře sami. 
Smýšlení scenáristů bylo vždy trochu jiné než 

TEXT: JOSEF HOLEK, PETR HORÁLEK  FOTO: MICHAL MÁLEK

režisérů. Pokud tedy někdo ze školy vycházel, 
musel mít už pár scénářů za sebou. I když 
dostanete scénář od scenáristy, musíte ho 
trochu upravit. Ne vše je možné natočit.

Často točíte ve vlacích a tramvajích.  
Čerpáte inspiraci i z jízdy vlakem?
Určitě. Řidičák sice mám, ale jeho získání 
byl spíše životní omyl. Řízení auta mě děsí 
a nemyslím si, že je vůbec rozumné po Praze 
cestovat autem. Pocházím z Moravy a už 
na střední škole jsem raději jezdila za studii 
vlakem. V autě nestihnu nic, ale ve vlaku 
mám čas pro sebe. Stihnu v něm spoustu 
věcí, nebo si alespoň odpočinu. Strávím tak 
čas efektivněji a nemusím se děsit nehod.  
Co se týče natáčení v dopravních prostřed-
cích, nikdy nepoužíváme makety. Občas to 
dopadne tak, že si vůz pronajmeme a natá-
číme v uzavřeném prostoru, když je někde 
výluka. Ale prostředí je reálné.

Do režie nekonečných 
seriálů bych nešla    
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EVA TOULOVÁ (30)
Svou uměleckou dráhu odstartovala 
znojemská rodačka už na střední 
škole, kde vystudovala obor malba 
a propagační výtvarnictví. Poté 
přišla na pražskou FAMU. Zajímá 
se především o film, literaturu a vý-
tvarné umění. V roce 2007 vytvořila 
největší obraz kreslený pastelkami 
v ČR, který byl zapsán do knihy 
českých rekordů. Ilustrovala knihu 
Století neklidu, napsala například 
knihy Vanitas, Sedmero vran či 
Šťastná a Alenka v údivu. Mezi její 
nejvýraznější filmy patří celovečerní 
komedie ze studentského prostředí 
Šťastná nebo dokument Camino 
na kolečkách s podtitulem Na vozíku 
život nekončí. Letos přijde do kin její 
komedie Casting na lásku. Kromě 
filmové tvorby se věnuje i reklamě 
a hudebním videoklipům.

V jednom vašem snímku byl hlavní  
postavou revizor dopravního podniku.  
Proč zrovna on?
Zadáním bylo natočit komedii a mně postava 
revizora přišla poměrně tragikomická. Dělá 
nevděčnou práci, lidi ho nesnáší, ale nemají 
k tomu vlastně důvod. Vždyť revizoři kont-
rolují, jestli máte jízdu zaplacenou. Je přece 
normální za službu zaplatit.

Souhlasíte s názorem, že se lidé chtějí 
v kinech a u televize hlavně bavit?  
Nebo by se měly točit filmy ukazující  
i negativní stránky běžného života?
Pokud se podíváte na výsledky návštěv-
nosti, dozvíte se, že lidé chodí nejčastěji 
na komedie. Čím zábavnější a třeskutější, 
tím lepší. Skupina diváků, kteří chodí 
na artové filmy, je nepoměrně menší. 
O umělecký film pak zavadíte až ve chvíli, 
kdy například získá Českého lva. Před tím 

ale jen profrčí distribucí a hotovo. Český 
divák podle mě není na hodnotnější film 
zvyklý. A pokud už některý dokáže ocenit, 
je to jeden z mnoha.

Díváte se na televizi? 
Občas ano. Pro televizi jsem dokonce točila. 
Šlo o film Camino na kolečkách, kde hlavní 
hrdina je vozíčkář s roztroušenou sklerózou, 
který se vydá na túru dlouhou 640 kilometrů. 
Šli jsme to se štábem měsíc. A nepodváděli 
jsme, opravdu jsme to s ním zvládli. Ráda 
bych podobný projekt udělala znovu.

Šla byste režírovat nekonečné seriály?
Nikdy jsem se o to nesnažila, a pokud nebudu 
muset, tak ne. Vždyť jsou oproštěné od všeho 
autorského. Scéna se připraví na pět kamer, 
udělá se záběr na první dvě dobré, nemáte 
čas vše s herci probrat a jde se točit dál. Reži-
sér je tam vlastně zbytečný. ▪
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V Obecním domě, v Rudolfinu a na dalších dvou desítkách míst v Praze zažijí diváci 
od 7. května až do 4. června na padesát tři koncertů klasické hudby a jazzu. Na tradiční 
hudební festival, který letos oslaví úctyhodné 75. narozeniny, se můžete i letos vydat 
s 50% slevou s jízdenkou Vlak+ Pražské jaro, která platí pro cestu tam i zpět.

VLAK+ 
PRAŽSKÉ JARO

Oslavy hudebního 
jara ve víru velkoměsta

Na co se mohou návštěvníci Pražské-
ho jara těšit tentokrát? Výběr je jako 

obvykle bohatý a pestrý. Na své si přijdou 
milovníci velkého orchestrálního zvuku i pří-
znivci komorní hudby. V premiéře zazní celá 
řada nových skladeb a bohatou nabídkou 
budou potěšeni i ti, kteří oceňují moderní 
interpretaci hudby minulých epoch.

Pocta vycházejícím hvězdám
Má vlast, erbovní dílo Pražského jara, 
zazní v rámci představení Pocta 
Bedřichu Smetanovi tradičně 
12. května v podání České 
filharmonie pod taktovkou 
jejího šéfdirigenta Semjona 
Byčkova. Slavnostní naro-
zeninový koncert 19. května 
svede dohromady přední 
světové i domácí só-
listy, které s festi-
valem pojí 
dlouhý vztah. 
V samotném 
závěru festival 
připomene tra-
dici, podle které 
jej zakončovala 
Beethovenova 
monumentální 

Symfonie č. 9 – Óda na radost. V čele České 
filharmonie stane německý dirigentský 
talent Cornelius Meister.

V rámci koncertních matiné dostává 
příležitost i nastupující generace českých 
interpretů – například teprve sedmnáctiletý 
houslista Eduard Kollert nebo klavírista Jan 
Čmejla, jenž se v tomto roce stal vítězem 
rozhlasové soutěže Concertino 5 Praga. Vy-
nikající český hráč na bicí nástroje Ladislav 
Bilan ml. představí současnou tvorbu nejen 

pro marimbu. Pestrý program od baroka 
po současnost přinese koncert flétnistky 
Chaeyeon You. Hobojista Martin Daněk 
z Luzernského symfonického orchestru 

připravil ve spolupráci s dramaturgem 
festivalu komorní koncert kombinující 
hudbu barokních mistrů s tvorbou  

Henriho Dutilleuxe. Milovníci au-
tentické interpretace staré hudby 

se mohou těšit na dva velkolepé 
vokálně-instrumentální koncerty. 

Na koncert s výhodnou 
jízdenkou

Do metropole se za hu-
debním zážitkem můžete 
svézt vlaky ČD s 50% slevou 
s jízdenkou Vlak+ Pražské 
jaro. Tato jízdenka platí 

ve 2. vozové třídě z kterékoli stanice, v níž 
zastavují vlaky ČD, do stanice Praha hl. n., 
Praha-Holešovice, Praha-Smíchov, Praha 
Masarykovo nádraží, Praha-Dejvice, Praha-
-Vršovice nebo Praha-Libeň a má prodlou-
ženou platnost 7 dní. Získáte ji na požádání 
v kterékoli pokladně ČD nebo u průvodčího 
ve vlaku. S jízdenkou lze cestovat vlaky ČD 
v období od 7. května do 4. června 2020. Aby 
vám jízdenka Vlak+ Pražské jaro platila i pro 
cestu zpět, prokažte se vstupenkou na ně-
který z koncertů festivalu. Datum konání 
koncertu musí být v intervalu mezi prvním 
a posledním dnem platnosti jízdenky. ▪

VÍCE NA WWW.FESTIVAL.CZ 

?
SOUTĚŽ O VSTUPENKY
Pojďte si s námi zasoutěžit o vstupenky 
na vybrané představení hudebního festivalu 
Pražské jaro. Podmínkou je, že správně 
odpovíte na následující otázku. S trochou 
štěstí může být výhra vaše.

Kdy končí letošní ročník 
Pražského jara?
A   16. května
B   21. května
C   4. června

Odpověď zadejte do příslušného formuláře 
na www.cdprovas.cz do 18. března 2020.

Šéfdirigent Berlínské 
filharmonie Kirill Petrenko

Operní pěvec 
Adam Plachetka
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Jede král, jede král! Tahle písnička  
ohlašující příjezd císaře a krále  

Karla IV. zazní během letošního léta  
mimo Karlštejn. Slavný muzikál, který 
vychází z komedie Jaroslava Vrchlického, 
můžete navštívit třeba i ve vašem kraji. 
Originální inscenace z karlštejnského ná-
dvoří po čtyřech úspěšných letech vyjíždí 
v červnu, červenci a srpnu mezi diváky 
po republice, a dokonce i do blízkého za-
hraničí, tedy do Bratislavy. Důvodem jsou 
stavební práce na Karlštejně. Jak nás ale 
ujistil kastelán Lukáš Kunst, nejpopulár-
nější hrad v Česku bude i nadále otevřený 
pro návštěvníky.

Herci chodí přímo mezi diváky
Muzikál měl premiéru u příležitosti  
700. výročí narození Karla IV., v roce  
2016, kdy se po dlouhých 45 letech  
vrátil na nádvoří, kde se pohádkový  
příběh odehrává. Hra probíhá přímo  
mezi diváky, na hradbách i na cimbuří. 
Nejznámější český hrad tak v představení 
vystupoval jako součást děje, nejen jako 
kulisa. Originální pojetí sklízí dodnes velký 
divácký úspěch a kritika jej označila za per-
lu letních scén.

Hity od Karla Svobody táhnou
V inscenaci vystupují herci i zpěváci známí 
z televizních seriálů, filmů i divadla. Najde-
te mezi nimi jak legendy stříbrného plátna, 
tak držitele ceny Thálie. Císaře Karla IV. 
představuje charismatický Daniel Bambas, 
o roli císařovny Elišky se dělí Hana Holišová 
a Marie Křížová. Hit Asi do věží zpívá Pavel 
Vítek coby král kyperský a jeruzalémský. 
V úloze vévody bavorského alternují Jan 
Kříž a Roman Tomeš. Velký divácký ohlas 
sklízejí také legendární Regina Rázlová 
coby paní Ofka a Miloslav Mejzlík jako 
purkrabí. Značnou oblibu si získali rovněž 
Ivana Korolová (v alternaci se Sabinou Roj-
kovou) a Tomáš Smička jako zamilovaný 
pár Aleny a Peška. 

