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Reklamní časopis národního dopravce

 Č
D

 P
R

O
 V

Á
S

      4
  / 2

0
2

1

4

Baví mě tvrdší 
a nekorektní
humor

Štěpán 
Kozub

HEREC

Cestování 
po Zlínském kraji

Evropský rok železnice

Jak se prokázat 
jízdenkou ve vlaku



ČD Bike
Služby pro 
cyklisty
▪   70 půjčoven kol ve všech krajích ČR 

(ve vybraných stanicích k dispozici 
i elektrokola a koloběžky)

▪   přeprava a úschova 
vypůjčených kol zdarma*

▪  možnost výletů cyklovlaky ČD

▪   výhodná přeprava vlastních kol, 
a to i do zahraničí

▪   v prodeji celodenní jízdenka 
pro přepravu kola 
po celé ČR za 99 Kč

*   Platí na vybraných tratích 
a v určených stanicích.

Otevření půjčoven 
si ověřte na našem webu.

Pojeďte s námi.
www.cd.cz/cdbike

ČD Bike
Služby pro 

půjčoven kol ve všech krajích ČR 
(ve vybraných stanicích k dispozici 

výhodná přeprava vlastních kol, 
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Vážení čtenáři, milí spolucestující,
pokaždé, když začínám psát editorial, pročítám všechny články a hledám slovo či prvek, které je 
spojují. Ne vždy je to patrné na první pohled, to pak přichází na řadu projekce a stavba více či méně 
obratných mostů a můstků. Občas jsou tak viditelné, že by po nich mohli přejít všichni oslové světa 
několikrát tam i zpět. Ovšem u tohoto vydání mi to zapadlo jako poslední dílek puzzle. Klíčovým 
výrazem pro toto číslo je pokora.

Napadlo mě to při čtení 
rozhovoru se Štěpánem 
Kozubem. Tak mladý 
a přitom tak pokorný. Svůj 
talent vnímá jako dar, 
který nevystavuje na odiv. 
Nechává ho vyniknout, ale 
uvědomuje si, že není jediný 
podobně obdařený. A také 
to, že vnímání kumštu je 
vyloženě subjektivní záležitost a zavděčit se všem zkrátka není možné. Podobně 
přistoupil k dobrodružství autor cestopisu. Do Tater se s rodinou vydal 
ne proto, aby je prostě zdolal, ale aby ukázal dětem, že k horám je 
potřeba přistupovat s respektem a pokorou, jinak hrozí, že si je 
zoškliví na celý život.
V první polovině 19. století chtěli naši předkové spojit Prahu 
a Drážďany systémem 
krkolomných železničních 
tratí přes Krušné hory. 
Teprve projektant Jan 
Perner přišel s návrhem 
stavby ve vltavském 
a labském údolí. Nejenže 
stavbu přirozeně 
zakomponoval do krajiny, 
ale hlavně chtěl, aby to 
skutečně fungovalo, ne vybudovat sám sobě pomník. 
Plody této pokory sklízíme i po 170 letech, protože 
po takto vyprojektované trati stále cestujeme, jak se dozvíte 
v železničním tématu.
Pokora není vlastnost, se kterou se rodíme, ale dovednost, kterou 
získáváme. Jde hlavně o to, umět se podívat na věci i jinýma očima 
než jen svýma. A to chce trošku nadhledu a úcty. Tak ať nám nechybí.
S úctou a pokorou                                             Václav Rubeš, šéfredaktor
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Národní dopravce objednal pro kraje dalších 33 nových 
bezbariérových motorových jednotek. Rámcový kontrakt se 
společností PESA Bydgoszcz jich umožňuje v případě zájmu 
dalších objednatelů odebrat až 160. Nové motoráky budou 
typově podobné vlakům stejného dodavatele, které u nás 
jezdí pod označením RegioShark. 

Odměna za nákup

Cestující se mohou 
těšit na další zcela 

nová motorová vozidla 
pro regionální dopravu. 
České dráhy totiž pode-
psaly smlouvu na do-
dávku 33 jednotek typu 
RegioShark za bezmála 
3 miliardy korun. Provoz 
těchto vozidel se plánuje 
v Praze, ve Středočes-
kém, v Pardubickém 
a Jihočeském kraji 
a na Vysočině. Už z vý-
roby budou vybavená 
evropským zabezpečo-

vačem ETCS, nabídnou 
115 míst k sezení, světlý 
a prostorný interiér 
s ergonomicky řešenými 
sedačkami, klimatizaci, 
bezbariérový přístup, 
wi-fi, zásuvky na dobí-
jení drobné elektroniky 
nebo audiovizuální 
informační systém. 

Jednotky budou moci 
jezdit rychlostí až  
120 km/h. První z nich 
se do provozu dostanou 
v průběhu jízdního řádu 
2023. Výrobce u nich 

počítá s ekologicky šetr-
nými motory i dostateč-
nou kapacitou úložných 
prostor pro zavazadla 
včetně univerzálního 
prostoru pro kočárky, 
jízdní kola nebo zvlášť 
objemná zavazadla. Toa-
lety budou mít uzavřený 
systém. Rodiče s nej-
menšími dětmi ocení 
sklopný přebalovací pult. 
České dráhy provozují 
jednotky typu Regio-
Shark, tedy vozidla řady 
844, od roku 2014.

E-shop ČD

REGIOSHARK  
NOVÉ GENERACE  
s komfortem pro 21. století

Pokud během měsíce dubna  
nakoupíte v e-shopu ČD, získáte slevu  
20 % na nákup v e-shopu 
www.vinovyhodne.cz, který 
se specializuje na prodej 
vysoce kvalitních vín 
z celého světa za vý-
hodné ceny. Neváhejte 
a využijte slevový 
kupon, který obdr-
žíte v závěru nákupu 
na www.cd.cz/eshop 
prostřednictvím vaší  
e-mailové adresy. Kupon lze  
uplatnit do 31. května 2021.  
Využijte i další výhody jako doprava 
zdarma nebo doručení ten samý den. 
Minimální částka nákupu není stanovena.

Přibývá fanoušků 
ČD Nostalgie 
Hlavní oficiální facebookový profil 
Českých drah nedávno nasbíral 
již 100 tisíc fanoušků. Po tomto 
úspěchu se objevil vzápětí i další. 
Na stejné sociální síti byla u profilu 
ČD Nostalgie překročena hranice  
12 tisíc sledovatelů, kteří  
se zajímají například o novinky  
z ČD Muzea v Lužné u Rakovníka,  
informace o chystaných nostalgic-
kých akcích či další železniční zajíma-
vosti. Profil národního dopravce 
na Instagramu také roste. Po bezmá-
la čtyřech letech má více než  
20 tisíc fanoušků, kteří obdivují 
zdařilé snímky z drážního prostředí. 
Staňte se i vy součástí této interne-
tové komunity!

SLEVA
20 %

Novinky
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Překvapte vaši přítelkyni, manželku, maminku či babičku a pošlete 
za nimi kurýra s rozkvetlým dárkem. Za nasbíraných 40 ČD Bodů 
z věrnostního programu Českých drah můžete na www.fleurop.cz  
získat slevu 20 procent na konkrétní kytici s názvem Elegantně 
vznešená nebo 15 procent na celý sortiment kytic a doplňků.  
Fleurop je květinová společnost, která zajistí nejen originální uvá-
zání kytice, ale i její profesionální doručení na adresu bydliště  
či pracoviště po celé republice i v zahraničí.

Soutěž o televizi 
a stovku piv k tomu

Pořád ještě trávíte hodně času doma? Nová smart telka s herní 
konzolí a k tomu 100 piv by vám tedy jistě bodlo. Na soutěž vás 

v dubnu zvou prodejny PONT to go a PONT Market. 
Tyto prodejny vždy vyberou do nabídky něco extra, 

co by vám nemělo uniknout. Třeba i železniční zajímavosti. 
Prozkoumejte jejich web.

Flotila lokomotiv Vectron  
se zdárně rozmnožuje
České dráhy převzaly od společnosti Rolling Stock Lease do nájmu 
šest vícesystémových elektrických lokomotiv řady 193 Vectron. 
Rozšířily tak stávající flotilu 11 vozidel tohoto typu, která jsou 
pravidelně nasazována v osobní dopravě. Počítá se s nimi pro 
linku R18 z Prahy do Starého Města u Uherského Hradiště. Nová 
vozidla nahradí starší lokomotivy řady 371, které nebudou moci 
být na zmíněné trase přibližně od roku 2022 provozovány z důvodu 
změny trakčního napájení. Dalších sedm lokomotiv Vectron si Čes-
ké dráhy plánují pronajmout ještě v říjnu letošního roku.

Opravárenská hala v Brně  
nejen pro elektrické jednotky
Nejmodernější hala pro údržbu železničních vozidel Českých drah 
byla uvedena do provozu ve středisku údržby v Brně-Maloměřicích. 
Vyrostla za zhruba dva roky od zahájení stavby. Disponuje dvěma 
kolejemi s délkou přes 150 metrů a bude sloužit především pro údržbu 
elektrických jednotek a vratných souprav s potenciálem využití pro 
servis nových elektrických jednotek Jihomoravského kraje. Mezi její 
vybavení patří mimo jiné prohlídkové kanály a lávky, mobilní ploši-
ny či mostový jeřáb s nosností 11 tun. 

www.ponty.cz

Dubnový tip z pohodlných obchodů na trase

Za ČD Body 
rozkvetlý 
dárek 

Jdi na krusovice.cz

18470 KRU IIHF inzerce JP A5.indd   1 28.01.21   16:06
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O NEDĚLÍCH A PO OBJEDNÁNÍ

K poutnímu areálu  
v Horní Polici

Traduje se, že v roce 1523 byla 
na břehu řeky Ploučnice v Horní Polici 
na Českolipsku nalezena dřevěná soš-
ka Panny Marie. Věřící to vnímali jako 

nebeský dar a soška se stala atrakcí 
místního kostelíka, kam se jí chodilo 
klanět stále více poutníků. Na přelo-
mu 17. a 18. století došlo k barokní 

přestavbě svatostánku a celý poutní 
areál získal dnešní podobu. Loni byla 

dokončena jeho rekonstrukce a areál, 
kterému vévodí kostel Navštívení 

Panny Marie s nádherným oltářem, byl 
opět zpřístupněn veřejnosti. Od ná-

draží v Horní Polici se k němu můžete 
vydat po zelené značce (500 m). 

Nejbližší železniční stanice: 
Horní Police
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Jaro je v plném proudu, zelená se nejen tráva, ptáci zpívají serenády, tak 
proč sedět doma. Vytáhněte trekingové hole nebo jízdní kolo a vydejte se 
do přírody. Nespočet tipů najdete v aplikaci Vlakem na výlet. Za každý výlet 
získáte body a ty pak proměníte třeba za jízdenku na vlak zdarma.

Vlakem 
navýlet

ZA PĚKNÉHO POČASÍ

Za výhledy  
na památnou horu Říp

Loni byla Řípská pouť zrušena a letos 
to taky s pořádáním tradiční akce 

nevypadá nadějně. Na Říp se ale můžete 
vypravit skoro kdykoli a rozhlédnout  
se po kraji, jak to kdysi udělal podle  

pověsti praotec Čech. Na vrcholu 
najdete rotundu sv. Vojtěcha a sv. Jiří 

a taky Boumovu chatu s občerstvením. 
Nejkratší cesta na Říp vede od vlakové 

zastávky Ctiněves po červené turistické 
značce (2,5 km). Na vlak se nemusíte 
vracet stejnou cestou. Modrá značka 
vás dovede k zastávce Mnetěš (3 km), 
po žluté se zase můžete vydat na vlak 

do Vražkova (4 km) a červená vás dopro-
vodí do Roudnice nad Labem (6 km). 

Nejbližší železniční stanice: 
Ctiněves
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PO CELÝ ROK

Z Mnichovic do Prahy 
po nové cyklostezce

Přes čtrnáct kilometrů dlouhá cyklo-
stezka s názvem Do Prahy na kole pro-
pojuje od loňského roku obce Ladova 

kraje s metropolí. Napojit se na ni mů-
žete nedaleko zastávky v Mnichovicích 
a přes Všestary, Strančice, Světice a Ří-

čany po ní dojedete až do pražských 
Kolovrat. Součástí cyklostezky je řada 
odpočinkových míst. U nich můžete 

načerpat sílu na další cestu, občerstvit 
se nebo si s dětmi užít nějakou tu 

zábavu. Kromě altánků s lavicemi či 
stojanů na kola u nich najdete různé 

herní prvky, ohniště a také informační 
panely Ladova kraje. Cyklostezka je 

vhodná i pro inline bruslaře.

Nejbližší železniční zastávka: 
Mnichovice

NA 
KOLO

Informace 
mohou být neaktuální. 

Dostupnost ověřte 
on-line. 

POZOR!

w w w . c d . c z / v l a k e m n a v y l e t
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V TURISTICKÉ SEZONĚ

Od Bechyňky ke zřícenině  
hradu Dobronice

K jihočeským unikátům patří lokálka 
mezi Táborem a Bechyní, tzv. Bechyň-

ka. Od většiny stanic a zastávek na naší 
první elektrifikované trati se můžete 

vydat na zajímavé výlety. Třeba od za-
stávky Třebelice vás modrá turistická 

značka dovede ke zřícenině gotického 
hradu Dobronice (7 km), který byl  
postaven kolem roku 1320. Ještě  

v 17. století ho jezuité využívali jako 
letní rezidenci, o sto let později byl 
už opuštěný a chátral. Pokud máte 

toulavé boty, od rozcestí pod hradem 
se můžete vydat podél řeky Lužnice 

po červené turistické značce až  
k bechyňskému nádraží (9 km).

Nejbližší železniční zastávka: 
Třebelice

PO CELÝ ROK

Modrá proti rudé  
v České Třebové

Z České Třebové se můžete vydat 
s aplikací Vlakem na výlet na necelých 
osm kilometrů dlouhý výlet se skrytým 
příběhem. Ten vás vrátí v čase do srpna 

roku 1968, kdy se naší zemí valily 
tanky okupačních vojsk. Výpravčí Petr 
Černý z České Třebové se snaží zadržet 

vlak, který veze do Prahy rušičky. Ty 
mají blokovat vysílání rozhlasu, které 
je jediným zdrojem objektivních infor-

mací. Zapeklitou situaci mu můžete 
pomoci vyřešit, když zodpovíte správ-

ně soutěžní otázky. Odměnou vám 
budou body do věrnostního programu 
ČD. Za výlet Modrá proti rudé (1968) 

lze získat až 30 bodů.