Zámecká a hradní nádvoří rozezpívávají 
a chrání císařští zbrojnoši Martin Hubeňák, 
Lukáš Kunst, Petr Šudoma, Richard Pekárek, 
Martin Pelán, Karel Šteker a Lukáš Tůma. 
Režisér hry Václav Knop je zároveň před-
stavitelem arcibiskupa Arnošta z Pardubic. 
Legendární hity Lásko má, já stůňu, Asi 
do věží, Hoja, hoj, Když mám tekutou révu 
a mnohé další písně nesmrtelného skladate-
le Karla Svobody si získaly takový ohlas, že si 
je s herci zpívají snad všichni diváci. ▪

Na turné po zámcích se vydává
muzikál Noc na Karlštejně
Kdo by neznal slavný filmový muzikál Noc na Karlštejně od režiséra Zdeňka 
Podskalského. Písničky i scénky z tohoto snímku doslova zlidověly. Není se proto 
čemu divit, že námět přešel do podoby divadelního představení, které se od roku 2016 
hraje přímo na hradě postaveném pro nejslavnějšího českého krále. Kvůli rekonstrukci 
Karlštejna se však muzikálová inscenace letos vydává na turné po jedenácti hradech 
a zámcích v Čechách, na Moravě i na Slovensku.

SEZNAM PŘEDSTAVENÍ
20. a 21. června  Bratislava 
25. a 26. června  Třeboň 
3. a 4. července  Hrádek u Nechanic 
7. až 10. července  Ostrava 
15. a 16. července  Valtice 
17. a 18. července  Konopiště 
5. a 6. srpna  Litomyšl
7. a 8. srpna  Kuks 
11. a 12. srpna  Hluboká nad Vltavou
13. a 14. srpna  Křivoklát
15. srpna  Mnichovo Hradiště

www.masvstupenky.cz     www.ticketart.cz

VÍCE NA WWW.DIVADLOKARLSTEJN.CZ
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VLAKEM AFRICKOU SAVANOU

K VIKTORIINÝM VODOPÁDŮM
Kvalitu některých silnic na černém kontinentu lze s přivřením obou očí označit za ne úplně vyhovující. Naštěstí jsou tu i vlaky. 

Železniční síť jihovýchodní Afriky nabízí docela zajímavé možnosti k cestování a na rozdíl od dopravy silniční má i jakýsi řád. 
Nechal jsem se inspirovat příspěvky dvou blogerů a vyrazil vlakem z mosambické metropole přes Viktoriiny vodopády až do Botswany. 

Cesta mě naučila dvěma věcem, které jsou v těchto končinách nejdůležitější: trpělivosti a víře v dobrý konec.

Železniční trať vede v těsné 
blízkosti Viktoriiných vodopádů 

po společném mostě pro auta.
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Bez jídla a pití ani krok
První úsek cesty tvořil dvoudenní přesun 
z mosambické metropole Maputo do města 
Bulawayo v Zimbabwe, na který je prý dobré 
se pro jistotu předzásobit jídlem a tekutina-
mi. Vlak tímto směrem jezdí pouze jednou 
týdně, a to přesně ve středu v poledne. 
Neoklasicistní dvoupatrová staniční budova 
v Maputu byla postavena mezi lety 1908 
a 1916, a je dokonce považovaná za jednu 
z nejkrásnějších nádražních budov na světě. 
Najdete zde i železniční muzeum.

Lístky do 2. třídy jsem zakoupil bez problé-
mu asi hodinu a půl před odjezdem v Mapu-
tu. Pokladní byl mým exotickým původem 
a plány nadšený, choval se velmi vstřícně 
a bez problému mi u sebe v kanceláři uscho-
val batoh až do odjezdu vlaku. Chtěl jsem 
cestovat lůžkovým vozem 1. třídy, ale po-
kladní mi sdělil, že tento týden bohužel není 
zařazen. Musel jsem se tak spokojit s lehátko-
vým vozem 2. třídy. Jízdenka stála v přepočtu 
asi 220 korun. Spoj přesně v poledne opustil 
líným tempem nádraží a se všemi otevřenými 
dveřmi se vydal na severozápad.

K mému překvapení byl na rozdíl od lůžko-
vého vozu ve vlaku zařazený dobře zásobený 
jídelní vůz, ve kterém se dalo vybrat z něko-
lika druhů jídel a nápojů, třeba z tradičního 

Do Afriky jsem se dostal v listopadu 2019 
díky dobrovolnickému projektu stavby 

dvou skateparků v Maputu, hlavním městě 
Mosambiku. Po ukončení akce jsem se roz-
hodl strávit ještě další dva týdny na cestách 
po okolí. Volba dopravního prostředku byla 
pro mě, železničního cestovatele, celkem 
jednoduchá. Ve vlacích měly být navíc řaze-
né i lůžkové vozy, a tak bych nemusel několik 
nocí vůbec řešit ubytování. Přesuny jsem 
měl naplánované celkem flexibilně, protože 
jsem už nasbíral dost zkušeností na to, 
abych pochopil, že v Africe je koncept času, 
tak jak ho známe z Evropy, vlastně nedůleži-
tá věc, a navíc tu spoje nejezdí příliš často.

JAK SKATEBOARDING  
SPOJUJE SVĚT

Projekt stavby dvou skateparků 
v Maputu organizovala dánská 
nezisková organizace Skate World 
Better (www.swb.dk), kterou založili 
jako školní projekt tři studenti 
afrických studií na univerzitě 
v Kodani. Díky crowdfundingu získali 
peníze od sponzorů a vydali se loni 
v září do Maputa. Nejprve si museli 
pronajmout dům a auta, objednat 
stavební materiály, nakoupit vybavení 
atd. Už v listopadu se začalo stavět 
za pomoci dobrovolníků z AW Wonders 
Around the World a dalších lidí 
z celého světa. Zhruba během měsíce, 
ve spolupráci se dvěma místními 
organizacemi, i přes určité nesnáze 
dané prostředím, bylo hotovo.

kuřete nebo ryby s místní kaší pap či satza 
(názvy se v různých zemích liší) a zelenino-
vou oblohou. Mezi sedmou a devátou hodi-
nou ranní jsme druhý den dorazili do pohra-
niční stanice v jízdním řádu označené jako 
Chicualacuala. Zde jsem musel vystoupit 
a přejít pěšky hranice do Zimbabwe. Pro 
jistotu jsem se na navazující spoj a cestu ptal 
místních, ale ti tvrdili, že o žádném takovém 
neví. Naštěstí jsem se nenechal rozhodit a po-
kračoval dál k hraničnímu přechodu Sango. 
Kromě několika budov pohraničníků a prodej-
ců všeho možného tu nebylo vůbec nic.

Přechod hranice proběhl hladce. Pro 
české občany platí při vstupu do Zimbabwe 
vízová povinnost, ale víza lze bez problému 
zakoupit u celníků. Poplatek není pevně 

Občerstvení v mosambickém jídelním voze

Budování skateparku na předměstí Maputa v Khongolotě
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stanoven, pohybuje se v rozmezí 30 až 80 
dolarů a záleží zřejmě pouze na rozhod-
nutí pohraničníka. Mně poplatek vyměřil 
na spodní hranici, což 
samozřejmě potěšilo. 
Přítomní vojáci mi 
jenom velmi zběžně 
nahlédli do batohu, 
zeptali se, zda nevezu 
nežádoucí věci, a tím 
proces kontroly při 
vstupu do Zimbab-
we skončil. Kousek 
za hranicí se mi řidiči 
autobusů snažili opět 
namluvit, že žádný 
vlak dál nejede, ale 
vidina jízdy v přeplně-
ném autobuse a důvě-
ra v informace, které jsem měl od blogerů, 
mě posílila v přesvědčení, že nějaký vlak 
dříve nebo později odněkud vyrazí.

Když se místní snaží poradit
Vlak měl podle jízdního řádu, nebo spíše 
podle místních zvyklostí, přijet z centrální-
ho Zimbabwe do Sanga někdy dopoledne 
a v podvečer se vracet zpět. Měl jsem tedy 
dost času, a nakonec jsem opět našel koleje, 
zatímco vlak nikde. Přijel s několikahodi-
novým zpožděním, což k mé smůle zname-
nalo, že odjezd byl naplánován až na další 
den ráno. Důvod byl celkem prozaický. 
Po vystoupení všech cestujících na hranici 
v Sangu totiž pokračuje prázdná souprava 
s lokomotivou do sousedního Mosambiku, 
odkud jsem přišel, načerpat levnější palivo. 
S povinnou kontrolou prázdných vagonů 
a osádky vlaku, zda se nesnaží o nějaké 
pašování, trvá tato procedura několik hodin 
a bohužel hranice se zavírají v šest odpole-
dne. Což ten den znamenalo, že můj vlak 
uvízl v Mosambiku a musel počkat na ranní 
otevření hranic.

Čekala mě tak noc na nádraží s místními 
obchodníky, kteří, jako by se nic nestalo, 
rozdělali tábor pod velkým stromem a začali 
na ohni připravovat večeři. Byli naštěstí 

ohromně pohostinní, podělili se se mnou 
o jídlo a jeden z místních celníků mi nakonec 
nabídl přespání u sebe v kanceláři, abych 

nemusel spát venku 
s ostatními. V noci se 
však opil natolik, že si 
ráno vůbec nepamato-
val, jak jsem se v jeho 
domku ocitl.

Další den začal 
v pomalém africkém 
tempu, vlak se objevil 
na nádraží až před po-
lednem a do pohybu se 
dal až kolem půl druhé 
odpoledne. Lístky se 
dají koupit jen u stroj-
vedoucího, ale bohužel 
jediný lehátkový vagon 

v soupravě byl prý určený pouze pro hraniční 
personál, vojáky a celníky. Musel jsem se 
tedy spokojit s místem na sezení. Během pro 
mne nekonečného čekání na vlak jsem se 

NEOKLASICISTNÍ 
DVOUPATROVÁ STANIČNÍ 

BUDOVA V MAPUTU JE 
POVAŽOVANÁ ZA JEDNU 

Z NEJKRÁSNĚJŠÍCH 
NÁDRAŽNÍCH BUDOV 

NA SVĚTĚ.

však spřátelil se zaměstnanci zimbabwských 
železnic. Použil jsem své alter ego zaměst-
nance Českých drah a díky celosvětové 
mezinárodní železničářské družbě mi nabídli 
místo na lehátku v jejich voze, což přišlo 
velmi vhod. Celou cestu mi jako jedinému 
bílému cestujícímu věnovali pozornost 
a starali se společně s několika vojáky o moji 
bezpečnost před místními opilci.

Africký Detroit v Bulawayu
Jestliže souprava mosambických železnic 
byla na slušné úrovni, v Zimbabwe šel kom-
fort vozů o velký skok v čase zpět. Na vagony 
nikdo nesáhl od dob dekolonizace, někde 
bylo stále patrné logo RR (bývalé Rhodéské 
železnice), interiér byl značně zašlý a po-
ničený. V jídelním voze se nic neprodávalo, 
elektřina nešla a voda v celém vlaku netekla, 
tudíž jsem se nemohl dočkat, až po dalších 
24 hodinách cesty vystoupím v Bulawayu. 
Jde o významný železniční uzel s nepřehléd-
nutelnou dominantou tepelné elektrárny, 

Příjezd mozambického vlaku do pohraniční stanice Chicualacuala

Nádražní budova v Maputu
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kterému se přezdívá africký Detroit. Kon-
trast průmyslových staveb a nízkých koloni-
álních domků způsobuje, že si tu připadáte 
jako na divokém západě.

Bulawayo je druhým největším městem 
v Zimbabwe a vypravují odtud vlaky do dal-
ších tří směrů – na severozápad k Viktorii-
ným vodopádům, na severovýchod do hlav-
ního města Harare a na jihozápad do města 
Francistown v Botswaně. Nedaleko nádraží 

se nachází i železniční muzeum. Díky skvě-
lému tipu z cestovatelského blogu jsem 
navštívil „utajený“ lounge z koloniálních dob, 
připomínající náš vládní salonek. Zaměstna-
nec místních drah se divil, odkud vím o této 
místnosti, kterou otevírá jen na požádání. 
Přestože jsem mu to prozradil, moc mě 
nepotěšil. Chtěl jsem se totiž vydat nočním 
vlakem k Viktoriiným vodopádům, ale kom-
fortnější lůžkový vůz opět nebyl zařazen.

MOSAMBIK 
V NEPOCHOPITELNÉ CHUDOBĚ

Bývalá portugalská kolonie Mosambik 
má dostatek orné půdy, vodních 
i nerostných zdrojů. Nedávno byly 
například objeveny bohaté zásoby 
zemního plynu, které by do státní 
pokladny mohly přinést odhadem až 
40 miliard dolarů. K tomu přidejte 
výhodnou strategickou polohu v rámci 
kontinentu, neboť čtyři ze šesti zemí, 
se kterými sousedí, nemají přístup 
k moři a jsou na něm obchodně 
závislé. Výsledek? Mosambik se 
i přes relativně slušný pětiprocentní 
růst v posledních letech stále řadí 
mezi 10 nejchudších zemí na světě 
a drtivá většina obyvatelstva žije pod 
hranicí chudoby. Průměrný měsíční 
výdělek činí v přepočtu podle parity 
kupní síly asi 100 dolarů na osobu 
(necelých 2 500 korun). Hlavní 
důvody? Dozvuky občanské války, 
složité přírodní podmínky, politická 
nestabilita a všudypřítomná korupce. 
V říjnu 2019 proběhly další volby 
do vedení státu, málokdo však věří 
v zásadní a brzkou změnu. Sousední 
Zimbabwe je na tom jen o trochu 
lépe (165. na světě ze 191 zemí). 
Naopak demokratická Botswana 
patří mezi ekonomicky nejvyspělejší 
státy v Africe. Přihlédneme-li k faktu, 
že ještě na konci 60. let 20. století šlo 
o jednu z nejchudších zemí na světě, 
je tato poměrně mladá republika 
důkazem, že hospodářské zázraky se 
dějí i na černém kontinentu.

The Man in Seat Sixty-One…

www.seat61.com
Jeden z největších blogů  
o cestování na železnici po  
celém světě. Obsahuje spoustu 
praktických rad, tipů, inspirací 
na výlety, fotografií, mapek 
a užitečných odkazů.

BEYOND BABEESH

beyondbabeesh.com
Blog Američanky, která  
absolvovala stejnou trasu 
vlakem po afrických zemích. 
Najdete zde například  
praktické rady kde a jak  
koupit lístky, kde nechat  
batohy, na co si dát  
pozor a podobně.

INSPIRACE 
OD BLOGERŮ

Příjezd zimbabwského vlaku na hraniční přechod Sango

Odjezd přeplněného autobusu do Harare z hraničního přechodu Sango
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Vodní sprcha přišla vhod
Uvažoval jsem, že si vzhledem k nízké ceně 
jízdenky (asi 120 korun) zarezervuji celé 
lehátkové kupé, abych se pořádně vyspal, 
než mi na tváři spočinou kapky jedné 
z největších afrických turistických atrakcí. 
Nakonec to ale k mému překvapení nebylo 
třeba, vlak nebyl moc 
zaplněný a prázdný 
byl i jídelní vůz. Spíš to 
vypadalo, že se v něm 
poslední pokrm podá-
val před hodně dáv-
nou dobou. Do stani-
ce Victoria Falls jsme 
dorazili okolo desáté 
hodiny ranní a kromě 
mě vystoupilo jen 
pár dalších turistů. 
Přestože stanice leží 
téměř u vodopádů, 
převážnou část že-
lezničních pasažérů tvoří místní. Zatímco 
jízdenky se prodávají za pár šupů, za vstup 
k Viktoriiným vodopádům se platí třicet 
dolarů. A to i přesto, že v listopadu začíná 
v této oblasti období sucha a turistická 
sezona je v útlumu. Nedávno jsem někde 
četl, že Viktoriiny vodopády už téměř 
vyschly, můžu tak podat vlastní svědectví, 
že tomu tak rozhodně není. Představa, že 
ty burácející masy vody mohou mít v době 
dešťů klidně i dvojnásobnou sílu, ve mně 
vyvolala otázku, zda příroda záměrně 

těmto končinám nadělila tak neskutečný 
klenot, aby aspoň trochu setřela rozdíly 
mezi pomyslným bohatstvím a všudypří-
tomnou chudobou.

Navečer se souprava vlaku vydala 
na cestu zpět do Bulawaya. Někde v noci 
na vyprahlých afrických planinách se asi 

udála nějaká ne- 
očekávaná mimo-
řádnost, protože se 
vlak na dlouhé hodiny 
zastavil. Železničáři 
mě varovali před 
dotěrnými opicemi, 
které mohou vlézt 
okny do kupé a ukrást 
cestujícím zásoby. 
I přes děsné vedro 
a nefungující klima-
tizaci jsem raději 
měl celou noc okno 
zavřené a čelovku 

po ruce. Do Bulawaya jsme dorazili odpo-
ledne se sedmihodinovým zpožděním, vzal 
jsem tedy zavděk ubytováním ve slušném 
penzionu, kde jsem se konečně mohl 
pořádně osprchovat, dobít mobil a večer 
ve městě dokoupit zásoby. Mimochodem 
bankomaty v Zimbabwe fungují jen zřídka, 
a tak je nutné si přímo na ulici od veksláků 
vyměnit za americké dolary jejich zimbab-
wskou variantu nazývanou bonds. Za pár 
amerických ale dostanete celkem pěkný 
štos zimbabwských dolarů.

PŘESTOŽE STANICE 
VICTORIA FALLS LEŽÍ 
TÉMĚŘ U VODOPÁDŮ, 

PŘEVÁŽNOU ČÁST 
ŽELEZNIČNÍCH 

PASAŽÉRŮ TVOŘÍ 
MÍSTNÍ.

Srovnání sousedních zemí: 
nahoře kupé v lehátkovém voze v Zimbabwe, 
dole kupé v lůžkovém voze v Botswaně
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Návrat do lepší současnosti
Další den jsem vyrazil do Botswany, tedy 
zpátky do 21. století. Svou kvalitou mne 
příjemně zaskočily už klimatizované vozy 
Botswanských železnic, připomínající ty 
naše známé z vlaků 
vyšší kvality, a také 
skutečnost, že 
na hranicích není 
nutné přestupovat 
mezi dvěma vlaky. 
Celníci ve Francis-
townu si do vlaku 
vzali přenosný stolek 
a cestující k nim 
jeden po druhém při-
cházeli ke kontrole. 
Z Francistownu jsem 
pokračoval nejmo-
dernějšími lůžkovými 
vozy, které by mohli 
závidět i jiní evrop-
ští dopravci. Jízdenka v luxusní soupravě 
stála mnohonásobně víc než v okolních 
zemích, ale rozhodně odpovídala kvalitě. 
Ve čtyřmístném lůžkovém kupé se mnou 
sice cestoval i jeden místní domorodec, 
ale seznámili jsme se a společně opako-
vaně navštívili bistro se slušnou nabídkou 

občerstvení a piv. Hlavní město Botswany 
Gaborone nás přivítalo s otevřenou náručí, 
jako bychom se vrátili zpátky do civilizace. 
A téměř načas!

Mezi Mosambikem a Botswanou s přejez-
dem přes Zimbabwe 
jsem vlaky překonal 
vzdálenost přes 
2 500 km a strávil 
v nich necelých 100 
hodin, k přesunům 
jsem využil 5 nočních 
spojů zcela odliš-
né kvality. Jen pro 
zajímavost: Google 
Maps mi ukázaly, že 
autem se celá trasa 
dá projet za 32 hodin. 
Bohužel ekonomický 
rozvrat Zimbabwe se 
odráží v neutěšeném 
stavu železničních 

vozidel a tratí v zemi. Naopak nejbohatší 
země navštíveného regionu Botswana, 
která využívá svého nerostného bohatství, 
investuje do železnic nemalé prostředky 
a vlaky jsou její výkladní skříní. Kéž by se 
touto vírou a trpělivým budováním nakazily 
i okolní chudé státy. ▪

MEZI MOSAMBIKEM 
A BOTSWANOU 

S PŘEJEZDEM PŘES 
ZIMBABWE JSEM VLAKY 

PŘEKONAL VZDÁLENOST 
PŘES 2 500 KM 

A STRÁVIL V NICH 
NECELÝCH 100 HODIN.

VODA, KTERÁ HŘMÍ
Tak by se dal přeložit výraz Mosi-oa-
-Tunya, kterým místní pojmenovali 
jedny z největších vodopádů na světě. 
Viktoriiny vodopády se nachází na řece 
Zambezi na hranicích mezi Zambií 
a Zimbabwe. Jsou vysoké 108 metrů 
a jejich šířka přesahuje 1,5 kilometru. 
Vodopády byly pro svět objeveny 
v roce 1855 skotským cestovatelem 
Davidem Livingstonem a nazvány 
podle britské královny Viktorie. 
O pár let později je prozkoumal 
český cestovatel Emil Holub, aby je 
podrobně zmapoval a ohromujícímu 
přírodnímu divu také věnoval první 
samostatnou publikaci. V loňském 
roce způsobila mediální poprask 
renomovaná agentura Reuteurs, která 
vydala zprávu, že Viktoriiny vodopády 
téměř vyschly. Horkou novinku 
následně převzaly další agentury 
a média a rozšířily ji po celém světě. 
Nakonec se ukázalo, že šlo pouze 
o senzacechtivou zprávu, ve které 
byly zamlčeny veškeré souvislosti. Šlo 
především o skutečnost, že vodopády 
mají každoročně v době sucha výrazně 
menší průtok, který má navíc sezonní 
výkyvy, a na fotografiích byla záměrně 
zveřejněna pouze jejich vyschlá část.



Objevujte  
Evropu i na jare
s jízdenkou Interrail PROMO

Poridte si jízdenku Interrail Global pas nebo 

nekterou z vybraných jízdenek Interrail One 

Country pas o 10 % levneji!

www.cd.cz/interrail
Nabídka platí od 2 . 3. do 31. 3. 2020.
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TEXT: PETR ŠŤÁHLAVSKÝ
FOTO: DB, TECHNICKÉ MUZEUM TATRA, SHUTTERSTOCK

V ZAJETÍ 
RYCHLOSTI 3

VÍTEJTE V KLUBU 
NEJRYCHLEJŠÍCH ŽELEZNIC SVĚTA 

Železniční rekordy jsou pěkná věc, ale ve standardním provozu si jich moc neužijeme. Maximální rychlosti se dosahuje 
jen za speciálních podmínek, v upravených soupravách napěchovaných měřicí technikou a za přítomnosti mnoha 

odborníků. Běžné vlaky jezdí samozřejmě o poznání pomaleji. Přesto každého z nás asi napadne, jaké to je vychutnat si 
šálek kávy nebo čaje ve třísetkilometrové rychlosti na kolejích. Ale do kterých zemí se za takovým zážitkem vydat?
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Kdy vlastně může jet vlak rychle? V první 
řadě k tomu potřebuje kvalitní trať. Ide-

ální je přímka, ale moderní vysokorychlostní 
tratě si poradí i s oblouky, pokud ovšem mají 
dostatečně velký poloměr v řádu mnoha 
tisíc metrů. Pokud se taková trať musí vy-
hnout překážkám, je často vedena po mos-
tech, v tunelech a v hlubokých zářezech. 
Silnice pak překonává nadjezdy či podjezdy. 
Pokud se na vysokorychlostních tratích po-
čítá jen s provozem osobních vlaků, stavaři 
naplánují sklon až kolem 40 promile, což 
dříve zvládaly ozubnicové lokomotivy.