Nejbližší železniční stanice: 
Česká Třebová

OD DUBNA DO ŘÍJNA

Návštěva na svatbě  
Polyxeny z Pernštejna

Nejpohádkovějším hradem 
na Moravě je bezesporu Pernštejn. 

Natáčelo se na něm více než čty-
řicet filmů. K nejznámějším patří 

komedie Kam čert nemůže nebo po-
hádky Jak se budí princezny či Pták 
Ohnivák. Hrad se objevil také třeba 
ve sci-fi seriálu Návštěvníci z roku 

1983 o expedici Adam 84. V aplikaci 
Vlakem na výlet najdete hravý výlet, 

který vás dovede od nádraží v Ne-
dvědici k hradu a zpět. U každého 
z deseti zastavení na bezmála pět 

kilometrů dlouhé trase budete plnit 
úkoly, kterými pomůžete osvobodit 

hrad a jeho panstvo od zlé kletby. 
Na svatbu paní Polyxeny totiž 

zapomněli pozvat čaroděje Mezase 
z Nedvědice, ten se urazil a hrad za-
čaroval. Za správné odpovědi může-
te získat až 25 ČD Bodů. Pokud bude 

hrad otevřený, nevynechejte jeho 
prohlídku. Vybrat si můžete ze dvou 

základních okruhů. Na Pernštejně 
nabízejí i prohlídky s výkladem upra-
veným tak, aby bavil i děti. S jedním 

je však nutné počítat – se schody. 
A že jich není málo.

Nejbližší železniční stanice: 
Nedvědice

SKRYTÝ 
PŘÍBĚH

HRAVÉ 
VÝLETY

NA 
TÚRU
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Štěpán Kozub

Schválně si na internetu vyhledejte a pusťte videa 
publikovaná pod názvem Tři tygři. Právě díky nim 
vzbudil už minulý rok Štěpán Kozub velkou pozornost 
a získal si nejen mladé diváky. Tenhle tygr z Ostravy 
je na svůj věk neuvěřitelně talentovaný, což dokázal 
nejen v čistě improvizačních scénkách, ale i v řadě 
seriálových a filmových rolí. Na tu velkou zatím ještě čeká. 
Každopádně patří mezi tváře, které si zapamatujete. 

T e x t :  E v a  F r a ň k o v á 
F o t o :  J a n  L i p o v s k ý

rozhovor

IMPROVIZACE 
NA JEVIŠTI
JE ADRENALIN,
nikdy nevíte, jak to dopadne
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Měl jste kvůli své váze během puber-
ty nějaké trauma? Setkal jste se třeba 
se šikanou?
Samozřejmě. Dalo by se říct, že moje 
dětství a puberta byly prošpikované 
šikanou. Ve škole bylo pár dětí, které 
mi dávaly opravdu velmi najevo, co si 
myslí o tom, jak vypadám. Ze školy vedla 
k nám domů jenom jedna možná cesta, 
na té si mě vždycky odchytly a už to jelo! 
Házení věcí do potoka, kradení jídla 
nebo fackování – to vše bylo na denním 
pořádku. Jako dítě jsem tím hodně trpěl 
a bál se o tom mluvit. Pak už to bylo 
opravdu nesnesitelné, tak jsem se doma 
svěřil tatínkovi. On byl správný chlap 
a vždycky mě jako dítě ochraňoval. Zašel 
do školy a bylo po šikaně.

Konzervatoř jste studoval v Ostravě 
a po studiích jste tam už zůstal. Nelá-
kalo vás přestěhovat se a hrát třeba 
v Brně nebo v Praze?
Přiznám se, že ne. Ostravu jsem si velmi 
rychle zamiloval. Je neuchopitelná, 
svá, ryzí a opravdová. Miluji zdejší lidi 
a kulturu. 

Která místa v Ostravě byste návštěv-
níkům doporučil?
Určitě celou Dolní oblast Vítkovice, 
to je nádherné industriální prostředí. 
Také bych doporučil navštívit jakékoli 
ostravské divadlo. Slezská Ostrava je 
taky skvělá. Bydlím tam a musím říct, že 
jsem dlouho nevěděl, kolik zeleně v Ost-
ravě máme. V centru miluju Masarykovo 
náměstí a místní kavárny. Když mám 
volno, sednu si do jedné z nich, dám si 
kafe a jen se tak koukám kolem sebe. To 
mi dělá dobře.

Poslední dobou to skoro vypadá, že 
jste neustále na televizní obrazov-
ce, ať už v seriálech nebo různých 
talkshow. Na internetu se navíc sta-
ly hitem vaše scénky s Třemi tygry. 
Kde se vzala tahle Kozubmánie?
Upřímně, vlastně nevím. Asi se stalo 
to, čemu jsem vždycky věřil. Pokud člo-
věk přistupuje ke své profesi zodpověd-
ně a snaží se ji vykonávat, jak nejlépe 
umí, touží po informacích, je zvědavý 
a dokáže krotit své ego, tak se přece 
musí dostavit nějaká forma zadosti-
učinění. Prostě se snažím makat. Tak 
snad je to aspoň částečně vidět.

Vyrůstal jste ve slezském Javorníku. 
Co říkali rodiče a příbuzní na to, 
když jste se hlásil na konzervatoř? 
Byli velmi překvapení. Když jsem 
nastupoval na konzervatoř, bylo mi 
patnáct. Ale měl jsem jednu obrovskou 
výhodu. Rodiče mne vždy podporovali 
ve všem, co jsem chtěl dělat. Tatínek 
mne dokonce každý pátek po dobu 
několika měsíců vozil do Ostravy 
na přípravné hodiny. Naši v tomhle byli 
vždy skvělí.

Byl jste už jako dítě extrovert a rád 
se předváděl? 
Myslím že ano. Jako dítě mě všechno 
zajímalo, pořád jsem něco zkoumal. 
Napodoboval jsem různé spolužáky 
a učitele, dokonce i rodinné příslušní-
ky. A potom jsem to předváděl na do-
mácích oslavách a všichni se dobře 
bavili. Dokonce i ti, které jsem zrovna 
imitoval.

V patnácti letech jste prý vážil 
115 kilo. Musel jste na přijímacích 
zkouškách asi hodně vyčnívat…
Rozhodně jsem byl výrazný typ už 
tím, jak jsem vypadal. Náš ročník, kde 
nás bylo deset, vedl profesor Václav 
Klemens, kterému do velké míry 
vděčím za to, co dneska o herectví vím. 
Byl velmi důsledný a neodpustil nám 
nic. Z každého v našem ročníku udělal 
naprosto odlišný typ.

Ostravu jsem si velmi 
rychle zamiloval. 
Je neuchopitelná, svá, 
ryzí a opravdová.

Očima  autorky
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Štěpán je takové sluníčko, které prostě nepřehlédnete. I když na mě osobně jsou 
scénky Tří tygrů už trochu moc, oceňuji zapálení, se kterým se do videí s kolegy pouští, 
protože improvizace je jeden z nejtěžších uměleckých žánrů. Líbí se mi na něm pokora, 
s jakou k práci přistupuje, a taky odvaha, kterou projevil, když se ve 24 letech stal zod-
povědným za program jediného soukromého ostravského divadla. Myslím, že Štěpán 
má před sebou velkou hereckou kariéru a že o něm ještě hodně uslyšíme.   

V inscenaci Dva úplně nazí muži

▲ Při natáčení Třech tygrů

▲
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Říká se o vás, že kolegy na jevišti rád 
dostáváte do trapných situací.
V tom je obrovský kus nadsázky. Ale 
často se bavím, když vidím, jak kolega 
v něčem plave. Sám vím, co se v něm asi 
v tu chvíli odehrává, a přesto mi to přijde 
prostě vtipné. Navíc trapno, které by 
v běžném životě zabralo pět minut, trvá 
na jevišti pocitově pět hodin. 

Pomstili se vám kolegové někdy 
za tuhle škodolibost?
Na jevišti se máme rádi, ale současně 
se všichni popichujeme. Třeba kolega 
Albert Čuba mi v jednom představení 
v roli policisty pokaždé odvypráví úplně 
jiný příběh o smrti svého otce. Jednou 
mu zemřel na agresivní neštovice, 
podruhé mu rozsekala hlavu vrtule 
od klimatizace. Skoro legendární histor-
ka se mi ale stala během Shakespearovy 
hry Něco za něco. Hrál jsem hlavní roli 
knížete, který se převléká za mnicha, 
aby mohl v utajení pozorovat jednání 
svých poddaných. Bylo to velmi náročné 
představení, které trvalo tři hodiny. 

V ostravském divadle Mír jste se stal 
doslova mistrem improvizace. Co vás 
na tomhle žánru nejvíc baví?
V první řadě je to odklon od klasické 
činohry. Je to svobodný tvar. Řekl bych až 
anarchie na jevišti! Je to únik, ale zároveň 
obrovský adrenalin, protože nikdy neví-
me, jak to dopadne. Mám rád, když herec 
umí být pohotový a koncentrovaný. 
Improvizace je výborný trénink. A já rád 
trénuju a pokouším své vlastní limity.

Asi je fajn, že se nemusíte učit do-
předu texty, ale na druhou stranu to 
musí být před samotným představe-
ním docela o nervy, ne?
Pro mě vždycky! Jsem velký trémis-
ta a pokaždé se bojím. Ale o to více 
mne baví umět to překonat. Prostě se 
hecnout a přijmout fakt, že můžu být 
trapný, hloupý, anebo dokonce směšný. 
Nutí mě to vystupovat z komfortní zóny 
a to je, řekl bych, velmi zdravá činnost.

Když jsem v závěrečné scéně poklekl, 
abych požádal o ruku, moje kalhoty, 
nasáklé potem, už to nevydržely a pukly 
přímo ve švu mezi nohama! Neměl jsem 
spodní prádlo, takže si umíte představit, 
že divák ten večer viděl víc, než za co si 
zaplatil.

Proč nenosíte spodní prádlo?
Byla to sázka ještě ze střední školy, která 
mi zůstala. Zvykl jsem si na to a přijde 
mi to už naprosto normální. 

V minisérii sKORO NA mizině, kterou 
jste během pandemie s divadlem Mír 
rozjeli na internetu, si dost utahujete 
z Pražáků, hlavně z jejich dialektu. 
Nepíšou vám třeba nějaké výhružné 
komentáře na sociálních sítích? 
Komediální žánr je prostě nadsázka, 
a tu buď přijmete, anebo ne. Mám stále 
na paměti jednu krásnou větu: Pokud 
nejsi schopen udělat si legraci ze sebe, 
nemáš právo dělat si ji z druhého. A tím 
se řídím.

Takže jezdit do Prahy se nebojíte? 
Naopak. V Praze trávím padesát procent 
svého pracovního života. Praha je 
v pohodě. 

Jak vznikl vlastně nápad na soubor 
Tři tygři? A proč takový název, když 
jste čtyři herci?
To byl nápad Alberta Čuby. Chtěl vytvo-
řit nějaký improvizační divadelní formát. 
Původně to mělo být koncipováno více 
jako kabaret. Tři tygři ale existují více 
než pět let a v průběhu času se vyvíjejí. 
Začínali jsme tři. Pak se Robin Ferro 
zranil a byl v podstatě na několik měsíců 
nepoužitelný. V tu dobu k nám do týmu 
přišel Vláďa Polák. Když se Robin vrátil, 
tak už jsme zůstali čtyři. Jako tři Duma-
sovi mušketýři, kteří byli vlastně taky 
čtyři.  

Jak jste se v divadle poprali s nemož-
ností hrát? Scénky točené na internet 
jsou určitě fajn, ale přímý kontakt 
s publikem nahradit nemůžou.  
Museli jsme se přizpůsobit. Určitě nás 
ale nenapadlo sedět doma a čekat. 
Nebo si nedejbůh stěžovat! To není náš 
styl. Prostě jsme jeli v rámci možností 
dál. Samozřejmě že živý kontakt s divá-
kem je nenahraditelný a už mi opravdu 
velmi chybí. Těším se, až se divadla 
otevřou a budeme moct zase normálně 
fungovat a rozdávat radost.

Bull

Kdo je pan 
Schmitt?

Smrt talentovaného vepře

Už ani den
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Jsem velký trémista 
a pokaždé se bojím. 

Ale o to více mne baví 
umět to překonat.

Štěpán Kozub
Narodil se v Bohumíně. Herectví studoval na Janáčkově konzervatoři v Ostravě.  
Už během studií hostoval v Národním divadle moravskoslezském a v Komorní scéně 
Aréna. Později začal působit v divadle Mír, kde od roku 2019 pracuje jako umělecký  
šéf. Byl nominován na Cenu Thálie a získal Cenu divadelní kritiky Talent roku 
2015. Na festivalu nezávislých hororových filmů v Las Vegas získal v roce 2018 cenu 
za nejlepšího herce ve filmu Ruchoth Raoth. Čeští diváci ho znají z detektivních  
seriálů Místo zločinu Ostrava, Případy 1. oddělení, Policie Modrava, Kapitán Exner, 
Zločiny Velké Prahy nebo ze skečového pásma Pečený sněhulák. V kinech ho snad 
brzy uvidíme ve filmu Zátopek.

Báli jste se, že by Mír jako jediné 
soukromé divadlo v Ostravě mohlo 
z finančních důvodů skončit?
To jsme se teda báli! Ale lidi byli a jsou 
úžasní. Pomohli nám do takové míry, že 
divadlo stále stojí. Samozřejmě to není 
takové jako za běžného provozu, ale 
i tak je to obdivuhodné. Rád bych touto 
cestou poděkoval všem lidem, kteří nás 
sledují a podporují. Jste skvělí! Děkujeme.

Hrál jste v detektivních seriálech, na-
příklad vyšetřovatele. Přitom byste 
mi seděl do nějaké pořádné komedie! 
Myslíte, že to ještě přijde?
Už to přišlo. O prázdninách jsem natočil 
komedii Shoky & Morthy: Poslední velká 
akce. Režie se ujal Andy Fehu a spolu 
s Jakubem Štáfkem hraju hlavní roli. 