Další nezbytnou podmínkou je provoz 
rychlých a výkonných vozidel. Jejich kon-
strukce musí být pevná i lehká, a navíc aero-
dynamická. Trať také potřebuje dostatečnou 
kapacitu. Když má expres dosáhnout co 
největší rychlosti, nesmí ho zpomalit žádný 
zastávkový nebo nákladní vlak. Zatímco 
na širé trati urazí rychlovlak každou minutu 
například pět kilometrů, pak úplně posled-
ních pět kilometrů, často v rámci obvodu 
velkých uzlů, se proplétá mezi ostatními 
vlaky klidně „dlouhých“ deset minut. To je 
i důvod, proč jsou tak často na vrcholu žeb-
říčků nejrychlejších vlaků a tratí úseky mezi 
relativně malými stanicemi nebo stanicemi 
na předměstích.

Pokrok za posledních dvacet let
Odborný mezinárodní železniční magazín 
Railway Gazette vytváří už několik desetiletí 
žebříček nejrychlejších vlaků světa podle 
úsekové rychlosti. Jde o rychlost mezi dvěma 
sousedními zastávkami, které jsou od sebe 
vzdálené i stovky kilometrů. Porovnání úda-
jů z magazínu ukazuje, jak světové železnice 
zrychlují. Před dvaceti lety byla uvádě-
na nejvyšší dovolená rychlost v běžném 

provozu 300 km/h pouze ve třech státech 
světa: ve Francii, v Japonsku a ve Španělsku. 
V aktuálním srovnání rychlovlaků už Railway 
Gazette uvádí takových států dvanáct!

Také maximální rychlost se zvýšila a pře-
konala hranici 300 km/h. Na prvním místě 
jsou dnes čínské železnice s rychlostí  
350 km/h, o druhou a třetí příčku s ma-
ximální provozní rychlostí 320 km/h se 
dělí Japonsko a Francie a 300 km/h ještě 
překonává Španělsko a Jižní Korea. Velkým 
překvapením může být pokoření třísetkilo-
metrové rychlosti dokonce už i v Africe. Prv-
ní zemí s rychlovlaky na černém kontinentu 
se stalo Maroko. 

Roste také počet zemí, kde se jezdí  
200 km/h a více. Před dvaceti lety to bylo 
méně než deset států světa. Dodneška mno-
ho z nich přestoupilo do „třístovkové elity“. 
Týká se to třeba Německa (dříve 280 km/h), 
Itálie (250 km/h) nebo Velké Británie  
(200 km/h). Přesto se počet zemí s maxi-

mální rychlostí 200 až 299 km/h znatelně 
rozrostl. Nyní tam patří i hornaté země jako 
Rakousko nebo Švýcarsko. Dvoustovku už 
zavedlo sousední Polsko. V Rusku se zvedla 
maximální rychlost z dvoustovky na 250 km/h  
a stejnou rychlostí se jezdí i v Turecku. 

Jak se zvedá maximální rychlost na tra-
tích, tak roste i cestovní rychlost vlaků. 
Dobře to ilustruje žebříček již zmíněného 
odborného magazínu. Zatímco před dvaceti 
lety srovnával vlaky s cestovní rychlos-
tí od 120 km/h, v posledních letech se 
zaměřuje už jen na vlaky, které překonají 
mezi dvěma sousedními stanicemi rychlost 
nejméně 160 km/h. Přesto se tabulka v po-
sledních letech pěkně rozrůstá. V roce 1975 
se dostalo do klubu vysokorychlostních 
železnic s cestovní rychlostí nad 120 km/h 
jen deset zemí a o dvacet let později to bylo 
stále jen patnáct států. V současnosti se tato 
skupina rozrostla na dvacítku států, i když se 
rychlostní limit zvedl na 160 km/h.

12 NEJRYCHLEJŠÍCH ÚSEKŮ PODLE ZEMÍ
pořadí země úsek průměrná rychlost

1. Čína Peking – Nanking 317,7 km/h
2. Itálie  Milán – Reggio Emilia 272,4 km/h
3. Francie  Champagne-Ardenne – Lorraine 271,8 km/h
4. Japonsko  Omiya – Sendai  267,4 km/h
5. Španělsko  Zaragoza – Guadalajara-Yebes 259,6 km/h
6. Tchaj-wan  Zuoying – Tchaj-čung 256,4 km/h
7. Německo  Frankfurt Flughafen – Siegburg/Bonn 238,8 km/h
8. Maroko  Kénitra – Tanger  232,7 km/h
9. Jižní Korea  Gwangmyeong – Chonan Asan  222 km/h
10. Belgie/Francie Brusel – Paříž  229,5 km/h
11. Turecko Polati – Eskişehir  208 km/h
12. Rusko Bologoje – Čudovo    201 km/h PO
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RYCHLÉ ÚSEKY V ČESKU
Naše nejrychlejší vlaky SC Pendolino překračují průměrnou rychlost 120 km/h ve všech  
dlouhých úsecích mezi zastávkami vlaku. Pražské a ostravské hlavní nádraží spojují za 3 hodiny  
a 4 minuty s cestovní rychlostí 116 km/h. Když se zaměříme jen na úsek mezi pražskou Libní 
a ostravským Svinovem, pak cestovní rychlost poskočí na 123 km/h. Rozdělíme-li trať na jednot-
livé úseky, zjistíme, že na 99 kilometrech mezi pražskou Libní a Pardubicemi dosáhnou průměrné 
rychlosti dokonce 129 km/h.
V Čechách a na Moravě lze najít ještě rychlejší úseky, tam kde není rychlost vlaků omezena poma-
lými vjezdy do velkých uzlů nebo úseky s nižší rychlostí, jako je třeba trať kolem Orlice mezi Chocní 
a Ústím nad Orlicí. Navzdory maximální rychlosti pouze 160 km/h pak dokážou expresy na někte-
rých úsecích vyvinout cestovní rychlost přes 130 km/h. Mezi ty nejrychlejší úseky patří úsek z Kolína 
do Pardubic (42 km), kterým Metropolitany projedou za pouhých 19 minut (132,6 km/h). Mezi 
Zábřehem na Moravě a Olomoucí ujedou Ostravany 46 km za 21 minut (131 km/h). Nejrychlejší 
je 34 kilometrů dlouhý úsek mezi Starým Městem u Uherského Hradiště a Hodonínem – vlaky 
EuroCity ho zvládnou za pouhých 15 minut při cestovní rychlosti 136 km/h.

Statistikám dominuje Čína
Pokud se dnes chcete svézt nejrychlejším 
vlakem světa, musíte zamířit do Číny. V po-
sledních dvou desetiletích se stala vyso-
korychlostní velmocí a předběhla všechny 
konkurenty. V provozu je tam více než 31 tisíc 
kilometrů vysokorychlostních železnic a více 
než 7 tisíc dalších kilometrů je ve výstavbě. 
Čínské železnice dnes disponují také největ-
ším počtem rychlovlaků na světě. Těch je přes 
2 300 ve skoro třiceti různých provedeních.

Čínské vlaky mohou jet nejrychleji na svě-
tě – až 350 km/h. Podle Railway Gazette 
byly loni nejrychlejšími vlaky světa spoje G17 
a G39, které projížděly více než tisíc kilome-
trů dlouhou trať z Pekingu do Nankingu bez 
jediné zastávky za 193 minut. Průměrná 
rychlost tedy činí 318 km/h. Rychlosti přes 
300 km/h mezi dvěma sousedními zastáv-
kami přitom dosahují vlaky v Číně na vícero 
relacích. Pro Středoevropana to vypadá jako 
nedostižný sen.

V Evropě kraluje Itálie s Francií
Pokud jste skromnější a stačí vám maximální 
rychlost „jen“ kolem 300 km/h, pak zůstaňte 
v Evropě. Ve Francii jezdí rychlovlaky TGV 
až 320 km/h. Maximální rychlost 300 km/h 
je povolená také na vysokorychlostních 
tratích ve Španělsku, v Itálii, Belgii, Nizo-
zemí, ve Velké Británii nebo na některých 
tratích v Německu. Nejrychlejší vlaky Evropy 
dosud brázdily Francii. Poslední srovnání 
ale posunulo do čela tabulky Italy, i když jen 
těsně. Nejvyšší cestovní rychlost na starém 
kontinentu má soukromý rychlovlak Italo 
9955 mezi stancemi Milano Rogoredo 
a Reggio Emilia AV. Trať dlouhou jen 145 ki-
lometrů urazí za 32 minut průměrnou rych-
lostí 272,4 km/h. Druzí Francouzi dosahují 
nejvyšší úsekové rychlosti jen 271,8 km/h 
na východě země mezi stanicemi Cham- 
pagne-Ardenne TGV a Lorraine TGV. I tento 
úsek je docela krátký. Měří jen 168 kilometrů 
a vlak ho urazí za pouhých 37 minut. 

Co se týče tratí na dlouhou vzdálenost, 
tak například jízda z Paříže do Bordeaux 
měří 537 kilometrů a rychlovlak TGV ji urazí 
během nonstop jízdy za 2 hodiny a 8 minut. 

Průměrná cestovní rychlost je „jen“ 252 km/h. 
Skoro stejně rychle uhání rychlovlaky TGV 
také na 440 kilometrů dlouhé lince z Paří-
že do Štrasburku. Italové se zase mohou 
pochlubit tím, že 560 kilometrů dlouhou 
trať z předměstí Říma do Milána zvládnou 
za něco málo přes 2 a půl hodiny s cestovní 
rychlostí přes 210 km/h.

Třetí nejrychlejší zemí Evropy je Španělsko. 
Rychlovlaky AVE mohou dosahovat maxi-
mální rychlosti přes 300 km/h a tomu odpo-
vídá i cestovní rychlost expresů. Nejrychlejší 
úsek je mezi Zaragozou a Guadalajarou, kde 
spoj AVE 3062 dosáhne průměrné rychlosti 
260 km/h. Nejrychlejší dálkovou linku zase 
představuje spojení Madridu a Barcelony. 
Řada rychlovlaků jede mezi oběma velko-
městy bez jediné zastávky a na překonání 
více než 600 kilometrů jim stačí jen 2 a půl 
hodiny. Cestovní rychlost v takovém případě 
atakuje 250 km/h.

V Japonsku myslí na zemětřesení
Do skupiny nejrychlejších zemí, kde vlaky 
jezdí cestovní rychlostí přes 250 km/h, patří 
ještě Japonsko. Vlaky v zemi vycházejícího 
slunce dlouhé roky obsazovaly první příčku 
nejrychlejších spojů světa. Už na konci  
90. let tu spustili provoz spojů Nozomi třídy 
500 na rychlodráze Sanyo Šinkansen mezi 
Hirošimou a Kokurou s cestovní rychlostí 

262 km/h. Tyto vlaky společnosti JR West 
později trumfly rychlovlaky partnerského 
dopravce JR East mezi stanicemi Omiya – 
Sendai a Morikoka – Sendai na trati Tóhoku 
– Šinkansen. Cestovní rychlost je v prvním 
případě 267 a ve druhém pak 263 km/h. 
Tóhoku – Šinkansen patří se svou maximální 
provozní rychlostí 320 km/h mezi nejrychlej-
ší na světě. Tyto hodnoty jsou obdivuhodné 
samy o sobě, natož pak při představě, že se 
týkají oblasti se silnou a častou seismickou 
činností. Sofistikovaný bezpečnostní systém 
samozřejmě provoz vlaků v případě nebez-
pečí okamžitě zastaví.

Německo hraje  
druhou ligu s Marokem
Pro mnoho čtenářů bude asi překvapením, 
že do skupiny nejrychlejších nepatří Němci, 
i když mají řadu tratí s maximální rychlos-
tí 300 km/h. První takovou trať z Kolína 
nad Rýnem do Frankfurtu nad Mohanem 
otevřeli v roce 2002. Tam jezdí i nejrychlejší 
německý spoj ICE. Vzdálenost 143 kilometry 
mezi nádražím na frankfurtském meziná-
rodním letišti a stanicí Siegburg/Bonn urazí 
za 36 minut průměrnou rychlostí 239 km/h.

Cestovní rychlost přes 200 km/h dosahují 
rychlovlaky ICE i na dalších nejrychlejších 
tratích Německa, například mezi Halle a Er-
furtem nebo Norimberkem a Ingolstadtem. 

Japonské vlaky patří mezi světovou elitu. Vysoké rychlosti lze dosáhnout i v systému kolo-kolejnice.
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Němci v boji o nejrychlejší spoje světa doplá-
cejí na husté osídlení, časté zastávky vlaků 
a na pomalé a přetížené tratě v železničních 
uzlech v rámci velkoměst.

Maroko udělalo v železniční dopravě v po-
sledních letech velký pokrok. Na trati mezi 
Kénitrou a Tangerem dosahují vlaky průměrné 
rychlosti 233 km/h, tedy skoro na německou 
úroveň. Tamní železnice vždy čerpaly z fran-
couzských zkušeností a patřily mezi nejrych-
lejší nejen na africkém kontinentu. Už v roce 
1997 se dostaly díky expresu Al Quaraouyine 
s cestovní rychlostí 122 km/h do skupiny 
nejrychlejších železnic světa. Po otevření první 
vysokorychlostní železnice v Africe, postavené 
po vzoru francouzských TGV, poskočila rych-
lost vlaků skoro na dvojnásobek.

Na chvostu pelotonu
Mezi země, kde jezdí vlaky mezi dvěma 
sousedními zastávkami průměrnou rychlostí 
přes 200 km/h, patří ještě Jižní Korea  
(222 km/h), Turecko (208 km/h) a Rusko 
(201 km/h). Svým způsobem sem můžeme 
zařadit i Velkou Británii a Belgii. Jejich vni- 
trostátní rychlodráhy jsou však krátké, a tak 
cestovní rychlosti přes 200 km/h dosahují 
jejich mezistátní spoje s Francií. Rychlovlaky 
Thalys a TGV, které vytlačily z přepravního 
trhu mezi Paříží a Bruselem letadla, ujedou 
313 kilometrů mezi oběma velkoměsty 
za pouhou 1 hodinu a 22 minut cestovní 
rychlostí 229 km/h. Skoro 500 kilometrů 
dlouhá cesta mezi Londýnem a Paříží pak 
trvá vlakům Eurostar jen 2 a čtvrt hodiny. 

Cestovní rychlost, která zahrnuje i poma-
lejší úsek v eurotunelu mezi Velkou Británií 
a Francií, je 217 km/h.

Další země už spadají do skupiny s prů-
měrnou rychlostí přes 160, avšak méně 
než 200 km/h. S nadsázkou tak můžeme 
hovořit o jakési třetí lize. Jde třeba o soused-
ní Rakousko, kde dosahují railjety cestovní 
rychlosti až 176 km/h. O něco rychlejší jsou 
vlaky na klasických tratích Velké Británie  
(180 km/h). Do této kategorie zemí patří 
ještě Saúdská Arábie, Norsko, Nizozemí, 
Finsko, USA, Švédsko a pro někoho možná 
překvapivě i Uzbekistán. Zbytek světa včetně 
České republiky zatím na vysokorychlostní 
vlaky čeká. Kdo ví, jak ale bude vypadat 
žebříček za padesát let. ▪

SLOVENSKÁ STRELA BYLA DOMÁCÍ REKORDMANKOU
Magickou hranici pro Čechoslováky představovala dlouhá desetiletí průměrná rychlost  
92 km/h. V roce 1938 jí dosáhla mezi oběma cílovými stanicemi motorová Slovenská strela. 
Jediný elegantní aerodynamický vůz byl mnohem rychlejší než všechny ostatní expresy 
Československých státních drah. Po celou dobu budování socialismu a komunismu bylo 
snem železničářů tuto magickou hranici překonat. Byli však rádi, když nejrychlejší z expresů 
dosáhl cestovní rychlosti alespoň 80 km/h. Například legendární Ostravan mezi Prahou 
a Ostravou dosahoval jen 78 km/h. Teprve po roce 1989 se díky menšímu provozu náklad-
ních vlaků (!) podařilo dopravu na našich tratích zrychlit a expresy po více než padesáti 
letech znovu nesměle pokořily rychlost 90 km/h. Skutečný skok ve zrychlení našich vlaků 
a ve zvýšení cestovní rychlosti však přinesly až dlouhé modernizované úseky koridorů 
a moderní vozidla jako Pendolina.

V rámci Evropy najdete nejrychlejší vlaky v Itálii. 
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ZÁBAVA54 KULTURNÍ TIPY
A RECENZE

JANA KÁBRTA

Jeden z nejočekávanějších snímků roku, který se od projektu ryze pro česká kina posunul 
k mezinárodním ambicím – to když se jeho režie ujala hvězda světového filmu Agnieszka  
Hollandová. Ostatně i díky tomu přišla prestižní pozvánka, aby si Šarlatán vystrojil 
premiéru na nedávném filmovém festivalu Berlinale. Film strhujícím způsobem popisuje 
skutečné osudy léčitele Jana Mikoláška, na kterého se v průběhu několika desetiletí obra-
cely s prosbou o pomoc statisíce lidí ze všech společenských vrstev včetně nejvýznamněj-
ších osobností politického i kulturního života. Ač šlo o muže bez lékařského vzdělání, měl 
nevšední a nevysvětlitelné nadání diagnostikovat nemoci z moči svých pacientů pouhým 
pohledem a pomocí bylinek léčit nemoci, se kterými si ani lékaři nevěděli rady. Jeho mimo-
řádné schopnosti však byly vykoupeny bojem s vlastními démony…
ČR, IRSKO, POLSKO, SR, 100 MIN. / REŽIE – AGNIESZKA HOLLANDOVÁ
HRAJÍ – IVAN TROJAN, JOSEF TROJAN, JURAJ LOJ, JAROSLAVA POKORNÁ, MARTIN MYŠIČKA, 
MIROSLAV HANUŠ, JIŘÍ ČERNÝ, TOMÁŠ JEŘÁBEK, JAN BUDAŘ, MARTIN SITTA, JAN VLASÁK

VÝSTAVA

FILM NA DOMA 
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Rodilý Newyorčan Frank 
(Hynek Čermák) získá díky 
svým šlechtickým předkům 
dávné rodové sídlo – zámek 
Kostka. Potomek emigrantů se tak 
po více než čtyřiceti letech chystá s dcerou 
Marií (Yvona Stolařová) a temperamentní 
ženou Vivien (Tatiana Dyková) do Čech. 
Záležitosti spojené s navrácením majetku 
pro ně řeší právní zástupce Benda (Voj-
těch Kotek). Po příjezdu rodina zjišťuje, 
že se zámek nachází ve stavu pozvolného 
rozkladu a stranou veškerého společen-
ského dění. Jedinými stálými obyvateli 
Kostky jsou zpátečnický kastelán Josef 
(Martin Pechlát), bodrá hospodyně paní 
Tichá (Eliška Balzerová) a hypochondric-
ký údržbář Krása (Pavel Liška). Rodina 
Kostkových stojí před těžkou volbou, zda 
sídlo prodat, nebo zachránit. Film vznikl 
podle stejnojmenné knihy Evžena Bočka 
a je dostupný na DVD a online na O2 TV, 
iTunes, Kuki.cz a Banaxi.
ČESKO, 110 MIN. / REŽIE – JIŘÍ VEJDĚLEK  
HRAJÍ – HYNEK ČERMÁK, TATIANA DYKOVÁ, 
YVONA STOLAŘOVÁ, ELIŠKA BALZEROVÁ, 
MARTIN PECHLÁT, VOJTĚCH KOTEK

DIVADLO

ŠARLATÁN V KINECH 
OD 

26. BŘEZNA

KINO

400 ASA: PROSTĚ DOKUMENT…
„Svým spojením chceme posílit nejen vlastní 
práci a vybudovat prestiž našeho spolku, 
ale rádi bychom přispěli k renesanci zájmu 
o dokumentární fotografii vůbec,“ deklaro-
valo před rokem a půl sedm fotografů, kteří 
založili spolek s názvem 400 ASA (název 
odkazuje k citlivosti klasického kinofilmu). 
Nyní šest z nich – Karel Cudlín (1960), Jan 
Dobrovský (1960), Alžběta Jungrová (1978), 
Antonín Kratochvíl (1947), Jan Mihaliček 
(1965) a Martin Wágner (1980) – vystavuje 
svoje práce v Domu fotografie na výstavě 
400 ASA: Prostě dokument... Všichni na vy-
stavených exponátech realisticky sledují ráz 
dnešní doby, její proměnlivost ovšem každý 
vidí a zachycuje po svém. Pokaždé jde ale 
o emotivně a obrazově silné výpovědi, které 
na běžných reportážních snímcích nena-
jdeme. A protože sedmý člen spolku Tomki 
Němec (56) tentokrát nevystavuje, přizvali 
zbývající jako hosta výstavy italského ko-
legu a člena proslulé agentury Magnum 
Photos, jímž je renomovaný fotožurnalista 
Paolo Pellegrin (1964).
GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
DŮM FOTOGRAFIE