Váš smysl pro humor je dost speci-
fický. Měl jste ale kvůli němu někdy 
problémy? 
To mám asi pořád. Ale moje rodina 
a přátelé už mě znají. Můj humor je asi 
trošku tvrdší, ale co už! Tak to prostě 
je. Často se snažím humorem rozbíjet 
společenská pravidla, taky mám rád ne-
korektní humor, což je dnes těžké kde-
koli aplikovat, protože žijeme v době, 
kdy máme několik desítek pohlaví, 
a říct slovo prdel v televizním médiu 
musí projít schvalovacími procesy! To 
mě nebaví. Díky za to, že ještě existují 
platformy, kde se člověk může svobodně 
bavit a smát se tomu, co mu směšné 
připadá.  ▪

Půjde o příběh vyhořelých youtuberů, 
kteří jedou točit svoje poslední video. 
A letos v létě budeme se Třemi tygry 
točit náš první celovečerní kinofilm. A to 
bude samozřejmě taky komedie. Víc 
zatím prozradit nemůžu, ale scénář si 
píšeme sami. 

Kromě herectví taky zpíváte. Když 
jsem poslouchala vaše písně, ke kte-
rým máte i videa na internetu, bylo 
to jako pozorovat úplně jiného člově-
ka. Ty písně jsou procítěné, většinou 
vážné, melancholické. Baví vás tahle 
rozpolcenost?
Baví. Hudba a zpěv mě čistí. Jsem rád, že 
jsem poznal Jirku Krhuta a že spolu muzi-
ku tvoříme. Stejně tak jako se rád směju, 
tak někdy i rad pláču. Tak jako asi každý.
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Zlínský kraj

Cestování 
po ČR

Po železničním koridoru se pohodlně dostanete do středu Moravy a pak to máte do atraktivních 
koutů Zlínského kraje už jen kousek. V historickém městě Kroměříž vás uchvátí nádherné zahrady 
(viz foto) i místa plná historie. Vždyť právě tady vznikala první moderní ústava našich dějin. 
V lázeňských Luhačovicích si odpočine vaše tělo i duše. A ve Zlíně a v okolí Vizovic můžete hledat 
stopy po nejslavnějším podnikateli první republiky. 
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Ať už se chystáte do Kroměříže od-
kudkoli, nejvýhodnější vlakové spojení 
si vyhledáte na www.cd.cz nebo 
v aplikaci Můj vlak. V letní sezoně je 
na kroměřížském nádraží v provozu 
půjčovna kol ČD Bike. Prohlídku města 
si tak můžete zpříjemnit v sedle bicy-
klu. Aktuální informace najdete na  
www.cd.cz/cdbike.

Vlakem do Kroměříže

14

cestování po ČR l naše města

T e x t :  T o m á š  R e z e k
F o t o :  a r c h i v  M Ú  K r o m ě ř í ž
P ř i p r a v e n o  v e   s p o l u p r á c i  s   M ě s t s k ý m  ú ř a d e m  K r o m ě ř í ž

Vytvořit kousek nebe na zemi. To byl nejspíš záměr 
olomouckých biskupů a arcibiskupů, když budovali 
v Kroměříži zámek i obě kouzelné zahrady. Nejen památky 
dělají z města na řece Moravě ideální místo, kam se vypravit 
na výlet s rodinou. Nasedněte do vlaku a přijeďte.

Od kroměřížského nádraží vás do cen-
tra města dovede místní značení 

nebo modrá turistická značka. Vlastně 
absolvujete stejnou cestu jako v srpnu 
roku 1885 rakouský císař František Josef I.,  
který přijel po kolejích do Kroměříže 
na setkání s ruským carem Alexandrem III.  
Na tuto událost se do města sjely de-
sítky novinářů z celé Evropy. Významu 
akce odpovídala i výzdoba města. Také 
kroměřížský zámek, letní rezidence 
olomouckých arcibiskupů, kde se setkání 
panovníků konalo, prošel rekonstrukcí 
a byl vybaven nábytkem a zařízením, 

které do Kroměříže dopravilo 26 želez-
ničních vagonů. Císař dokonce na po-
čest cara uspořádal na zámku divadelní 
představení, které odehráli vybraní herci 
z Vídně.

Jedinečné filmové kulisy
Za zdmi Arcibiskupského zámku proka-
zovali herci své umění ještě mnohokrát. 
Třeba při natáčení oscarového filmu 
Amadeus, koprodukční minisérie Marie 
Terezie nebo pohádky Peklo s princez-
nou. Při prohlídce reprezentačních sálů 
poznáte, proč je kroměřížský zámek 

mezi filmaři tak oblíbený. Z desítek místností 
s historickým mobiliářem vyniká rokokový 
Sněmovní sál s 22 křišťálovými lustry nebo 
Manský sál s jedinečnou freskovou výzdo-
bou. Cenná je zámecká knihovna a neméně 
tak obrazárna, druhá nejvýznamnější galerie 
u nás. Její chloubou je Tizianův obraz Apollón 
a Marsyas. Při návštěvě nevynechejte ani 
návštěvu zámecké věže. Z jejího ochozu si 
užijete výhled na město a okolí.

Kouzla zahradního umění
Vydaří-li se počasí, projděte se po Pod-
zámecké zahradě. Patří k nejkrásnějším 

KROMĚŘÍŽ SI VÁS 
PODMANÍ HISTORIÍ 
a skvostnou zahradní lyrikou
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kašny, fontány, voliéra ptáčnice nebo 
obnovený králičí kopec s norami pro 
ušáky.

Ještě než odjedete
Byla by chyba omezit výlet do Kroměříže 
jen na prohlídku trojlístku památek za-
psaných na seznamu světového dědictví 
UNESCO. Hlavně měšťanské domy 
s podloubím na Velkém náměstí byste 
neměli minout bez povšimnutí. V jed-
nom z nich sídlí Muzeum Kroměřížska se 
zajímavými expozicemi, v jiném najdete 
oblíbené zrcadlové bludiště a v dalších 
příjemné restaurace a kavárny, které 
lákají k posezení. Pokud nebudete vědět 
ve městě kudy kam, nechte si poradit 
v informačním centru vedle radnice, kte-
rá dominuje hlavnímu kroměřížskému 
rynku. Určitě vás navedou i k zábavnímu 
parku u výstaviště, kde můžete rodinný 
výlet zakončit a užít si na závěr společně 
spoustu legrace.  ▪

krajinářským parkům v Evropě. 
V letní sezoně se po ní můžete projet 
i autovláčkem. Kromě zeleně, rybníků, 
soch, pomníků a romantických staveb 
v zahradě objevíte i zookoutek, který 
ocení hlavně děti. Přes centrum města 
dojdete k dalšímu kroměřížskému po-
kladu – Květné zahradě. Na tento raně 
barokní libosad s ornamentálními zá-
hony a bohatou květinovou výzdobou 
se podívejte pěkně z výšky – ze střešní 
terasy 244 metry dlouhé kolonády. 
Kromě ní zdobí libosad osmiboká 
rotunda s bohatou vnitřní výzdobou, 

Své politické názory si prý zformoval 
v okamžiku, kdy komunisté zlikvido-
vali jeho otci tiskárnu. Stalo se tak 
v Kroměříži roku 1950 a Karlu Krylovi 
bylo šest let. Otec pak musel do hutní 
výroby a jeho rodinu vystěhovali do su-
terénního bytu v ulici Kpt. Jaroše 11.  
Pobyt „zpívajícího básníka“ v Kromě-
říži připomíná pamětní deska nejen 
na této adrese, ale i na rodném domě 
v Březinově ulici č. 9. 

Vystudoval keramickou školu v Be-
chyni a spolubydlící na internátě byli 
svědky jeho muzikantských začátků. 
Tady složil svou první písničku Potkal 
jsem svou tchyni. Známější začal být 
od roku 1965, kdy se jeho písně už 
hrály v rozhlase. Popularitu mu při-
nesla skladba Bratříčku, zavírej vrátka. 
První stejnojmenná deska mu vyšla 
u společnosti Panton půl roku po invazi 
vojsk Varšavské smlouvy do Českoslo-
venska. S nastupující normalizací ale 
přišly první zákazy. V září 1969 odjel 
na písničkový festival do západního 
Německa, kde požádal o politický azyl, 
ale ne o německé občanství, protože 
by ztratil to československé. 

Do vlasti se vrátil na konci listopadu 
1989. Po počáteční euforii ze změn 
a ohromujícího přijetí publikem začal 
být kritický k politickým poměrům. Vší-
mal si nepravostí a nemlčel. Pro mnohé 
se stává kverulantem, jiní v něm viděli 
vizionáře a proroka. Zemřel na infarkt 
3. března 1994 v Mnichově, nedlou-
ho před plánovanou oslavou svých 
padesátin. Jedinečnou expozici o životě 
Karla Kryla si v Kroměříži můžete 
prohlédnout v suterénu Klubu Starý 
pivovar v Prusinovského ulici. 

Osobnost regionu
 Karel Kryl
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Na ostrožském zámku 
objevíte planetu jednorožců

Uherský Ostroh možná znáte hlavně 
jako přístav výletní lodě, kterou se lze 
svézt o letních prázdninách po Baťově 

kanále. Ve městě ale najdete také 
zámek a v jeho podzemí jedinečnou 

fantazijní expozici. V Křišťálové jeskyni 
odhalíte tajemství a kouzla vody, 

v místnosti Paměť světa – Atlantida 
se ocitnete v iluzorním podmořském 

světě, kde vás očarují nejen obrazy 
Zdeňka Hajného. Pak navštívíte 
vzdálenou planetu jednorožců 

Lukuma, na níž vládne podmanivá hra 
světel a zvuků. K dalším zámeckým 

unikátům patří nejníže položená 
rozhledna na světě nebo Nesmírná 

věž, na jejíž stavbu byly použity 
dubové trámy, které dlouhou dobu 

sloužily jako lávka přes řeku Moravu.

KUDY? 
Od ostrožského nádraží dojdete  

k zámku asi za dvacet minut. Stačí  
sledovat místní ukazatele, které navádějí 

k zámku a k informačnímu centru.

V dubnu to bývá s plánováním výletů složité. Aprílové počasí 
připomíná sázku do loterie. V bezplatné aplikaci Vlakem na výlet 
najdete tipy, kam se s dětmi vydat, ať už se na obloze honí mraky, 
nebo sluníčko pálí o sto šest. Určitě si vyberete. A od nádraží 
nezabloudíte, aplikace vás spolehlivě navede k cíli. U každého 
výletu najdete popis cesty od vlaku. 

Ve zlínské zoo si můžete
pohladit rejnoka

Procestujete tu celý svět a přitom 
nepřekročíte státní hranice. 

Ve zlínské zoo se projdete 
pralesem tropické Ameriky, kolem 
domorodých afrických chýší nebo 

třeba japonskou zahradou Mu-Shin. 
Jedinečný areál je domovem více než 
220 druhů zvířat. K nejoblíbenějším 

pavilonům patří Zátoka rejnoků, 
kde si mořské paryby nejen 

pohladíte, ale dokonce i nakrmíte. 
Limitovaný počet kelímků s krmnou 

dávkou se prodává za 30 Kč. Malí 
návštěvníci se mohou vydovádět 
v australském dětském koutku se 
spoustou atrakcí nebo zkusit svou 

mrštnost v lanovém labyrintu. 
K výšlapu láká pozorovací věž, z níž 

je parádní výhled na tygry. Cestu 
po zoo si můžete usnadnit jízdou 

ve vyhlídkovém vláčku.

KUDY? 
K zoo se lze vydat od nádraží Zlín 
střed po červené značce (9 km).  
S dětmi ale raději využijte místní 
MHD (do zastávky Lešná, ZOO).
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Ve Starém Městě ulovíte 
s Človíčkem velkého medvěda

Lásku ke sportu je třeba v dětech 
pěstovat odmala. Místem, kde můžete 

ve svých potomcích vyvolat touhu  
stát se olympijským vítězem, je 

Sportpark Rybníček ve Starém Městě. 
Kromě sportovišť tu mají pro malé 

návštěvníky přichystanou originální 
naučnou stezku – Človíčkovu stezku. 

Jedenáct informačních tabulí přibližuje 
hravou formou, jak se vyvíjel sport 

od pravěku až po současnost. Děti si také 
mohou samy vyzkoušet, jak obratným 
jsou človíčkem, a zkusit přejít suchou 

nohou bažinu, utrhnout ovoce ze stromu 
nebo ulovit k obědu velkého medvěda. 
Absolvováním stezky zábava nekončí. 
S dětmi můžete pak zajít do dětského 
koutku nebo si třeba opéct špekáček 

na ohništi.

KUDY? 
Od nádraží ve Starém Městě se vydejte 
po červené a zelené značce k rozcestí 

u koupaliště (1 km). Od něj je to ke  
Sportparku Rybníček už jen pár kroků.

ROZHÝBEJ 
SEZA FANTAZIÍ

ZA 
ZVÍŘÁTKY

Informace 
mohou být neaktuální. 

Dostupnost ověřte 
on-line. 

POZOR!

Aby děti 
nezlobily

w w w . c d . c z / v l a k e m n a v y l e t
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U Velehradu nahlédnete
do obydlí z Velké Moravy

Tady bude děti dějepis bavit. 
V Archeoskanzenu Modrá nedaleko 
Velehradu před lety postavili repliku 

opevněného velkomoravského 
sídliště. Přijeďte se podívat, jak  

se žilo ve středním Pomoraví  
v 9. století. V areálu skanzenu objevíte 

obydlí prostých lidí (tzv. zemnice), 
domy, v nichž žili v dávných dobách 
obyvatelé hradišť, příbytek kněze, 
řadu hospodářských staveb včetně 

pekárny, studnu, rotundu a také věž, 
která sloužila jako rozhledna nebo 
poslední útočiště obránců hradiště 
při jeho napadení. Během roku se 
ve skanzenu koná řada akcí, které 

přibližují život starých Slovanů. 
Kromě naučných představení nebo 
ukázek řemesel jsou na programu 

i různé slavnosti, koncerty a festivaly.

KUDY? 
Ze Starého Města vás turistické ukaza-
tele navedou na Poutní cestu růžence. 

Od rozcestí u hráze  
Konventního rybníka vás pak k cíli 

dovede modrá značka.
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Zlínská Galaxie nabízí 
vesmírné zážitky

Na zeleném okraji Zlína, jen několik minut jízdy 
trolejbusem z centra, si s dětmi můžete užít 

dobrodružnou cestu vesmírem. V hale rodinného 
zábavního parku Galaxie najdete atrakce, z nichž 

každá představuje jinou planetu či galaxii. 
Kromě velké multifunkční prolézačky s tobogany 

a obřími skluzavkami tu na děti čeká vesmírná 
stanice, raketoplán, skákací hrady, trampolíny 

nebo horolezecká stěna. Nechybí ani motokárová 
dráha, střelecká aréna a hřiště na basketbal, 

fotbal a badminton. Výlet za zábavou můžete 
završit parádním obědem v restauraci, která je 

součástí komplexu stejně jako relaxační centrum 
s hvězdnou saunou a vesmírným whirlpoolem.

KUDY? 
Ze Zlína se svezte trolejbusem č. 4 nebo 5 do  
zastávky Januštice, tenis. kurty. Od ní je to  

k zábavnímu parku Galaxie už jen 400 metrů. 

Do Uherského Hradiště
za mokrou legrací

Zabalit plavky a vzhůru na vlak. 
Kam? Do Uherského Hradiště, 

kde místní aquapark nabízí řadu 
možností, jak si užít bezva den. Pod 

jednou střechou najdete spoustu 
atrakcí, plaveckých a zábavních 
bazénů, saun a odpočinkových 
zón a restaurací. A navíc v létě 
jsou prostory vnitřního areálu 
rozšířeny o venkovní koupání 
a zábavu na hřištích a dalších 

sportovištích. Největšími lákadly 
uherskohradišťského aquaparku 
jsou tobogany X-tube o délce 186 
metrů a Black Hole se sto čtyřiceti 

metry nebo celoroční provoz 
vyhřívaného bazénu pod širým 

nebem. S malými dětmi můžete 
využít brouzdaliště se skluzavkou. 

A pokud zatoužíte po relaxaci 
a odpočinku, saunový svět je 

ideálním místem.

KUDY? 
Přes centrum města a Smetanovy 

sady dojdete od nádraží  
k aquaparku za necelou půlhodinu. 

Popis cesty najdete v aplikaci  
Vlakem na výlet.
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cestování po ČR l poznej Česko pěšky

Z KOLONÁDY 
OKOLO PRAMENŮ 
do nitra karpatských lesů

Na trasu vyznačenou červeným 
psaníčkem se můžeme napojit už 

od nádraží. Mineme poštu, kde Okruh 
Dušana Jurkoviče oficiálně začíná, 
a přes lázeňskou kolonádu se 
dostaneme k ladnému altánu 
nad zřídlem pramene Ottovky. 
Udržovaný anglický park 
zvolna přechází do klasic-
kého lesa a vyšperkované 
lázeňské centrum se změní 
v poetickou bránu Karpat 
na jižním okraji Valašska. Cesta 
se táhne pod hřebenem Vizovic-
kých vrchů, který ukrývá tajuplná 
romantická skaliska i poutní areál 
Malenisko nad Provodovem se studán-
kou zázračné svaté vody a unikátním 
obrazem kojící Madony.

Po křížové cestě
Za Luhačovicemi nás čeká prudké 
stoupání. První pádný důvod k pauzičce 
patří prameni, který se pyšní pěkným 
ženským jménem Viola. Ten díky 
průzkumnému vrtu spatřil světlo světa 
teprve před deseti lety. Voda z Violy 
obsahuje vysoké množství rozpuště-

V aplikaci 
Vlakem na výlet 
získáte za tuto 

trasu  
20 ČD Bodů 

Slovácký expres přes den míří do Luhačovic takřka 
každé dvě hodiny. Nejkrásnějším lázním Moravy vtisknul 
nenapodobitelnou ikonickou tvář slavný architekt Dušan 
Jurkovič. Proto pěší túru symbolicky spojíme s trasou 
Jurkovičova okruhu.

ných solí. A nezapře klasickou, výrazně 
ostrou chuť luhačovických kyselek. Ná-
sledně stezku vroubí zastavení křížové 

cesty. Pod tu se autorsky podepsala 
výtvarnice Jitka Jurnečková. 

Duchovní motivy netradič-
ně, avšak vkusně přenesla 
do smaltovaných obrazů. 
Originální dílo se harmo-
nicky propojilo s přírodou 
a navíc dokáže vzdorovat 

rozmarům počasí. Křížová 
cesta končí vedle pramene 

Marie. I on byl nedávno uměle 
navrtán. Když jsem tudy kráčel, 

tak bohužel nevydal ani kapku vody. 
Říká se, že voda z tohoto pramene je ze 
zdejších minerálek nejméně výrazná. 

Romantické jezírko s pokladem
Ještě nedávno Marii obklopovala hustá 
smrčina. Nicméně i sem vtrhnul kůrovec. 
Na druhou stranu se tak z odlesněných 
svahů otevřely pěkné pohledy do údolí 
říčky Šťávnice i na přilehlou členitou kra-
jinu. Vzápětí se stezka vyhoupne vzhůru, 
olízne prostorné slunné louky u myslivec-
ké chaty Obory a poté temným poros-

T e x t  a   f o t o :  J a k u b  H l o u š e k

Altán nad pramenem Viola

 Jezírko lásky láká k romantickému zastavení

Luhačovická přehrada byla nedávno vyčištěna od bahna



vodní nádrž Luhačovice

Obětová hora

 Pozlovice

Jezírko lásky

 pramen Marie

 lázeňská kolonáda

pramen Viola

žst. Luhačovice

Z Brna
rychlíky s přestupem ve Starém Městě 
u Uherského Hradiště, případně regionálním 
vlakem do Uherského Hradiště a dále rychlíkem

Z Ostravy
vlakem vyšší kvality do Starého Města 
u Uherského Hradiště a dále rychlíkem

Ze Zlína
regionálním vlakem do Otrokovic a dále rychlíkem

Vlakem do Luhačovic
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tem sestoupí až k lesklému oku Jezírka 
lásky. Romantický rybníček nechal vysta-
vět hrabě Serényi jako napajedlo pro lesní 
zvěř. U jezírka se prý scházela zámožná 
komtesa se svým chudým milencem. 
A kdo si v jeho chladné vodě smočí levý 
ukazováček, toho čeká vztah naplněný 
láskou a věrností. Tak alespoň hovoří 
pověsti, které plně zapadají do uvolněné 
atmosféry lázní. Ostatně odjakživa sem 
lázeňští hosté rádi chodili na procházky. 
Materiálněji zaměřené klienty pak určitě 
vzruší jiná pověst: v Jezírku lásky je prý 
schovaný loupežnický poklad.

Můžeme si odpočinout u přístřešku 
s ohništěm, kde si výletníci rádi opékají 
špekáčky. Zároveň Jezírko lásky tvoří 
součást cyklotrasy Obora. Milovníky 
cykloturistiky ale musím upozornit, že 
v době mé návštěvy byly lesní cesty hod-
ně rozryté těžkou technikou. Doporučuji 
jim proto kola terénní. Ale i tak, ať se při-
praví na příležitostný cyklokros – neboli 
pochod s bicyklem na rameni. 

Lenošení u přehrady
Postupujeme dál polesím. Tu míjíme 
drobné památky jako pomník tragické 
smrti myslivce či starý nakloněný křížek. 
Mimo hlavní vegetační období můžou 
chvílemi vykouknout mezi kmeny pa-
noramata Pozlovic. Do nich míří i naše 
trasa. Po průchodu městysem sestou-
píme k oblíbené Luhačovické přehradě. 
Malebná vodní nádrž hezky zapadla 

do údolí a její elegantní masivní hráz prezen-
tuje poctivou stavařinu. Přehrada se začala 
rodit těsně před vypuknutím první světové 
války. Definitivního dokončení se dočkala 
počátkem třicátých let minulého století. 

Tady na travnatém břehu přehrady, 
který svádí k povalování a lenošení, přijde 
okamžik stěžejního rozhodnutí. Kudy dál? 
Klíčovou roli při hledání odpovědi bude hrát 
počasí, roční období a potřeby členů výpravy. 
V pořádném vedru určitě zvítězí koupání 
orámované půvabnou siluetou údolí. K této 
volbě výrazně přispějí stánky s občerstvením 
a hospůdky s pohodovou atmosférou. Pří-
jemné jaro nebo barevný podzim zase lákají 
k pohodlnému tříkilometrovému okruhu 
kolem přehrady, který je na hony vzdálený 
plahočení po kopcích i stráních. A koho 
putování už nadobro unavilo, ten s povdě-
kem završí výlet klidným návratem podél 
říčky zpět do víru pulsujících lázní a připíše si 
přibližně deset kilometrů.

Hora plná magie
Pokud ale budeme pokračovat po okruhu, 
čeká nás strmý výstup na Obětovou horu. 
Už její název věstí magické místo. Prý zde 
sídlil zelený had, který zahnal tatarské ná-
jezdníky. Nitro hory současně tají drahocen-
né klenoty hlídané mocnými čaroději a přes 
noc tu zase straší přízrak hraběte Serényiho. 
Dříve na úbočích hory údajně prskaly výrony 
plynů a prameny, z nichž místní poddaní 
tajně získávali sůl. Teď se nám z průseků 
naskytne výhled daleko do krajiny. Vrchol 
hory ovšem obvykle dýchá liduprázdnou 
opuštěností. Vypraví se sem totiž jen zlomek 
návštěvníků. Pokud máme dostatek sil, mů-
žeme poctivě dokončit celou trasu okruhu. 
Případně si můžeme trasu zkrátit po cestách 
necestách přímo do náruče Luhačovic. ▪

A DOMA TO ZNÁTE? www.nacestu.cz

Rubrika vzniká ve spolupráci s časopisem NaCestu. 

Křížová cesta s motivy od výtvarnice 
Jitky Jurnečkové

Lesy u pramene 
Marie poškodil 
kůrovec

Starý křížek 
u Pozlovic

DÉLKA 
TRASY 
16  KM

Obětová hora láká milovníky záhad
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cestování po ČR l tudy kráčely dějiny

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

Jméno Baťa mají lidé spojené především s botami. Ale 
činorodý baťovský duch a všestrannost podnikatelů 
s tímto jménem je zavedly do mnoha oblastí hospodářství. 
Jejich koncern podnikal ve čtyřech desítkách oborů výroby 
i obchodu včetně železnice. Část jejich dopravních plánů 
a vizí se skutečně realizovala, ale většina bohužel zůstala 
jen na papíře. Inspirují však dodnes.

BRATŘI BAŤOVÉ 
MĚLI VELKÉ PLÁNY  
pro lepší obuv i dopravu

Nejdříve se stalo legendou a sym-
bolem prosperity, později terčem 

pomluv a národním tabu. Řeč je o jménu 
Baťa, které proslavilo Zlínsko jako světo-
vé centrum obuvnického průmyslu.  
Na konci třicátých let pracovalo pro 
firmu Baťa už asi 42 tisíc lidí v Česko-
slovensku a dalších 25 tisíc v zahraničí. 
Firma produkovala 48 milionů párů bot 
ročně a provozovala síť prodejen ve více 
než padesáti zemích na čtyřech konti-
nentech. Tomáš Baťa, syn obyčejného 
ševce, a jeho nevlastní bratr Jan 
Antonín Baťa dokázali ve Zlíně 
vybudovat opravdový hospo-
dářský gigant. Do oblasti 
jejich zájmu se dostala 
i doprava.

Propojit republiku
Československo se hned 
po svém vzniku potýkalo s ne-
výhodnou strukturou železniční 
sítě. Většina hlavních tratí v Čechách 
a na Moravě mířila především na Vídeň, 
zatímco na Slovensku zase na Budapešť. 
Tomáš Baťa proto představil v roce 1928 
plán na výstavbu železničního spojení 
Prahy s Košicemi přes Kroměříž, Zlín 
a Púchov. Se stavbou se skutečně začalo 
v roce 1934. Nová trať měla navázat 
na soukromou dráhu Otrokovice – Zlín 
– Vizovice. Dokončení projektu však 

překazila válka a po ní se už nepodařilo 
trať na Slovensko dostavět. V roce 1951 
byl projekt definitivně zastaven. V kra-
jině ji však stále připomínají některé 
dokončené náspy a železniční mosty 
bez kolejí.  

Vzduch je naše moře
Tomáš Baťa přesto na železnici podni-
kal. Zakoupil majoritní podíl akcií místní 
dráhy z Otrokovic do Vizovic a jeho spo-
lečnost Otrokovicko-zlínsko-vizovická 

dráha (OZVD) ji od roku 1931 
provozovala. Uplatnily se na ní 

i progresivní motorové vozy. 
Okolo 25 kilometrů dlouhé 
dráhy se rozkládala řada 
provozů firmy Baťa, které 
na ni byly napojené vleč-

kami a železniční dopravu 
intenzivně využívaly. 
Tomáše Baťu okouzlila 

i letadla a nakonec naplnila i jeho 
osud. V meziválečném Československu 

se ujalo rčení: „Vzduch je naše moře“. 
A firma Baťa ho dokonale naplňovala. 
Od roku 1924 provozovala leteckou 
dopravu a o deset let později začala 
vyrábět vlastní letadla. Jako hlavní ak-
cionář založila v Otrokovicích Zlínskou 
leteckou společnost, která v současnos-
ti nese jméno ZLIN Aircraft. V roce 1932, 
uprostřed plného pracovního nasazení, 

umírá Tomáš Baťa při leteckém neštěstí 
v Otrokovicích. Firmy se pak ujímá jeho 
nevlastní bratr Antonín.