OTEVŘENO 
DO 

3. KVĚTNA

SPOLEČENSTVO VLASTNÍKŮ
Když režisér, autor a herec Jiří Havelka 
přišel před třemi lety se hrou Společenstvo 
vlastníků pro svoje domovské, pražské 
divadlo Vosto5, netrvalo dlouho a byl z ní 
vyprodaný hit. A stejně dobře se Vlastní-
kům vede i na stříbrném plátně – těší se di-
vácké i odborné přízni, získali 12 především 
hereckých nominací na Českého lva, sám 
Havelka má šanci získat dvě ceny za režii 
a scénář. Příběhy obyvatel jednoho činžov-
ního domu teď ožily v Českých Budějovi-
cích. A tak se i tady, konkrétně v KD Vltava, 
schází mimořádně různorodá společnost 
vlastníků bytových jednotek v činžáku, je-
hož střecha potřebuje kompletní renovaci, 
protože padají tašky a ohrožují chodce, 
světlíky hnijí, chybí výtah a nutně se musí 
udělat nový plynový rozvod. A ve fondu 
oprav je všehovšudy sto padesát tisíc. Tak-
že návrh na odprodej půdních prostor se 
zdá být skvělým řešením. Ale ouha, názory 
členů místního společenstva se výrazně 
rozcházejí!
JIHOČESKÉ DIVADLO / KD  VLTAVA / ČESKÉ BUDĚ-
JOVICE / REŽIE – MARTINA SCHLEGELOVÁ / HRAJÍ 
– TERESA BRANNA, TOMÁŠ DRÁPELA, NATÁLIA 
DRABIŠČÁKOVÁ, JIŘÍ UNTERMÜLLER A DALŠÍ

INZERCE
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KNIHA KONCERT TV TIP
DETEKTIV ARROWOOD 
MICK FINLAY
V Londýně boháči pořádají 
opulentní večírky, zatímco ty 
nejchudší svádí svět zločinu, drog 
a prostituce. V ulicích řádí sériový vrah, politici 
jsou zapletení do finančních a sexuálních skan-
dálů a policie neoplývá dostatečnými zdroji, 
aby zvládla ukočírovat vše, co se v hlavním 
městě děje. Lidé z vyšších vrstev si chodí pro 
pomoc ke slavnému detektivovi Sherlocku 
Holmesovi, ale v přelidněném jižním Londýně, 
kde jsou zločiny mnohem špinavější, se lidé ob-
racejí na soukromého vyšetřovatele Williama 
Arrowooda. Jednoho chladného letního dne 
tak na jeho dveře zaklepe mladá Francouzka 
Caroline, která pohřešuje bratra Thierryho. De-
tektiv brzy zjistí, že pracoval pro šéfa místního 
podsvětí a beze stopy zmizel, i to, že Caroline 
je velmi zručná lhářka…
MOBA, 369 KČ

40
DALIBOR JANDA 
Žít jako kaskadér, Kde 
jsi, Hráli jsme kličkovanou, Oheň, voda, vítr, 
Hurikán, Všechno na Mars… Kdo by neznal 
Dalibora Jandu, jehož písničky ovládaly nejen 
hitparády v osmdesátých letech, ale který 
dodnes patří ke špičce hudební scény a jeho hity 
k vrcholům večírků, svateb či plesů. Zpěvák má 
za sebou čtyřicet let na scéně, které oslaví vel-
kým slavnostním koncertem v pražské Lucerně. 
A slavit je co – během své kariéry prodal přes 
dva miliony desek a absolvoval na čtyři tisíce 
koncertů, v letech 1986–1988 vyhrál třikrát 
po sobě Zlatého slavíka. Na megakoncertě ho 
doprovodí jeho věrná kapela Prototyp, hostem 
večera bude Jandova zpívající dcera Jiřina Anna, 
oslavenec navíc slibuje další hvězdná překva-
pení. Jasné ale je, že prim budou hrát jeho 
nesmrtelné hity.
LUCERNA, PRAHA / PONDĚLÍ 30. BŘEZNA OD 19 HODIN

ZVÍŘATA SE ZLOU 
POVĚSTÍ
Představivost lidstva se po staletí vyvíjí 
díky tomu, že v dětství čteme pohádky, 
které už dlouho stojí u zrodu všeho, 
čeho se člověk obává a čemu věří. Děsí 
nás soví houkání a bojíme se zlé moci 
ropuch nebo čarodějnic. Obětí našeho 
strachu se i proto stala celkem nevinná 
divoká zvířata. Nová minisérie na  
Prima Zoom si předsevzala, že nastal 
čas postavit se strachu tváří v tvář. 
Její díly kombinují kresby malíře Johna 
Hora, který pracoval na filmových tri-
logiích Pán prstenů a Hobit, se záběry 
z přírody. Nabídnou úplně jiný pohled 
na pomlouvané zvířecí druhy a odhalí 
nejen jejich důležitou úlohu v přírodě, 
ale i jejich mimořádnou krásu.
PRIMA ZOOM / OD STŘEDY 18. BŘEZNA / 21:00

Z poetiky jedničky zbyly střípky, ubylo 
vykřičeného humoru z pokračování. 

Zároveň Bobule nepřišly na nic, co by z nich 
udělalo opět zajímavý film. A do série vnášejí 
nový fenomén: nudu. 

Jirka opět prchá
Začíná se stejně jako ve dvojce, jen prcha-
jícího Jirku (Lukáš Langmajer) tentokrát 
nepronásleduje nasupený otec jeho milenky, 

ale vyprovokovaný personál restaurace. Sice 
v ní ve stejnou chvíli vinař Honza (Kryštof 
Hádek) přijde o největšího odběratele, ale 
kamarády to dá zase dohromady a opět míří 
na Pálavu.

Honza cestou přiznává problémy v pod-
nikání i ve vztahu s Klárou (Tereza Ramba), 
zatímco Jirka svoje exekuce i rozvod tají. 
Honzovi chce ale pomoci, a tak na Mora-
vu pozve kamaráda Mira, aby jim pomohl 

Bobule za sebou mají úspěch i pád, první díl před dvanácti lety potěšil jako příjemná oddychová letní komedie, 
druhý zklamal coby taškařice à la Kameňák. Na který z nich navazuje ten třetí? Překvapivě ani na jeden.

RECENZE

TŘETÍ BOBULE SKLIDILY NUDU

s odbytem na Slovensko. Ten ale nejenže 
po chvíli pase po Kláře, ale také Jirku vydírá, 
aby získal výhodnou cenu a podmínky na od-
kup Honzova a Klářina vína.

Chybí zkušenosti
A přestože těch linek se rozehrává ještě 
mnohem víc – chronicky neúspěšný vinař ze 
sousedství (Miroslav Táborský), nesourodá 
dvojice policistů, sbližování Honzových dětí 
s Jirkovým synem nebo krádeže na vinohra-
du – film je vypráví bez větších emocí, jiskry, 
s pohasínajícím motorem. Jen sporadicky vy-
cházejí pokusy navodit opojnou atmosféru, 
kterou Pálava bezesporu disponuje, nevyzní 
vtipné, ale nedotažené hlášky, nepomáhá 
příjemné herecké obsazení hlavních rolí.

Pokaždé měly Bobule jiné tvůrce. Napo-
prvé psal scénář začínající, ovšem šikovný 
režisér Tomáš Bařina se zkušeným produ-
centem a scenáristou Rudolfem Merkne-
rem, napodruhé i napotřetí jeho zkušenost 
chybí. Scénář si zkusili dosavadní televizní 
autoři Matěj Podzimek s Tomášem Vávrou, 
režie se chopil Martin Kopp, za kterým stojí 
ne zrovna výrazný snímek Bajkeři. A přes-
tože Podzimek spolupracoval na výrazných 
projektech Metanol nebo Dukla 61, u nové-
ho žánru zatím jejich úspěch nezopakuje. 

Možná že zkušenější scenáristé a reži-
sér by s Bobulemi dokázali víc – pokud by 
ale chtěla série pokračovat v podobném 
duchu dál, bude lepší, když se třetím dílem 
rozloučí. ▪

30 %



Raper chtěl zaujmout koronavirem
Přemýšlel, jak se blýsknout na sociálních 
sítích a nabrat tisíce dalších fanoušků, 
ovšem jeho nápad ho místo 
slávy poslal do vazby. 
Na palubě letadla 
směřujícího z To-
ronta do jamajské-
ho města Montego 
Bay se raper James 
Potok rozhodl 
vystřelit si z posádky 
i z cestujících – ozná-
mil jim, že je nakažený 
koronavirem. Následovala panika, návrat 
na výchozí letiště a vyvedení Potoka 
v roušce a rukavicích. Když se ukázalo, že 
zpěvák jen žertoval, skončil ve vazbě a čeká 
na soud. 

Ronaldo vládne Instagramu. Rekordně!
Portugalský fotbalista 
Cristiano Ronaldo se 
zasluhuje nejen 
o krásné góly a fot-
balové momenty, 
ale také o rekordy 
na sociálních 
sítích. Je prvním 
člověkem, kterému 
se na Instagramu 
podařilo překonat hranici 
200 milionů sledujících. Na druhou, 
americkou zpěvačku Arianu Grande, 
má náskok 27 milionů fanoušků. Díky po-
čtu sledujících si na této síti fotbalista přijde 
ročně na 48 milionů dolarů, tedy na více než 
miliardu korun.

Josh Pieters se s kamarádem rozhodl 
pozvat Hopkinsovou do Prahy a předat jí 

Campaign to Unify the Nation Trophy, tedy 
cenu za kampaň pro sjednocování národa.
To zní na první pohled velkoryse, ovšem 
když se spojí počáteční písmena ceny 
do zkratky, tedy CUNT, vyjde z toho v an-
gličtině opravdu nepěkné pojmenování 
ženských pohlavních orgánů.

Pieters nenechal nic náhodě. Než Hop-
kinsové odeslal informativní e-mail o tom, 
že bude příští laureátkou, vyrobil k cenám 
internetové stránky, v Praze zajistil hotel 
i anglicky hovořící komparz, koupil leten-
ky... I když si práci zpestřil drobnými vtípky, 

CO SE DĚJE

TO NEJ Z INSTAGRAMU
?SOUTĚŽ  

O KNIHU FÁMA 
Přečtěte si sžíravě napínavou knihu Lesley 
Kary o svobodné matce se synem, kteří 
se přistěhovali z Londýna do přímořského 
městečka. A právě tady bez rozmyslu 
vypustí fámu, která ospalé městečko 
rázně probudí. Stačí správně odpovědět 
na otázku a s trochou štěstí můžete knihu 
vyhrát.

Kdo hraje postavu Jirky 
ve filmu 3Bobule?

A Kryštof Hádek
B Lukáš Langmajer
C Tomáš Měcháček

Odpověď zadejte do příslušného formuláře 
na www.cdprovas.cz do 18. března 2020.

kterými dokonce riskoval odhalení – tajemnici 
cen totiž na webu ilustroval dámou, která čte 
oznámení v londýnském metru, jako jejího 
zakladatele zase použil někdejšího vůdce Ku-
-klux-klanu – Hopkinsová trik neodhlalila. Cenu 
si nakonec převzala v salonku pražského hotelu 
před obřím nápisem CUNT.

Když bylo po všem, zveřejnil youtuber fotografie 
a později i video z akce a jejích příprav na Twitteru. 
Hopkinsová má svůj účet na této síti zablokovaný 
kvůli nenávistným příspěvkům, není ale pochyb, že 
se o tom, jak naletěla, rychle dozvěděla. Mimo-
chodem ptáte se, jak mladí Britové přišli zrovna 
na Prahu? Neomylně ji zmínili, když padla otázka, 
kde fakeovou akci pořídí nejlevněji.

DOKONALÝ PLÁN, JAK ZESMĚŠNIT RASISTKU

HIT SÍTÍ

Dojemnou fotkou bez-
prostředně po porodu 
dcery se pochlubila 
bývalá tenisová hvězda 
Anna Kurnikovová.  
Otcem je zpěvák 
Enrique Iglesias.