Duchovní otec první dálnice
Na konci 20. let zavedla firma Baťa také auto-
mobilovou dopravu. Na tu myslel Jan Antonín 
Baťa ve své asi nejznámější publikaci Budu-
jeme stát pro 40 milionů lidí, kde předložil 
svou vizi rozvoje celé země včetně moderních 
dopravních sítí. V ní navrhoval výstavbu 
páteřní komunikace – dálnice – z Chebu, 
okolo Plzně a jižně od Prahy, přes Vysočinu, 
Zlín a Žilinu do Košic, Užhorodu a až na samý 
východ Podkarpatské Rusi. Inspirací mu 

K Baťovu 
kanálu se 

můžete vypravit 
s aplikací Vlakem 
na výlet a získat 

ČD Body 

Takto si u Baťů představovali první dálnici 
od Chebu až na východ Podkarpatské Rusi

Pozůstatky železničního mostu ve Vizovicích

Tomáš Baťa při práci překypoval nápady 
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tudy kráčely dějiny l cestování po ČR

nejvhodnější způsob dopravy na Zlínsko 
zvolily plavbu po řece Moravě. Tu však 
bylo nutné splavnit. Firma Baťa, stát 
i samospráva se dohodly na výstavbě 
plavebního a zavlažovacího kanálu, 
který dnes známe jako Baťův. Finanční 
prostředky sdružily ministerstvo sociál-
ních věcí, jako podporu při boji s neza-
městnaností, ministerstvo zemědělství, 
v rámci projektu meliorací a závlah, 
a firma Baťa. Na konci roku 1938 byla 
celá vodní cesta z Rohatce do Otrokovic 
uvedena do provozu. Parametry kanálu 
naznačují, že ambice jeho tvůrce byly 
však mnohem větší.  ▪

údajně byla autostráda Řím – Neapol. 
Realizace tohoto smělého plánu se 
začala naplňovat v roce 1939, kdy se stal 
ministrem veřejných prací jeho spolu-
pracovník, dosavadní ředitel Baťových 
závodů a starosta Zlína Dominik Čipera. 
Bylo postaveno několik mostů budoucí 
dálnice a provedeny různé zemní práce, 
ale stejně jako u železnice stavba zůstala 
nedokončená. 

Plavební kanál
O něco více štěstí měli Baťové při stavbě 
vodních cest. Baťovy závody zakoupily 
na Hodonínsku lignitové doly a jako 

  Pocházel ze ševcovské rodiny. 

V roce 1894 založil ve Zlíně společně 

se sourozenci Annou a Antonínem 

obuvnickou dílnu. V roce 1895 stála 

dílna s 50 zaměstnanci a dluhy přes 

8 tisíc zlatých před krachem, 

ale Tomáš Baťa bankrot 

odvrátil a v roce 1897 

s úspěchem zavedl 

výrobu lehkých plátěných 

bot, tzv. baťovek. V roce 

1905 podnikl inspirativní 

cestu do USA, Velké Británie 

a Německa. Mnoho ze získaných 

zahraničních zkušeností postupně 

uplatnil ve své firmě. V roce 1914 

zaměstnávala Baťova továrna 400 

lidí, o deset let později již kolem 3 a půl 

tisíce. V roce 1932, ve věku 56 let, Tomáš 

Baťa zahynul při leteckém neštěstí 

v Otrokovicích. 

  Nevlastní bratr Tomáše Bati se stal 

po jeho tragické smrti jediným majitelem 

akciové společnosti Baťa. Navzdory 

velké hospodářské krizi pokračoval 

v úspěšném rozvoji firmy. V roce 1939 

odešel do amerického exilu a do vlasti 

se už nevrátil. Svůj majetek 

v protektorátu fingovaně 

převedl na švagrovou 

a synovce (se kterými se 

později dlouhé roky soudil) 

a začal podnikat v Brazílii, 

kde už zůstal. Po válce ho 

Národní soud v Praze označil 

za zrádce a kolaboranta, v roce 1947 byly 

závody ve Zlíně znárodněny. Rehabilitace 

se dočkal až po roce 1989. Prezident 

republiky ho v roce 2019 vyznamenal 

Řádem bílého lva in memoriam.

Pokud se chcete podívat na Baťův 
plavební kanál, udělejte si tam výlet 
vlakem. Budete to mít snadné, protože 
poblíž vede druhý železniční koridor. 
Vystupte třeba z regionálního vlaku 
ve stanici Bzenec, přívoz a pak se dejte 
po modré turistické značce do Veselí nad 
Moravou. Odtamtud pak můžete vyrazit 
po červené značce do proslulé Strážnice.

Tip na výlet vlakem

Tomáš Baťa (1876–1932) 

Jan Antonín Baťa (1898–1965)
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Plavební kanál měl spojit Dunaj, Odru a Labe

V lesích 
na Zlínsku stále 
najdete zbytky 
z nedokončené 
železnice



22

cestování po ČR l slavná filmová místa 
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LÁZEŇSKÉ MĚSTO 
LUHAČOVICE

Autoři seriálu kladli velký důraz 
nejen na dobové rekvizity, ale 
také na vykreslení společenského 
postavení prvorepublikového 
četníka. Toto povolání patřilo 
mezi velmi nebezpečné, po válce 
se krajinou pohybovala spousta 
zločinců, revolučních skupin, 
pytláků a pašeráků, kteří se 
nerozpakovali vytáhnout 
na četníka zbraň a použít ji. 
Protiváhou nebezpečí byly relativně 
dobrý plat a záruka státní služby. 
Není divu, že o sňatky s četníky byl 
tehdy velký zájem. Ne vždy ale o to 
muži v uniformě stáli…

Dva mladí četničtí elévové jsou krátce po skončení první 
světové války převeleni do rajonu na pomezí Slovácka 
a Valašska. Mají posílit místní pátrací stanici. Doba je 
to nelehká, plná válečných šrámů i snahy o budování 
nové republiky. Hrdinové bojují nejen se zločinci, ale i se 
zakořeněnými předsudky a lidskou hloupostí.

 Statut četníka  Kde se natáčelo

ČETNÍCI Z LUHAČOVIC

ČR, 2017, 12 epizod

 Co divákům neušlo

 O seriálu

Z inspekce rytmistra:
 „Byl jsem tázán prezidentskou 

kanceláří, zdali je cesta pana 
prezidenta na Slovensko 

přes Luhačovice bezpečná.“
Po velkém úspěchu Četnických 
humoresek se plánovalo jejich 
pokračování, časem se však vyvinul 
zcela samostatný projekt. Jeho 
autorem a scenáristou se stal 
Petr Bok. Celkem 12 epizod bylo 
volně inspirováno skutečnými 
událostmi. O natáčení se podělili 
hned tři režiséři. Do ústřední 
dvojice četnických noviců byli 
obsazeni Martin Donutil (syn 
Miroslava Donutila) a Robert Hájek 
(objevený Václavem Vorlíčkem 
v komedii Mach, Šebestová 
a kouzelné sluchátko, jinak též 
syn herečky Jarmily Švehlové). 
Výpravný seriál se natáčel 200 dnů 
ve 40 lokalitách se 160 herci a bylo 
použito 1 600 kostýmů. Nějaký čas 
se mluvilo o pokračování, tentokrát 
zasazeném do vinařské oblasti 
Znojemska. 

Pro lázeňství v Luhačovicích 
byla zásadní první třetina 
20. století. Vznikla 
zde řada významných 
staveb. Šlo především 
o ojedinělý soubor budov 
architekta Dušana 
Jurkoviče, následovaný 
dalšími díly secese, rané 
moderny a funkcionalismu. Není proto divu, že pro 
svou prvorepublikovou atmosféru jsou Luhačovice 
vyhledávaným místem filmařů. Kromě Četníků 
z Luhačovic sem opakovaně zavítaly zmiňované Četnické 
humoresky, natáčely se zde filmy jako Lev s bílou hřívou 
nebo komedie Poznej svého muže. Slavný Jurkovičův 
dům stojí na Lázeňském náměstí a slouží dnes jako hotel. 

Železniční fandové a cestující znají 
dobře Luhačovice jako konečnou stanici 
dálkové linky R18 Slovácký expres. 
A vlaky hrají důležitou roli i v několika 
epizodách Četníků. Filmařům však 
typizované nádraží v Luhačovicích 
s několika málo zdobnými prvky 
nestačilo, a tak si pro své účely vybrali 
krásnou nádražní budovu v Lednici 
a osadili ji cedulemi LUHAČOVICE LÁZNĚ. 
V některých scénách je luhačovické 
nádraží pro efekt prezentováno 
jako průjezdné, například v epizodě 
s prezidentským Masarykovým vlakem. 
To však není možné, neboť stanice 
v Luhačovicích byla odjakživa koncová.   
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železničářům
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železnice

Spojení Praha – Drážďany

Mezinárodní rychlík uháněl údolím, hluboce vrytým nahnědlými, strmými skalisky až 
k břehům majestátního Labe. Toto údolí lze nazvat hrdelní soutěskou historie. Tudy projížděly 
vlaky z Berlína do Prahy a v nich muži s temným posláním v roce třicátém osmém. Jejich 
cílovou stanicí nebyla Praha, ale Mnichov. Tudy se řítily zatemnělou nocí v šesti válečných 
létech vlaky plné zbraní a zkázy… Takto dramaticky až pateticky popisoval provoz na trati 
Praha – Drážďany vypravěč z úvodních titulků seriálu 30 případů majora Zemana v díle Bílé 
linky. Klíčové železniční spojení si letos v dubnu připomene 170 let od svého vzniku.

MEZINÁRODNÍ TRAŤ 
PODÉL LABE 
si připomíná 170 let provozu

T e x t :  R o s t i s l a v  Š m í d a
F o t o :  a r c h i v  Č D  a   W i k i m e d i a 
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S vyměřováním železnice z Prahy 
do Drážďan se začalo ve 40. letech 

19. století a práce to nebyla snadná. 
Místním lidem se nelíbilo, že by měla že-
leznice vést přes jejich pole, která dávala 
obživu mnoha generacím. Nezřídka se 
ztrácelo geodetické vybavení. Navzdory 
všem nesnázím začala stavba dráhy 
z Prahy do Drážďan hned, jak byl slav-
nostně zahájen provoz parostrojní dráhy 
z Olomouce do Prahy. Stavební firmy 
bratří Kleinů a Vojtěcha Lanny odstarto-
valy práce na úseku Praha – Kralupy nad 
Vltavou přesně 1. září 1845. 

Nejdelší most Evropy
A hned na začátku trati je čekal jedineč-
ný úkol: stavba 1 111 metrů dlouhého 
mostu s 87 oblouky přes Karlín a Vltavu. 
Negrelliho viadukt byl až do roku 1910 
nejdelším mostem v Evropě! Po zkuše-
nostech s ničivou povodní ve stejném 
roce, která strhla i několik mostních 
oblouků Karlova mostu, byla železnice 
stavěna zhruba o 1,5 až 2 metry výše, 
než se původně plánovalo. Týkalo se to 
mostů i náspů, takže provoz na dráze 
neohrozily ani pozdější povodně, dokon-
ce ani ty z roku 2002. 

Na stavbu bylo povoláno až 22 tisíc 
dělníků z Čech, Moravy, ale pracovali na 
ní i zkušení barabové z Itálie. V labských 
rovinách na hlinitopísčitém podloží bez 
velkých umělých staveb bylo budování 
dráhy poměrně snadné. O to náročněj-
ší však byly úseky v kaňonech Vltavy 
a Labe. Na mnoha místech bylo třeba 
odstřelit množství skal, u Nelahozevsi 
prorazit několik tunelů v pískovcové 
skále, vybudovat náspy a opěrné zdi, 
vedle pražského mostu postavit velké 
mosty přes Ohři a údolí Bíliny. Úsek 
z Podmokel, dnes Děčína, stavěla podle 
mezistátní smlouvy saská strana. Saso-
vé museli prorazit ještě v Čechách dva 
tunely a v Königsteinu a Pirně postavit 
dva dlouhé mosty. Stavba pokračovala 
poměrně rychle a 1. října 1850 dojel prv-
ní vlak z Prahy do Ústí nad Labem, před 
koncem roku do Podmokel a na začátku 
roku 1851 se na ještě ne zcela dokonče-
nou dráhu vydalo několik prvních vlaků. 

S francouzským kapitálem
Kvůli enormnímu zadlužení císařství 
došlo v roce 1855 k prodeji státních drah 
a založení soukromé c. k. privilegované 
Společnosti státní dráhy s francouzským 
kapitálem. Zvýšil se počet vlaků i jejich 
rychlost. Nasazovány byly lokomotivy 

vycházející z Cramptonovy konstrukce 
s hnanou nápravou o velkém průmě-
ru. K těm patřily v té době nejrychlejší 
lokomotivy na světě. V poslední čtvrtině 
19. století používala společnost pro 
rychlíky stroje třídy Orleán s v Rakousku 
netypickým upořádáním náprav 1’B 1’  
a maximální rychlostí až 80 km/h. 
Ke zvýšení rychlostí v poslední čtvrti-
ně 19. století přispělo také zavedení 
průběžné sací brzdy. Cestovní rychlost 
vlaků se vyhoupla skoro k 60 km/h. 
V nákladní dopravě se začaly uplatňovat 
výkonné stroje se třemi spřaženými 
nápravami. Některé z nich dosloužily až 
po 2. světové válce. 

Zajímavé byly také osobní vozy. 
Státní dráha od počátku nasadila delší 
podvozkové vozy s nástupními ploši-
nami na koncích a se střední uličkou. 
Tato koncepce však byla záhy po priva-
tizaci opuštěna a železniční společnost 
začala využívat obvyklé dvounápravové 
vozy. Až ke konci 19. století se ve vla-
cích začaly používat delší třínápravové 
a čtyřnápravové vozy. V osobních vozech 

se zpočátku svítilo svíčkami nebo petro-
lejkami a k vytápění sloužil ohřátý písek 
nebo patrony s teplou vodou. Koncem 
19. století už bylo běžné vytápění párou 
z lokomotivy a plynové osvětlení, které 
bylo později nahrazeno elektrickým.

Zestátnění ještě za císařství
V roce 1908 byla soukromá společnost 
s matoucím jménem Státní dráha zestát-
něna a na sever od Prahy se začaly ob-
jevovat rychlíkové lokomotivy 2’B s velký-
mi koly, pozdější řady 264, a v nákladní 
dopravě 1’C, později označené řadami 
334 nebo 344. Po roce 1918 pak místní 
rychlíkovou dopravu ovládly Gölsdorfovy 
Hrbaté 375.0. S vlaky tu jezdily i 354.7 
a všechna provedení vozidel řady 434. 
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i motorové jednotky ÖBB Blauer Blitz 
(Modrý blesk). Ve vnitrostátní dopravě 
se objevovaly i motorové a přívěsné vozy 
řad M 131.1, M 240.0, M 262.0 a také 
M 296.1,2/854. Mezi Ústím a Děčínem 
byly v posledních desetiletích nasazeny 
motorové vozy řady 843. 

V roce 1968 se na osobních vlacích 
a rychlících objevily první Bardotky  
T 478.1 a brzy je následovali i Brejlovci  
T 478.3. V nákladní dopravě byli nasaze-
ni Čmeláci T 669.0 a 1 a také mohutné 
Sergeje T 679.1. V souvislosti s potřebou 
elektrického vytápění mezistátních 
expresů byli do Děčína dodáni i čtyřko-
ví Brejlovci T 478.4, kteří dopravovali 
nejtěžší vlaky ve dvojici s propojeným 
dálkovým řízením. Z bývalé NDR k nám 
zajížděly například motorové lokomoti-
vy 118. Ve vnitrostátní dopravě nasadily 
DR (Německé říšské dráhy) už od roku 
1959 patrové soupravy v režimu push-
-pull. Trať z Drážďan k hranicím u Schöny 
byla elektrifikována v roce 1976. Díky 
tomu zde bylo možné vidět východo-
německé Dřevěné koloběžky 211 a 242 
i modernější Kontejner 250 a řadu 243.  

Začátky provozu
V polovině 19. století se na dráze 
do Děčína objevovaly ještě lokomoti-
vy s uspořádáním 2’A dle amerického 
schématu označené jako Crampton. 
Ty však velmi brzy nahradily výkon-
nější stroje s dvojicí spřažených kol 
2’B. Rychlost vlaků byla zpočátku 
stanovena na 5 rakouských mil 
za hodinu a jen pomalu se zvedala 
na 6 a pak 7 mil, tedy na rychlosti 
kolem 50 km/h. Na začátku provozu 
byly zavedeny jen tři páry vlaků, ně-
které jezdily z Vídně do Drážďan a dál 
do Berlína. Lokomotivy pocházely 
ještě většinou ze zahraničí, ale začaly 
se objevovat i první stroje domácí 
produkce z lokomotivky ve Vídeň-
ském Novém Městě. 
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● ●  Praha – Děčín
● ●  Praha – Drážďany
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Škodovácká Mikáda 387.0 s uspořádáním 
náprav 2’C 1’, tedy typ Pacifik, se na trať pod 
Levým Hradcem a Portou Bohemicou rozjela 
až v roce 1938 a vydržela zde tři desítky let. 
Během války zajížděla s rychlíky až do Dráž-
ďan a po válce zajištovala vozbu mezistát-
ních expresů, rychlíků i osobních vlaků mezi 
Prahou a Děčínem. Provoz zde ukončila 
v roce 1969. Po roce 1945 se na trati kolem 
Vltavy a Labe uplatnily i Litevky 399.0, 
Albatrosy 498.0, Šlechtičny 475.0, v náklad-
ní dopravě lokomotivy řady 434, Němky 
a Mazutky 555.0 a 555.3 nebo Štokry 556.0. 
Na místních výkonech jezdily i menší loko-
motivy, třeba řada 423.0 v Bubenči. 

S diesely pouhá dvě desetiletí
V období první republiky pokračovaly práce 
na rozšíření trati na dvoukolejnou, což se ale 
kompletně podařilo až v roce 1940. Motoriza-
ce na zdejší trati odstartovala naplno v roce 
1968. Její předzvěstí byly motorové rychlí-
ky Mír-Frieden (1953), Vindobona (1957) 
a Hungaria (1960), na kterých byly nasazené 
východoněmecké motorové jednotky pochá-
zející z 30. let nebo jednotky GANZ M 495.0 
a M 498.0 (M 298.0) ČSD. Dva roky tu jezdily 

z Ústí n. L. po staré trati
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nat ani ne za půl hodiny. A do Drážďan 
by se dostal už za hodinu! Významně by 
se také odlehčilo úzkému hrdlu nákladní 
dopravy, kterým labské údolí Porta Bo-
hemica bezesporu je. Vždyť trasu den co 
den využívají více než dvě stovky vlaků. 

V dubnu 2019 podepsala Správa 
železnic smlouvu se společností SNCF. 
To znamená, že v Česku se budou VRT 
stavět podle francouzských zkušenos-
tí a standardů. V Ústí nad Labem má 
vzniknout nové nádraží pro osobní 
dopravu. V zájmu maximálního využití 
trati se pro některé její úseky plánuje 
smíšený provoz, tedy osobní i nákladní 
doprava. To se týká především přeshra-
ničního tunelu pod Krušnými horami, 
kde by nákladní vlaky jezdily 120 km/h, 
osobní až 200 km/h. Mezi Prahou  
a Ústím se pak počítá s rychlostí  
320 km/h s rezervou na 350 km/h, 
ve Středohorském tunelu pak s rychlostí 
250 km/h pro osobní vlaky a 120 km/h 
pro nákladní vlaky. Že to zní jako pohád-
ka? Uvidíme za čtyři roky, kdy by se měly 
konečně začít stavět pilotní úseky.   ▪

Po dvou kolejích a pod elektřinou
Motorový provoz byl na dráze z Prahy 
do Děčína po téměř 120 letech kralování 
páry jen krátkou epizodou. Už na začát-
ku 70. let začala příprava elektrifikace 
labské levobřežní trati. Úsek z Ústí 
do Roudnice nad Labem byl elektrifiko-
ván v letech 1976 až 1979 a o rok pozdě-
ji se začalo jezdit až do Vraňan. V roce 
1982 se uskutečnila neobvyklá pětiden-
ní nepřetržitá výluka v nelahozeveských 
tunelech, kdy byla kvůli instalaci 
trakčního vedení snížena niveleta kolejí. 
Elektrický provoz z Prahy až do Děčína 
byl oficiálně zahájen 1. června 1985. 
Slavnostní vlak z Prahy vedla E 499.2005 
z pražského depa.     

Elektrický provoz od roku 1979 
do současnosti byl velmi pestrý a na tra-
ti od Prahy po Děčín a státní hranici 
s Německem (dříve NDR) se vystřídala 
většina stejnosměrných lokomotiv  
ČSD/ČD. Začínalo se s velkými i malými 
Bobinami např. řad E 499.1 a E 469.1, 
2 a 3. Na trati se objevovaly i rychlíkové 
stroje 150 a 350 a samozřejmě škodovác-
ké stroje druhé generace řad 163, 162, 
dvousystémovky 372 a německé loko-
motivy 230 DR (180 DB). V souvislosti 
s modernizací trati a zvýšením povolené 
maximální rychlosti byla část lokomo-
tiv řady 372 upravená pro rychlost až 
160 km/h a dostala novou řadu 371. 
V poslední dekádě se tu objevují i moderní 
interoperabilní stroje Traxx a Vectron. 

Vysokorychlostní budoucnost
Železniční spojení mezi Prahou a Sas-
kem by mělo hrát i klíčovou roli při 
budování vysokorychlostních tratí (VRT) 
na našem území. Správa železnic plá-
nuje mezi roky 2030 a 2035 investovat 
do sítě VRT až 30 miliard korun ročně. 
Vzdálenost mezi Ústím nad Labem 
a Prahou by měl vlak v budoucnu překo-

Vysokorychlostní  
tratě na obzoru
Drážďany – Ústí nad Labem
 Rozsah stavby: Novostavba trati 
v úseku Ústí nad Labem – Heidenau 
(41 km)
 Návrhové rychlosti: až 200 km/h
 Napojení na současnou trať: 
Na německé straně v Heidenau z tratě 
Drážďany – Bad Schandau, na české 
straně západně od Ústí nad Labem 
z tratě směr Teplice

Ústí nad Labem – Litoměřice
 Rozsah stavby: Novostavba v dél-
ce cca 20 km
 Návrhové rychlosti: až 250 km/h
 Významné stavby: Středohorský 
tunel dlouhý cca 18 km, nový terminál 
Ústí nad Labem centrum

Litoměřice – Praha
 Rozsah stavby: Novostavba  
v délce cca 60 km
 Návrhové rychlosti: až 350 km/h 
(pouze vlaky osobní dopravy)
 Významné stavby: Střížkovský 
tunel, nový terminál Roudnice nad 
Labem VRT

Éra socialismu
Trať Praha – Drážďany byla důležitá 
pro hospodářskou výměnu socialis-
tických států v rámci Rady vzájemné 
hospodářské pomoci. Zároveň šlo 
o frekventovanou trasu prázdnino-
vého cestování. Občané bývalé NDR 
směřovaly k Balatonu a do letovisek 
u Černého moře a Čechoslováci jezdili 
do letovisek na Baltu. Po trase tak 
projíždělo stále více vlaků se zvučný-
mi jmény, jako byly Balt-Orient  
Express (1952), Pannonia (1957), 
Tourex (1959), Metropol a Saxonia 
(1965), Favorit (1967), Meridian 
(1969), Progress (1974) a další.  
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Evropský 
rok železnice

Oslava ekologického 
druhu dopravy

Můžete potkat 
ve vlaku

Vladimír Dvořák

Nákup zboží 
na pokladnách

Zábavné i praktické 
věci na cestu

Články v této rubrice mají pouze 
informativní charakter. Přeprava ve vlacích 

ČD se řídí tarifem TR 10 a SPPO.
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Pátkem 1. ledna začal Evropský rok železnice. Poprvé v historii Evropské unie je takto 
vyznamenán druh dopravy přívětivý k životnímu prostředí, dynamicky se rozvíjející 
a nejbezpečnější z pozemních motorizovaných druhů dopravy vůbec. Vrcholem oslav bude 
zvláštní vlak křižující pět týdnů kontinent. Do akce se zapojily také České dráhy.

silniční nebo letecké dopravy. Přesto, 
bohužel, železnice přepravuje v evrop-
ském průměru pouze 7 procent osob  
a 11 procent nákladů. Je tedy co vylepšo-
vat! A máme pro to velmi dobrý základ 
– Evropa je kolébkou železnice a součas-
ně lídrem v železničních inovacích. Rok 
železnice tak představuje příležitost pro 
osobní i nákladní dopravu, a to i s při-
hlédnutím k potřebě integrace do širšího 
multimodálního dopravního systému.

Místo konference pojede vlak
Jaký by to byl rok železnice, kdybychom 
nehovořili o vlaku. A ten vlak bude 
přímo evropský. Pravda, na počátku 
byla souhra nepříliš šťastných okolností. 

Znalci fungování Evropské unie vědí, 
že každého půl roku předsedá Unii jiná 
členská země. V první polovině 2021 je 
to shodou okolností Portugalsko. Portu-
galské předsednictví již v minulém roce 
navrhlo uspořádání pravidelného se-
tkávání odborníků v oblasti dopravních 
sítí (TEN-T, Trans-European Transport 
Network) v Lisabonu v červnu. Dobrý 
záměr byl však znemožněn koronaviro-
vou pandemií. 

Za této situace přišel nápad nahradit 
masovou událost na jednom místě (plá-
novalo se přes 2 tisíce účastníků) akcí 
rozprostřenou v místě a čase – vlakem, 
který jako prostředek bezemisní mobility 
bude příležitostí k mnohočetným se-

Proč Evropská unie vyhlásila Evrop-
ský rok železnice? Cíl je zřejmý: 

ukázat společnosti, že vlaky významně 
přispívají k bezemisní mobilitě, jinými 
slovy ke zlepšování životního prostředí. 
Na začátku iniciativy stála společnost 
Europalia, která se běžně zabývá pořá-
dáním kulturních akcí a prezentuje kul-
turu regionů a zajímavých míst EU. Ta již 
v roce 2019 přišla s nápadem připravit 
v roce 2021 program na téma Železnice 
a kulturní dědictví.

Tento záměr našel pozitivní odezvu 
u Evropské komise, která jej přijala 
za svůj a spolu s Evropským parlamen-
tem a Radou EU zařadila Rok železnice 
mezi události, které budou podporo-
vat tzv. Zelenou dohodu pro Evropu 
(Green Deal). Železnice je pro dosažení 
cílů bezemisní ekonomiky naprosto 
klíčová. Současné emise skleníkových 
plynů z dopravy tvoří 25 procent celého 
objemu, přičemž plán je snížit je o 90 
procent.

Ekologický způsob dopravy
Evropská železnice produkuje méně 
než 0,5 procenta skleníkových plynů 
z celého objemu emisí v dopravě. To 
představuje na cestujícího či tunu nákla-
du mnohonásobně méně než v případě 

EVROPSKÝ ROK ŽELEZNICE  
PŘIPOMENE ZVLÁŠTNÍ VLAK 
na trase z Lisabonu do Lublaně

F o t o :  D B
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tkáním v celé Evropě. Výstava na palubě 
vlaku představí význam evropských do-
pravních sítí v evropské ekonomice, důle-
žitost dopravních investic a samozřejmě 
také roli železnice. Podle původních 
plánů měl vlak vyjet 10. června z Lisa-
bonu a ukončit svou trasu 14. července 
v Lublani. Kvůli pokračování pandemie 
byla akce ale přesunuta na září.

Český podíl na akci
Vlak bude provozován ve spolupráci 
národních dopravců, mezi které budou 
patřit samozřejmě i České dráhy. Do-
pravci a jejich partneři se budou také 
významně podílet na pořádání akcí 
v místech, kde bude mít vlak pobyt. Čes-
ká strana přitom hraje při realizaci vlaku 
prominentní roli – koordinátorem a ma-
nažerem projektu je Libor Lochman, 

Proč oslavovat
železnici
Železnice spojuje – přepravuje 

jak cestující do zaměstnání, 

tak zákazníky na jejich delší 

cesty, například na dovolenou. 

A přepravuje velké objemy nákladů 

způsobem šetrným k životnímu 

prostředí. Naprostá většina přeprav 

po železnici je v evropském měřítku 

vykonávána elektrickými vlaky. 

Železnice je jediným druhem 

dopravy, který soustavně snižuje 

spotřebu energie a emisí, přičemž 

si ponechává (nákladní doprava), či 

dokonce navyšuje (doprava osobní) 

svůj tržní podíl. A co více: železnice 

je ve srovnání s jinými druhy dopravy 

velmi bezpečná. A je jen na vás, zda 

využijete vlak jako mobilní kancelář, 

nebo budete jen prostě odpočívat 

a sledovat ubíhající krajinu.

který byl do konce roku 2020 výkonným 
ředitelem Sdružení evropských železnic 
(CER) v Bruselu.