Touto fotkou oznámila Italy mi-
lovaná česká exmodelka Alena 
Šeredová, že je potřetí těhotná. 
Bývalá manželka fotbalisty 
Buffona čeká dítě s miliardářem 
Alessandrem Nasim.

Když zpěvačka Madonna 
zjistila, že britský princ Harry 
a jeho žena Meghan chtějí žít 
v Kanadě, natočila na Insta-
gram video, v němž jim nabízí 
svůj newyorský byt. A připojila 
vzkaz: „Neutíkejte do Kanady, 
je tam strašná nuda.“

Katie Hopkinsová je známá britská novinářka, která svými kontroverzními a rasisticky podbarvenými 
sloupky v ostrovních médiích leckoho štve. Stejně tak youtubera Joshe Pieterse. A tak vymyslel 
geniální plán, jak ji znemožnit.

ZÁBAVA56





Kapela PROTOTYP
Exkluzivní host: 

Jiřina Anna Jandová
a další hvězdná překvapení

V roce 2020 Dalibor Janda společně s Vámi oslaví svých 40 let na profi scéně koncertním turné po celém Česku 
a Slovensku. Turné zahájí jako hurikán 30. března 2020 v pražské Lucerně. Přijďte, Dalibor se na Vás moc těší.

Vstupenky na Ticketmaster nebo na obvyklých předprodejích. 
Info na www.daliborjanda.cz, FB: @daliborjandaofficial

Praha, Brno, Bratislava, Zvolen, Košice, Žilina, Prostějov, Zlín, Kroměříž, Stříbro, Kladno, Mělník a další a další.

Dalibor-Janda_40let_MAGAZIN-CD_215x270.indd   1 06.02.2020   1:18:49
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SOUTĚŽ 
Pošlete nám vyluštěnou tajenku  
a můžete vyhrát jednu ze tří  
sportovních mikin Soldiers  
ve stylovém designu. 

Správnou odpověď zadejte do  
formuláře na www.cdprovas.cz  
do 18. března 2020.
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ČTVRŤ
JERUZA-

LÉMA
HLEMÝŽĎKUROVITÍ

PTÁCI

PRAVO-
SLAVNÉ
OBRAZY

RÝŽOVÁ
PÁLENKA
STRUČNÝ
SOUHRN

PLYNNÝ
UHLOVODÍK
HRANICE NA
DŘEV. UHLÍ

BÁJNÝ
LETEC

PŘÍSLUŠNÍK
ZLATÉ

HORDY

SETINY
HEKTARŮ

(SLOV.)

ŠETRNÝ
K ŽIVOTNÍMU

PROSTŘEDÍ

VODOVODNÍ
ROZVOD

Václav Havel:
Přirozenou nevýhodou demokracie je,
že těm, kdo to s ní myslí poctivě, 
nesmírně svazuje ruce, ... 
(dokončení v tajence)

Tajenka z minulého čísla: 
Jen dogmatikové a fanatici znají jedinou 
pravdu a všechny odpovědi.

DARY
BOHŮM

KŘÍŽOVKA

Vyhrajte stylovou 
mikinu Soldiers, 
která je ideální pro 
sportovní aktivity 
v terénu nebo pro 
volný čas. Hodí 
se také k rybaření 
nebo do lesa. 

 



60 FEJETON

TEXT:  PAVEL FREJ
ILUSTRACE:  DIGISHOCK

JAK JSEM POTKAL KRÁSNOU ERIKU
Zadumán, nastoupil jsem v Ústí 

do vlaku a usadil se v polo-
prázdném velkoprostoru. Krásně 
smutné obrazy zapadajícího slunce 
v zamrzlé krajině brzy vystřídala 
tma a okna vagonu se proměnila 
v černá zrcadla, která odrážela 
všední realitu uvnitř vozu. Její odraz 
jsem spatřil v okně až v dálavách 
někde za Kolínem. A byl rozhodně 
nevšední. Tedy ona byla mimořádně 
nevšední. Hezká, ba co víc, krásná. 
Seděla na protější čtyřce. Po očku 
jsem její odraz ve skle sledoval 
po zbytek cesty. Nebo sledovala 
ona mě? Zdálo se mi, jako by se 
pousmála. 

Vystupovala v Libni stejně jako 
já. Tehdy se mě jemně dotkla a ze-
ptala se, zda nevím, odkud jede vlak 
do Klánovic, že je v Praze poprvé. 
Řekl jsem jí, že mi nemusí vykat a že 
může jít se mnou, protože jedu tím 
samým směrem. Tak jsme si spolu 
začali povídat. Ukázalo se, že se 
jmenuje Erika, je jí osmnáct (zato-
čila se mi hlava!) a že bydlí v děcáku 
v Uherském Hradišti. Vyprávěla, že 
má nejvyšší čas se osamostatnit, 
a proto prý přijela za kamarádkou 
do Prahy, aby jí pomohla najít práci. 
Zaplesal jsem a začal v hlavě spřá-
dat vlastní plány, vždyť fantazii se 
meze nekladou a nikomu neublíží. 
Mohl bych jí klidně najít přes známé 
práci servírky nebo barmanky, 
aspoň pro začátek. Působila ale, 
že má na mnohem víc. A jaké by to 
bylo pečovat doma o takhle mladou, 
krásnou a chytrou Eriku? 

„Nezaložil bys mě?“ přerušila tok 
mých nabuzených myšlenek. Slíbil 
jsem jí, že o tom cestou popřemýš-
lím a že ji doprovodím vlakem až 
do Klánovic, aby se v té velké Praze 
nebála. Na chvíli se omluvila a šla 
si opodál zavolat kamarádce, že už 

prý je na cestě. V Klánovicích u au-
tobusové točny ovšem její kamarád-
ka podle plánu nečekala. Když odjel 
linkový autobus a poslední loudavci 
opustili podchodem prostor zastáv-
ky, rozsvítila se světla jakési šedivé 
staré piksly zaparkované uprostřed 
točny. Než jsem stačil požádat 
Eriku o telefonní číslo, auto přijelo 
k nám a vystoupili z něj tři týpci 

v huňatých mikinách s kapucemi. 
Ten, co pod kapucí schovával ještě 
kšiltovku s logem žraloků ze San 
José, do mě drknul: „Slečna tě o něco 
prosila, ne? Byla by slušnost jí to 
dát, ne?“  Nějak extra nebezpečně 
nevypadal, ale když do mě drknul 
i ten druhý z trojice týpků, vytáhl 
jsem peněženku a udělal, oč mě 
žádali. Erika se na mě s omluvným 

výrazem ve tváři naposledy podívala 
těma svýma provokativně krásný-
ma očima. Nakonec řekla: „Promiň!“ 
a nastoupila s týpky do auta. Auto 
zaflekovalo na místě a odjelo. Ten 
večer jsem přišel o pár iluzí a taky 
o tisícikorunu. Ale na druhou stranu 
to byl docela hezký zimní výlet 
do Klánovic. Ve vlaku nám to spolu 
určitě moc slušelo! ▪

ZÁPISKY Z CEST ÚSTÍ – PRAHA
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po dešti, ideálně ve dvou na sebe kolmých 
směrech, přičemž prořežeme stávající drn 
do hloubky 3 až 5 mm. Na sběr hráběmi získa-
né hmoty, kterou následně zkompostujeme, 
můžeme použít travní sekačku.

Zaměřte se na holá místa 
Po vertikutaci se mohou v trávníku objevit 
holá místa. Ta pokryjeme vrstvičkou dobrého 
kompostu nebo rašeliny. Místa udržujeme 
vlhká, aby životaschopné rostliny ještě 
obrostly a drn se co nejdříve uzavřel. Nebo 
bez čekání použijeme travní směs k dosevům. 
Ta obsahuje semena rychle rostoucích trav 
i mulčovací materiál, který výsev přikryje 
a chrání před rychlým vyschnutím. Trávník 
poškozený z více než padesáti procent je 
nejlepší obnovit celý.

Přihnojování je nutnost
Po provzdušnění necháme trávník týden v kli-
du a následně jej přihnojíme po prvním dešti, 
kdy je půda krásně nasáklá vodou. Na jaře je 
důležité doplnit živiny, zejména dusík, který 
hraje důležitou roli pro kvalitu travního drnu. 
Později dáváme hnojiva typu NPK (v pomě-
ru doporučeném pro trávník). Také mějme 

CO NEOPOMENOUT

■ Začínáme s odkrýváním 
 rostlin po zimě.
■ Seřízneme okrasné trávy, které 
 nám zdobily zahradu přes zimu.
■ Řežeme živé ploty z opadavých 
 dřevin, ty mladé, čerstvě vysazené
 nejméně na polovinu.
■ Řežeme keřové i stromkové rybízy,
 můžeme je ještě zmlazovat.
■ Okopáváme jahodník, obíráme 
 z něj staré listy a hnojíme ho, 
 obyčejně ledkem nebo Cereritem 
 (stačí dát hnojivo kolem sazenic).
■ Je nejvyšší čas na výsev paprik 
 a chilli papriček.
■ Je čas vyset bazalku, yzop, 
 saturejku i tymián a stále ještě 
 i majoránku.
■ Vysadíme cibuli sazečku i šalotku 
 a vysejeme semínka cibule.
■ Trvalky zbavujeme suchých listů, 
 stvolů, stonků, omrzlých částí, 
 okopeme je, přihnojíme třeba 
 kompostem.
■ Vyséváme další vlnu letniček 
 s potřebou dlouhého předpěstování.

na paměti pravidlo jedné třetiny. To zname-
ná, že při kosení máme odstranit třetinu 
výšky porostu. První seč však nezačínáme 
dřív, než když tráva doroste na 6 až 8 cm. Čím 
intenzivněji a často sekáme, tím vyšší dávku 
živin musíme dodávat.  ▪

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

Rubrika vzniká ve spolupráci s časopisem Zahrádkář, více na www.izahradkar.cz.
Roční předplatné objednávejte na predplatne@zahradkari.cz či na tel. 222 780 739.

NASTARTUJTE TRÁVNÍK PO ZIMĚ
CO DĚLAT V BŘEZNU?
Na začátku jara je nutné zhodnotit vitalitu trávníku. Pokud se nám nijak zvlášť nelíbí, musíme udělat 
vše pro jeho rychlou regeneraci. Mezi potřebné úkony patří zejména úklid stařin, boj s mechem, 
přísev trávníku, a především zabezpečení dostatečné výživy správným systémem hnojení. Nesmíme 
však zapomínat, že trávník bude potřebovat naši péči i po zbytek roku.

ROK 
NA ZAHRADĚ

TEXT:  JANA LAPÁČKOVÁ
FOTO:  SHUTTERSTOCK

Práce na trávníku začínají obvykle v břez-
nu. Nic se ale nemá uspěchat. Začne-

me, až když roztaje poslední sníh, trávník 
rozmrzne, oschne a začne růst. Tato doba 
přichází, když je teplota půdy kolem 8 stupňů 
Celsia a v noci se již nevracejí mrazíky. Prvním 
krokem po zimě by mělo být odstranění sté-
bel a listů, odumřelých rostlin a mechu, které 
spolu tvoří travní plsť. Ta často bývá zdrojem 
houbových chorob, a může tak zamezit 
výměně vzduchu a vstřebávání vody spolu 
s rozpuštěnými živinami. 