Trojice s jednotným vzhledem
A jak bude vlak vypadat? Především 
je potřeba zmínit, že zatímco ve vět-
šině zemí EU je standardem rozchod 
1 435 mm, na Pyrenejském poloostrově 
je to 1 668 mm a v Pobaltí 1 520 mm. 
Důsledkem toho je, že ve skutečnosti 
nebude eurovlak jeden, nýbrž celkem 
tři. Aspoň tak to bylo v původních plá-
nech. Podle nich Pyrenejský vlak cestu 
v Lisabonu zahájí a přes Santiago de 
Compostella a Madrid dorazí do stanice 
Hendaye, kde se stýkají rozchody 1 668 
a 1 435 mm. Tam již bude čekat „hlavní“ 
vlak, který bude mít trasu zdaleka nej-
delší – prokličkuje Evropou až do Lubla-

ně. Specialitou pak bude setkání tohoto 
vlaku s Baltským vlakem v Kaunasu. 
Baltský vlak přitom za sebou bude mít 
cestu z Tallinnu přes Rigu a Vilnius.

Souprava hlavního vlaku bude sesta-
vena z pracovní a odpočinkové části. 
Pracovní část vlaku budou tvořit dva vý-
stavní vozy. Sestavu doplní konferenční 
vůz, jenž poslouží pro pořádání mítinků, 
brífinků, setkání s politiky a novináři. 
Odpočinkovou zónu pak zajistí vůz 1. 
třídy s panoramatickými okny. Pro účely 
nočních přesunů se počítá s vozem 
lůžkovým a nesmíme zapomenout ani 
na vůz jídelní. A jak vlak poznáte? Všech 
šest vozů bude mít jednotný vzhled, 
který v současné době komunikační tým 
Evropské komise dotváří. Vlak proto 
bude mezi ostatními spoji na kolejích 
naprosto nepřehlédnutelný.   ▪

Koleje spojují lidi
Délka používaných železničních tratí v tisících kilometrů

Zdroj: Statistical Pocketbook 2020
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V historické budově Národního 
muzea probíhá výstava Sluneční 

králové, která byla prodloužena do  
6. června. Pokud pojedete do Prahy vla-
kem na výlet, abyste ji navštívili, může-
te zažít výjimečný pocit. Až se projdete 
mezi exponáty, budete znát jako jediní 
pravdu! Nápovědu vám opět ukáže část 
příběhu. Více se dozvíte na webu.

Den první: 
Z New Yorku do Afriky
Lucas Estrel k nám zavítal bez ohlášení. 
Nezdržoval se žádnými úvody: „Musím 
neprodleně mluvit s profesorkou. 
Potřebujeme její okamžitou pomoc 
v Egyptě. Našli jsme hrob Osirise!“ Můj 
výraz zřejmě postrádal dostatečnou 
dávku nadšení. „Pochybujete snad?" 
zareagoval netrpělivě Estrel. „Nejsem 
samozřejmě tak dobrý jako moje šéf-
ka,“ mírnil jsem jeho rozhořčení, „ale je 
zbytečné hledat hroby těch, kteří nikdy 
nežili.“

Koutkem oka jsem zaznamenal Cy-
belle, která právě vstupovala do dveří. 
Slavnostně jsem pronesl: „Netrpělivě 
na vás čekáme. Tým pana Lucase 
Estrela našel v Egyptě Osiridův hrob!“ 
Cybelle potlačila výbuch smíchu. „Dob-
rá,“ odvětila, zatímco přecházela pra-
covnou. Usadila se do svého koženého 
křesla a pronesla: „Formality můžeme 
vynechat, snad abyste nám vše vypově-
děl od začátku, pane Estrele.“

Den dvanáctý: 
Přes Vídeň do Prahy
Monotónní pohyb vlaku a pohled 
do krajiny. V jídelním voze jsem strávil 
už půl hodiny. Začal jsem uvažovat. 
K čemu směřuje tento případ Osiridova 
sarkofágu? Vyndal jsem z kapsy saka 

mobil a zahleděl se opětovně na nákres 
platonského roku, který zhotovila Cybelle. 
Pokud je výklad Osiridovy legendy přesný, 
a vše tomu nasvědčuje, pak lze podobu 
platonského roku konečně určit s ab-
solutní přesností. A zjistit tak, že právě 
rok 2020 je rokem očekávaného zlomu. 
A staří Egypťané o tom zjevně věděli. 

Myšlenky se hrnuly jedna za druhou, hlas 
Cybelle ke mně promlouval, snažil jsem se 
uchopit smysl toho, co mi sděluje. A pak 
mě přemohl spánek. Tik tak, tik tak: 2020. 

Tentokrát vám vědci z tutm.city mystery live představí záhadný 
příběh v domácí verzi. Při jeho řešení nemusíte opustit vlastní byt 
nebo dům. Přesto záhada Osiridova hrobu a platonského roku 
povede vaše kroky z Egypta až do Prahy. Napínavé dobrodružství 
za poznáním hermetického poselství symbolů začíná.

Jak to
funguje?
1  Načtěte QR kód.

2  Vyberte a zakupte záhadu. 
 Na svůj e-mail pak obdržíte 
 aktivační kód.

3  Záhadu si zaktivujte 
 ve svém mobilu 
 s připojením k internetu. 
 Na její vyřešení vám běží 
 přidělený čas.

 Zapojte se do soutěže století. 
Prokažte své vědomosti  
o symbolech, které máte  
každý den na očích!

Soutěž století

EGYPTSKÁ MYSTÉRIA
UKRÝVAJÍ POSELSTVÍ
pod nánosem starých století

ČD servis

Více na www.zahadyvlakem.cz

Tik tak: odpočítávají hodiny čas odjezdu 
vlaků. Tik tak: hromadí se lidé na nástu-
pišti hlavního nádraží. Tik tak: všichni 
nastoupili do vlaku. Tik tak: na cestu 
vlastního života. Tik tak: cesta každého 
je jinak dlouhá, podle stanice, kde musí 
vystoupit z vlaku svého života. Kde je ta 
stanice a kdy je čas výstupu? To vše řídí 
pán životního cyklu a času. Kronos!

Pomalu jsem se probouzel. Zvláštní 
sen. A v tu chvíli jsem zcela zřetelně za-
slechl Cybellin hlas: „Attisi, buďte bdělý! 
A pamatujte, dvacet dvacet. Týká se to 
všech, na nich je, jestli vítězně vystoupí, 
nebo jestli budou čekat na nástupišti.“ 
„Na co čekat?“ pronesl jsem v polospán-
ku. „Na další vlak svého života!“ odvětila 
rázně. V tu ránu jsem otevřel oči. V jí-
delním voze uhánějícího vlaku jsem byl 
dočista sám.  ▪
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Dopravní spojení dvou míst vla-
kovou a autobusovou dopravou 

může vést různým počtem klasických 
zón. V rámci Integrovaného dopravního 
systému Olomouckého kraje (IDSOK) 
proto vznikly takzvané KOMBI ZÓNY. Ty 
tvoří souhrn více zón tak, aby cestující 
mohli na časovou jízdenku jet vlakem 
či autobusem, přestože trasy vedou 
odlišně přes různé zóny IDSOK. Napří-
klad mezi Šternberkem a Uničovem 
tvoří KOMBI ZÓNU čtyři „klasické“ zóny, 
mezi Šumperkem a Jeseníkem šestnáct 

a mezi Olomoucí a Šumperkem dokon-
ce dvacet zón. 

KOMBI ZÓNY pro pravidelné jízdy
KOMBI ZÓNY existují jako časové jíz-
denky. Využijí je hlavně lidé přepravující 
se mezi dvěma místy pravidelně. Proto 
je možné je zakoupit jako sedmidenní 
a měsíční. Pokud cestující nakupují 

jízdenky elektronicky, mohou si je 
kromě těchto dvou variant koupit také 
ve čtvrtletní a roční verzi. Koordiná-
tor dopravy je nabízí pro čtyři věkové 
skupiny cestujících, a to jako klasické 
občanské jízdné, jízdné pro děti a mlá-
dež od 6 do 18 let, jízdné pro studenty 
od 18 do 26 let a jízdné pro seniory  
od 65 let. K dostání jsou na všech  
obvyklých prodejních místech integrova-
ného systému a elektronicky na adrese 
eshop.idsok.cz. Prodej sedmidenních 
a měsíčních papírových jízdenek probíhá 
také v pokladnách ČD na území IDSOK.

Letošní novinky 
Krajský koordinátor dopravy využívání 
KOMBI ZÓN pravidelně vyhodnocuje 
s cílem nabízet cestujícím co nejlepší 
služby. Nejnovější data jej letos vedou 
k zavedení dvou zcela nových KOMBI 
ZÓN. Od 1. 4. 2021 tak vzniká jedna 
nová pro celé Jesenicko a druhá pro část 
Přerovska.    ▪

Více na idsok.cz
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Slatinice

Drahanovice Olomouc město

Senice na Hané

Olomouc-Řepčín

Náměšť na Hané Olomouc-Hejčín

Horka nad Moravou

Olomouc-Nová Ulice
Olomouc hl. n.

Olomouc-Smetanovy sady

Ústín, rest.

Lutín, Neptun

Hněvotín, nám.
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st.

Luběnice, náves

Slatinice, lázně

Těšetice, Vojnice

Drahanovice, škola

Loučany, kult. dům

Olomouc, aut. nádr.

Senice na Hané, škola

Olomouc, Fakultní nem.

Lutín, Třebčín, žel. st.

0 2 41 km

KOMBI ZÓNA 901 OL Náměšť
Olomouc - Senice na Hané - Náměšť na Hané - Drahanovice
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železniční zastávka (stanice)
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kombi zóna č. 901

71 číslo zóny IDSOK

275 číslo železniční trati
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890740

890710 890741

890720
890720

890709

zastávka BUS

linka BUS

číslo linky BUS

KOMBI ZÓNA 901 OL Náměšť
Olomouc – Senice na Hané – Náměšť na Hané – Drahanovice

DO STEJNÉHO CÍLE  
RŮZNÝMI CESTAMI,  
a přesto za jednu cenu
Lidé jezdící pravidelně 
mezi dvěma destinacemi 
v Olomouckém kraji v rámci 
systému IDSOK mohou 
za jednu cenu využívat více 
druhů dopravy. Důležitá 
jsou pouze místa nástupu 
a výstupu, nikoli počet zón, 
kterými projíždějí. Krajský 
koordinátor dopravy díky 
KOMBI ZÓNÁM zjednodušil 
nejtypičtější trasy obyvatel 
dojíždějících například 
do zaměstnání. 



36

ČD servis l můžete potkat ve vlaku

Pro běžného muže je gynekolog 
trochu jako šaman. Hovoří s ženami 
o věcech, které jsou normálním mu-
žům většinou zapovězeny. 
Umění komunikace a etické chování 
je ve většině lékařských oborů stejně 
důležité jako lékařské znalosti a doved-
nosti. Gynekologie a porodnictví určitě 
patří k oborům, kde je na to kladen snad 
největší důraz. Cílem musí být vždy 
dosažení vzájemné důvěry lékaře nebo 
lékařky a pacientky. 

Specializujete se mimo jiné na one-
mocnění, která způsobují lidské papi-
lomaviry, včetně rakoviny děložního 
čípku. Jak časté jsou v populaci? 
Lidský papilomavirus – HPV – je nej-
častější pohlavně přenosnou infekcí 
na světě. Během života se jím nakazí 
přibližně 80 procent žen i mužů. Infekce 
je bezpříznaková a naštěstí se jí většina 
žen a mužů zbaví přirozenou imunitou. 
Bohužel u signifikantního procenta 
nakažených se postupně vyvíjejí one-
mocnění, která jsou velmi nepříjemná, 
případně život ohrožující. Nejznámější 
z nich je rakovina děložního čípku. Počet 
ročně diagnostikovaných případů i počet 
žen, které každý rok tomuto onemocně-
ní podlehnou, naštěstí u nás v posledních 
letech setrvale klesá, ale stále jsou čísla 
relativně vysoká. V roce 2018 bylo nově 

diagnostikováno 734 případů rakoviny 
děložního čípku a 310 žen zemřelo na toto 
prevencí odvratitelné onemocnění. Při-
tom včas odhalené přednádorové změny 
lze poměrně jednoduše ambulantně léčit.

Jak se tomuto onemocnění bránit? 
HPV se přenáší zejména pohlavním sty-
kem. Jako u jiných pohlavně přenosných 
infekcí je důležité zodpovědné sexuální 
chování. Částečnou ochranu poskytuje 
rovněž kondom. Vynikající prevencí je 
očkování proti HPV, jedna z dostupných 

vakcín může snížit riziko rakoviny dělož-
ního čípku až o 90 procent. Vakcinace 
je vhodná nejen pro dospívající dívky 
a chlapce, ale i pro dospělé ženy a muže. 
Chrání nejen před rakovinou děložního 
čípku, ale i před celou řadou dalších 
nebezpečných chorob. Sekundární 
prevencí rakoviny děložního čípku je 
screening – odběrem materiálu z po-
vrchu děložního čípku při preventivní 
prohlídce u gynekologa lze odhalit již 
zmíněné přednádorové stavy, které se 
léčí většinou ambulantně.

OČKOVÁNÍ JE JEDINOU  
CESTOU K NÁVRATU  
do normálního života
Jako uznávaný odborník na onemocnění, která způsobují 
lidské papilomaviry, se často setkává s očkováním proti těmto 
chorobám. Jak vnímá špičkový lékař současné odmítače 
očkování proti koronaviru? Ovlivnila sociální izolace a změna 
životního stylu porodnost v Česku? Nebojí se lidé přivádět 
na svět nový život v této neklidné době? I na to jsme se 
ptali Vladimíra Dvořáka, předsedy České gynekologické 
a porodnické společnosti.

Vladimír Dvořák

 Volný čas tráví aktivně 

a sportovně. Jako zde se 

synem na Kamčatce
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Vizitka
Původně chtěl být plastickým 
chirurgem, nakonec si vybral 
gynekologickou specializaci a svého 
rozhodnutí nelituje. Zastává několik 
významných funkcí, je předsedou 
České gynekologické a porodnické 
společnosti České lékařské spo-
lečnosti Jana Evangelisty Purkyně, 
kde rovněž vede sekci pro cervikální 
patologii a kolposkopii. Předsedá 
i Sdružení soukromých gynekologů 
ČR. Žije v Brně, kde se také věnuje 
svým pacientkám. Má dceru a syna, 
který se rozhodl následovat otcovy 
šlépěje. Ve volném čase se věnuje 
sportu, zejména golfu a tenisu.