K této činnosti můžeme využít ostřejší, 
ideálně přímo vertikutační hrábě nebo ver-
tikutátor. Zákrok provádíme nejlépe dva dny 
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Když chybí vůle, není ani cesty. Naštěstí 
tu je univerzální hnědá omáčka. Tak 

by se možná dala vysvětlit skutečnost, že 
i dnes můžete v některých školních jídelnách 
nebo na dětských táborech narazit na tuto 
divotvornou tekutinu, která umí měnit bar-
vy i hustotu, zatímco chuť zůstává stejná. 
Neslaná, nemastná, prostě nijaká. Asi každý 
z nás se s UHO v nejrůznějších podobách 
už setkal. Zvlášť když ve velkém pronikla 
i do hostinců a restaurací.

Vezměte si třeba takový devadesátko-
vý hit – kuřecí plátek zapečený se sýrem 
a broskví zalitý onou hnědou tekutinou. Kde 
se vzala, že by z broskve, sýru nebo masa? 
Ale kdepak, byla připravena hezky předem 
a je po ruce pro všestranné využití po celý 
den. Zatímco plátek kuřecího masa s broskví 
a sýrem patřil k oblíbeným pokrmům škol-
ních dětí, opravdovou noční můrou se pro 
mnohé stala třeba kolínka uvedená do stavu 
klinické smrti (tedy pořádně rozvařená), 
doplněná podušeným masem neznámého 
původu a zalitá UHO.

Že jsou Češi národem kutilů, dokazují v mnoha oborech.  Nejinak je tomu i v kuchyni. Při svých 
kulinářských pokusech vytvořili s minimem úsilí a surovin hmotu, kterou lze jako tekutou složku 
použít pro nejrůznější kombinace pokrmů. Univerzální hnědá omáčka se stala synonymem 
socialistických jídelen, ale později se masivně a s oblibou rozšířila i do dalších stravovacích zařízení.

ŠKRALOUPY ZE 
ŠKOLNÍCH JÍDELEN

TEXT:  PAVEL FREJ
FOTO:  ČTK, SHUTTERSTOCK

Co je na ní tak špatného?
Paradoxně samotná hnědá omáčka až 
takový průšvih být nemusí, pokud se k její 
přípravě přistupuje poctivě a z jejího využití 
v kuchyni se nestane univerzální doplněk 
„na všechno“, podobně jako z eidamu. Asi nej-
horším způsobem je udělat omáčku z kostky 
bujonu zalitého vroucí vodou a zahuštěné-
ho moukou. Mnohem sofistikovanějším 
způsobem přípravy je správný cibulový základ 
orestovaný krásně dohněda a zalitý chutným 
vývarem nebo šťávou vypečenou z masa. 
Říká se, že podle omáčky poznáš mistra, 
a něco na tom asi bude.
Aby nedošlo k nedorozumění, s pojmem 

hnědá omáčka se nesetkáte jen v Česku. 
Základní hnědá nebo světlá omáčka 

je taktéž součástí mnoha světových 
kuchyní a často slouží k další chuťově 
výrazné úpravě. Jiná hnědá omáčka, 
známá jako hnědý kečup, se zase 
běžně prodává třeba v Británii nebo 

v Irsku. Se slovem univerzální se však 
přece jen nejčastěji pojí ona česká verze. 

Výrazy UHO a její bílá varianta UBO patří 
prostě mezi naše legendy, které se dostaly 

i do cizojazyčných slovníků. ▪

TAJEMSTVÍ LEGENDÁRNÍ OMÁČKY
UHO

Hnědá omáčka 
se švestkami

Nejdůležitější je nakrájenou cibuli (nemusí být 
nadrobno) dostatečně dlouho restovat na oleji, dokud 
nezhnědne. Neměla by se však připálit. Pokud se začne 

připalovat, stačí přilít pár lžic vody a v procesu restování 
pokračovat. Následně se k cibuli přidají rajčata (nebo protlak), 
česnek, sušené švestky, podle chuti i hořčice, worcester, sůl, 
pepř a vše se zaleje vodou. Pod pokličkou se směs nechá asi 

20 minut probublávat a následně se rozmixuje dohladka a pří-
padně ještě dochutí. Výslednou konzistenci určuje poměr vody 
a rozmixovaných surovin, proto není při správném odhadu po-

třeba zahuštění jíškou. Takto připravená hnědá omáčka skvěle 
doplní třeba vaši domácí sekanou podávanou s brambo-

rovou kaší. Na másle orestovaný zelený hrášek pokrm 
na talíři rozzáří a dodá mu šmrnc.

TIP
 REDAKCE
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Tepláková souprava, gule dej si doprava. Po-
znali jste refrén známé písničky dnes legen-

dární skupiny v čele s Vojtou Dykem a Jakubem 
Prachařem? Při poslechu této skladby se může 
na první dojem zdát, že je pouhou satirou. 
Pokud se ale podíváme kolem sebe, najednou 
mě napadá, že autoři jen popsali realitu dnešní 
doby. Rozmohl se nám tu totiž takový nešvar. 
Tepláky opustily tělocvičnu a staly se běžnou 
součástí našich outfitů.

Všechno to začalo v osmdesátkách ve Spoje-
ných státech. Vzpomenete si, jak si Melanie  
Griffith ve filmu Podnikavá dívka přezouvá 
u vstupu do kancelářské budovy tenisky za lo-
dičky? Odtud už chybělo jen málo, aby se bílé 
tenisky staly trendem a doplňkem k pánskému 
obleku. Prioritou bylo tehdy pohodlí a zdá se, že 

S tímto názorem jsem se ale nenarodila, 
ten jsem získala díky celé řadě vlastních 
omylů. Naposledy jsem se chytla za nos, když 
jsem v teplákovce a špinavých teniskách 
vyrazila na nedělní procházku. Na zataže-
ném nebi najednou vykouklo několik málo 
hřejivých a optimisticky vyhlížejících paprsků, 
které mi asi měly osvítit mysl. V tu ránu jsem 
chtěla být neviditelná. A co čert nechtěl, 
poznala mě spolužačka z gymplu, která se 
ke mně řítila, aby mě pozdravila, i se svým 
minipsíkem, který doslova uháněl na svých 
malých nožičkách jako o život. Nebudu 
zabrušovat do detailu, jak moc bych ji raději 
nepotkala. Na sobě měla vyleštěné hnědé 
kozačky, kostkované šaty, vlněný béžový 
kabát a na vyfoukané hřívě červený baret. 
Byla dokonalá!

Přestože doufám, že Andulu v nejbližší 
době znovu nepotkám, chápejte, nebyly 
jsme zrovna „nejky“ a nevěřím, že by se to 
mohlo někdy změnit, musím jí poděkovat. 
Přehodnotila jsem celý svůj šatník, postupně 
dokoupila několik „bejziků“, jako jsou černé 
kalhoty, bílá košile, černé sako, bavlněný 
rolák, bílá trika s kulatým výstřihem, tmavě 
modré džíny, kvalitní matné punčocháče 
a béžový svetr. Ostatní dokupuji intuitivně 
podle nálady a ročního období. Jednak jsem 
zjistila, že obléknut se slušně a pěkně není 
otázkou peněz, ale také mám najednou větší 
místo v šatníku. Teplákové soupravy totiž 
zaberou mnohem víc místa. ▪

NEDĚLE PATŘÍ  ŠATŮM, KTERÉ 

Módní trendy se nám snaží vnutit klišé, že dobře vypadající oblečení je nákladná záležitost. Ale dobře se 
obléknout není věda a ani si kvůli nákupům trendy kousků nemusíte brát úvěr. K tomu jsem dospěla i já 
během nedělního odpoledne při procházce parkem, když jsem potkala pár bezdomovců. Věřte nebo ne, 
byli stokrát lépe oblečení než řada lidí, kteří mě do té chvíle míjeli. Žena vypadala jako dáma a muž jako 
džentlmen. Jako by vypadli ze starých fotografií. A to je přesně ono. Vše dokonalé už bylo vymyšleno.

DĚLAJÍ ČLOVĚKA

tenisky odstartovaly revoluci v přístupu k módě 
pro běžné pracující smrtelníky. Umět kombino-
vat zdánlivě nekombinovatelné kousky opravdu 
neumí každý. Tuto disciplínu bych doporučovala 
přenechat odborníkům. My ostatní uděláme 
lépe, když se budeme držet osvědčené klasiky. 

Pokud si nevíte rady, doporučuji si prohléd-
nout staré fotky babiček a prababiček. Tenkrát 
to zkrátka nešlo jinak než se obléknout tak, 
jak se sluší a patří. Mimochodem není nic jed-
noduššího než se řídit vlastním citem. Ladění 
zevnějšku se řídí kromě typu akce také místem 
jejího konání. A to i v případě všedních akcí, 
jako je procházka, návštěva obchodu, kance-
láře, městského úřadu, školy nebo parku. Tím, 
co máme na sobě, totiž dáváme najevo, jak si 
vážíme sebe samých a lidí kolem nás. 

MÓDA 
& STYL

TEXT: TEREZA DALECKÁ
ILUSTRACE: DIGISHOCK



ZÁBAVA64 SOUTĚŽ PRO 
CHYTRÉ HLAVY

1 Který koncert si Lenka Hatašová dopřála ke 
svým nedávným kulatým narozeninám?

 A  Lake Malawi
 B  ABBA Stars
 C  The Best of Classics

2 Kolik Židů se přibližně podařilo zachránit 
svitavskému rodákovi Oskaru Schindlerovi?

 A  1 200
 B  2 500
 C  5 000

3 K čemu v současnosti slouží Královský hrad 
ve Varšavě?

 A  k ubytování hlavy státu
 B  jako sídlo Národního muzea
 C  jako sídlo Akademie věd

4 Kdo hraje roli císaře a krále Karla IV. v muzikálu 
Noc na Karlštejně?

 A  Ivan Lupták
 B  Miloslav Mejzlík
 C  Daniel Bambas

5 Kolik činí průměrný měsíční výdělek podle 
parity kupní síly v Mosambiku?

 A  2 500 Kč
 B  4 500 Kč
 C  7 000 Kč

6 Kam jste se vydali na cesty díky inspiraci 
časopisu ČD pro vás? *

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

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

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

Správné odpovědi z minulého čísla:
1 – Modelář
2 – v 50 m
3 – Arco
4 – 13 let
5 – Tenerife

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

Soutěž o DVD 
Labyrint záhad
Jak se říká 
posvátnému 
symbolu ve tvaru 
písmene T?
C   tav

Soutěž o Zápisník 
návštěvníka památek
Ve kterém století 
byl postaven 
zámek v Nových 
Hradech?
C   v 19. století

Soutěž o vstupenky na otáčivé 
hlediště v Krumlově
Kolik nových premiér uvede 
Jihočeské divadlo na své 
domácí scéně v Českých 
Budějovicích do konce sezony?
C   9

Soutěž o knihu  
Hornické vdovy
Jak se jmenuje 
filmový debut 
režiséra Sama 
Mendese z roku 1999?
A   Americká krása

www.cd.cz

ČD 0735 2 4270

Kilometrická 
banka ČD
2000 km

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

Kompletní pravidla soutěží najdete na 

www.cdprovas.cz.
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