Máme u nás i odmítače očkování 
na papilomavirus? 
Žen, které odmítají vakcinaci proti HPV, 
je u nás méně než v EU. Některé ženy se 
ale bohužel začnou zajímat o očkování 
až ve chvíli, kdy se objeví nádor u jejich 
příbuzných či známých.

Co byste řekl svým pacientkám, 
kdyby se vás ptaly, zda má smysl se 
nechat očkovat proti koronaviru?
Určitě bych jim očkování doporučil. 
Vakcína chrání před smrtí a těžkým 
průběhem. A je jedinou cestou k návratu 
do normálního života.

Jak současná koronavirová krize za-
sáhla do vašeho života a práce? 
Podstatně. Běžně minimálně dvakrát 
týdně chodím plavat a třikrát týdně hraji 
tenis. Tyto aktivity v současné době pro-
vozovat nemohu. Snažím se realizovat 
jiné sportovní aktivity, což ale v sou-
časných podmínkách není jednoduché. 
Samozřejmě mi také chybí společenský 

a kulturní život. Do mé práce krize příliš 
nezasáhla. Pacientek mám snad ještě 
více než před vypuknutím epidemie. 
Velmi mne mrzí, že nemám možnost 
se setkávat s kolegy na seminářích 
a kongresech. Distanční formy seminářů 
přímý kontakt lékařů v žádném případě 
nenahradí. 

Máte pocit, že koronavirus prospívá 
sexualitě, a tím i porodnictví, nebo 
jsou lidé spíše v depresi? 
Nemám pocit, že by epidemie nějak vý-
razně ovlivňovala sexualitu naší popula-
ce. Ani nepozoruji nárůst či úbytek nově 
těhotných žen. Média nás informují, 
že počet lidí s depresemi rychle roste, 
čemuž se příliš nedivím. Určitě existují 
ženy, které těhotenství kvůli epidemii 
odkládají, nemyslím si ale, že jich je 
mnoho.

Potkáváte někdy své pacientky 
ve vlaku? 
Vlakem jezdím poměrně často a rád. 
Minimálně jednou týdně cestuji z Brna 
do Prahy a v posledních letech jedno-
značně preferuji vlak před automobilem. 
Před dobou koronavirovou jsem ve vlaku 
poměrně často potkával pacientky či 
známé, nyní se to téměř neděje. Cestují-
cích totiž bohužel výrazně ubylo.  ▪

Aktuálně ve společnosti rezonuje 
téma vakcinace v souvislosti s koro-
navirem. Jak vy jako lékař vnímáte, 
že část populace očkování odmítá?
Nejen v České republice, ale patrně všu-
de ve světě existuje skupina lidí, která 
hledí na očkování obecně s nedůvěrou. 
Vychází většinou z informací, které 
nejsou vědecky podložené. Diskuze s tě-
mito jedinci bývá často obtížná. Smutné 
je, že nedůvěra k vakcinaci bývá někdy 
povzbuzována i některými médii. 

Před rokem 1989 nad očkováním 
nikdo nepřemýšlel. Proč se názor 
lidí na tuto problematiku podle vás 
změnil? 
Před rokem 1989 byla omezená svobo-
da projevu a bylo velmi obtížné jakkoli 
odmítat to, co stát nařizoval. S příchodem 
demokracie jsme se dostali do situace, 
která je podobná stavu v zemích na západ 
od našich hranic. I tam část populace vyu-
žívá osobní svobody k tomu, aby se neřídila 
doporučeními lékařů a jiných odborníků.
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Nejenom rodiny s dětmi si rády zpříjemní cestování pomocí 
knížek, hraček nebo stolních her. Nemusí je složitě shánět 
dopředu, stačí, když si je pohodlně nakoupí ve vybraných 
stanicích. Totéž platí pro praktické doplňky do vlaku či 
na výlet. S nabídkou těchto předmětů se můžete nově 
seznámit na webových stránkách ČD, do budoucna se pro ně 
zvažuje i e-shop. Seznam stanic s rozšířeným prodejem zboží 
najdete na www.cd.cz/stanice v sekci Rozšířené vyhledávání.

ZÁBAVNÉ I PRAKTICKÉ  
PŘEDMĚTY NA CESTU 
na vás čekají přímo ve stanicích

Více na www.cd.cz/reklamnipredmety

Pokud vaše děti mají rády 
čtení o vláčcích, doporučujeme 
jim Pohádky o nezbedných mašinkách, 
které napsal Radek Adamec ve spoluprá-
ci s Milanem Zimmermannem. Knížka je 
plná nádherných ilustrací od akademic-
kého malíře Jiřího Bernarda. Pokud vaše 
děti dávají přednost mluvenému slovu, 
můžete jim koupit audio CD O nezbed-
ných mašinkách, na kterém Arnošt 
Goldflam vypráví sedm poutavých pří-
běhů v celkové délce 77 minut. Autorem 
příběhů je opět Radek Adamec.

Kdo si hraje, nezlobí. Co si takhle zpestřit jízdu vla-
kem vykládáním pexesa Veselé mašinky s obrázky parních 
i dieselových vozidel? Ale možná vaše ratolesti dají přednost 
osvědčeným omalovánkám. Nebo snad zvolíte „nesmrtelnou“ 
hru Člověče, nezlob se, které propadlo už několik generací 
dětí? Pokud si koupíte cestovní verzi ve stanicích s rozšířeným 
prodejem zboží, nemusíte se bát, že by vám figurky padaly 
na zem. Po herním plánu se totiž budete pohybovat pomo-
cí magnetů.

Každý kluk si asi jezdil s vláčkem. 
A někomu zůstane tato záliba i do období 
dospělosti. Kdo by se za to styděl? V nabídce 
pro vás máme kovový regionální vlak, který 
je skladný, a tudíž ho snadno přidáte k věcem 
do tašky. Náročnější zájemci si mohou vybrat 
vlak SC Pendolino se zvukem a světlem (jezdí 
na baterky). Součástí balení je i dvacet kusů 
kolejí (12 zahnutých a 8 rovných).

Současná doba na nás klade čím 
dál větší nároky ohledně hygieny 
a bezpečnosti ve veřejném prostoru. Na nádra-
ží si tak koupíte například vlhčené i standardní 
papírové kapesníky nebo čisticí gel s antibak-
teriálními přísadami k ochraně a mytí rukou. 
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1Papírová jízdenka  
Původní jízdenku z tvrdého papíru už v pokladně nedostanete. Setkáte se s ní tak maximálně 

během nostalgické jízdy. Papírové jízdenky však stále zaujímají významnou část aktuálně využíva-
ných jízdních dokladů. Vydá vám je pokladní na nádraží, průvodčí ve vlaku ze své přenosné osobní 
pokladny (tzv. popky), případně automat na jízdenky IDS. Vždy je potřeba si ohlídat, aby úda-
je na jízdence souhlasily s vaší výchozí a cílovou stanicí, se zamýšlenou trasou nebo počtem 
dopravních zón (v rámci IDS). Zkontrolovat byste měli také platnost jízdenky. A pochopitelně 
musíte vždy umět prokázat nárok na slevu, pokud jste ji při nákupu jízdenky uplatnili  
(např. IN 25, IN 50, zvýhodněné jízdné pro seniory nebo zdravotně postižené).

2Elektronická jízdenka
Stále více lidí nakupuje jízdenky v e-shopu ČD nebo v aplikaci Můj vlak. Taková jízdenka 

se nazývá eTiket a obdržíte ji elektronicky ve formátu PDF, takže si ji můžete i vytisknout. 
Stačí ji ale průvodčímu předložit ve formě zobrazeného obrázku PNG s 2D kódem na mobil-
ním telefonu nebo jiném elektronickém zařízení (tablet, notebook). U vnitrostátních jízdenek 
můžete také místo vytištěné jízdenky sdělit pouze kód transakce. V případě, že při nákupu 
vnitrostátní jízdenky v e-shopu zadáte číslo In Karty nebo karty ODIS nové generace, pak při 
kontrole ve vlaku stačí průvodčímu předložit jen tuto kartu. Vždy mějte na paměti, že jízden-
ka z e-shopu ČD je vázaná na jméno konkrétní osoby, a je proto nepřenosná. Pokud je eTiket 
vystaven jako jeden doklad pro více spolucestujících, musí s takovou skupinou cestovat ten, 
jehož jméno a příjmení jsou uvedené na dokladu. Jízdní doklad k firemní aplikaci In Business musí 
obsahovat název společnosti uvedený na In Kartě, kterou cestující předkládá současně s eTiketem.

3Virtuální In Karta a obraz In Karty
In Kartu si také můžete v aplikaci Můj vlak přenést do svého telefonu a udělat z ní tzv. obraz In 

Karty. Anebo si pořídit v aplikaci Můj vlak úplně novou Virtuální In Kartu (bez výroby té plastové). 
A to vše úplně zdarma. Všechny jízdenky, které pořídíte elektronicky, pak máte automaticky nahrané 
v této aplikaci a průvodčímu předkládáte jen rotující QR kód na displeji telefonu. Z toho průvodčí 
vyčte všechny potřebné informace včetně identifikace cestujícího.

Kleštičky průvodčích a dírka v lepenkové jízdence jsou už 
dávno minulostí. Ale princip interakce mezi cestujícím 
a vlakovým personálem zůstává. Jak se tedy máte prokázat 
vlakovému personálu, že nejedete na černo?

JAK SE 
PROKÁZAT 
JÍZDENKOU?

Díl
čtvrtý

Předkládání
průkazů

Do 14. března 2021 
bylo u elektronických 
jízdenek povinností 
cestujícího potvr-
dit oprávněnost 
použití předložením 
osobního dokladu 
se jménem a příjme-
ním. Nově cestující 
předkládá průkaz 
(např. občanský 
průkaz, cestovní pas, 
kartičku na MHD se 
jménem, příjmením 
a fotografií cestující-
ho) u vnitrostátních 

jízdenek podle tarifu ČD 
(tarif TR 10) jen na vyzvání 
průvodčího. Vždy je vyža-
dován u časových dokladů 
(traťové a síťové jízdenky), 
u jízdenek se slevou a při 
podezření na zneužití 
jízdenky. 

vlakem prakticky l ČD servis
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Slovensko
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Rezervaci na letní dovolenou ve Vysokých Tatrách si zamlouváme 
už na podzim. Tradičně si vybíráme Starý Smokovec a jako vždy 
volíme cestu vlakem. Tentokrát se k nám přidává i pětičlenná rodina 
mé sestry, která však pojede po silnici. Aspoň nám odpadne starost 
s přepravou krosen – náklad jim naložíme do auta. Místo toho si 
bereme s sebou jízdní kola, což byl náš dlouholetý sen.

JAK JSEM DOBYL 
SLAVKOVSKÝ ŠTÍT  
s rodinou po boku

T e x t  a   f o t o :  V l a s t i m i l  H y b r a n t
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ho osvětlení a širších postelí. Vstup 
do kupé je umožněn na přidělenou 
plastovou kartu. Tato věcička slouží 
i pro vstup na vozové toalety a sprchy. 
Vlak se dává do pohybu a po chvíli se 
nás průvodce vozu přichází dotázat, 
zda budeme ráno chtít vzbudit, kdo si 

dá k snídani pečivo nebo něco sladkého 
a k tomu džus, čaj a kávu. 

Kolébavá jízda po kolejích všechny do-
stává do pohodové nálady. Cestu nám 
zpříjemňuje skupina rodin jedoucích 
do Nízkých Tater. Dva tatínkové z této 
skupiny jsou plastičtí chirurgové, kteří 
nám podrobně vyprávějí o své práci. 
Holky brzy usínají a za Českou Třebovou 
následuji jejich příkladu. Už od Ružom-
berku ale pozoruji nárůst denního světla 
a vyhlížím první vrcholky hor. Za Lip-
tovským Mikulášem posnídáme. Když 
vlak opouští stanici Štrba, začínáme si 
připravovat kola na přesun z vlaku.

V pondělí odpoledne vyrážíme na ko-
lech k nádraží. V reflexních vestách 

a pouze s jedním batůžkem se svačinou. 
Z Českých Budějovic nás ve velkoprosto-
rovém voze i s naloženými koly odváží 
Jižní expres ku Praze. Cesta nám rychle 
utíká, protože se bavíme se spoluces-
tujícími vodáky, kteří se vracejí domů. 
V hlavním městě máme dvě hodiny 
času, tak stíháme procházku na Vítkově 
kolem pomníku Jana Žižky. 

Kola v potravinové fólii
Před desátou večer jsme již na šestém 
nástupišti, kde stojí náš noční vlak 
do Popradu. Kola nelze umístit do lůž-
kového vozu, kde budeme spát. Jejich 
rezervaci máme zamluvenou v prvním 
velkoprostorovém voze druhé třídy. 
Věším je na háky vedle sebe, proplétám 
dráty předních i zadních kol silným 
ocelovým řetězem mezi sebou a zajišťuji 
zámkem. Každé dostává ještě vlastní 
zámek. Všechny čtyři bicykly nakonec 
balím nekompromisně do připravené-
ho igelitu a navíc přikrývám několika 
vrstvami potravinové fólie. Ještě se 
domlouvám s ochotnou vlakovou četou. 
Po této námaze se zcela propocený vra-
cím do lůžkového vozu za svými třemi 
děvčaty – manželkou Janou a dcerami 
Eliškou a Aničkou.

Do kupé jen s plastovou kartou
Nočními vlaky občas cestujeme, ale 
tentokrát nás překvapuje vysoký kom-
fort interiéru vozu v podobě diodové-

Čeká nás převýšení 
patnáct set metrů 
na délce přibližně šest 
a půl kilometru.

Těsně před odjezdem na dovolenou

Velké a Malé Žabí pleso
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My se vydáváme na projížďku na kole. 
Užíváme si devět kilometrů bezbolestné-
ho sjezdu po klikaté asfaltce ze Štrbského 
Plesa do Štrby a pokračujeme přes Lučiv-
nou a podél řeky až do Popradu. Po cestě se 
několikrát zastavujeme a užíváme si louky 
rozkvetlých květin i pohledy na slovenské 
pohoří. Kolem poledne přijíždíme zpět 
a električkou s koly míříme do Starého 
Smokovce. Setkání obou rodin je opět ve-
selé. Naše apartmány dělí dvě patra, jsme 
však vzájemně propojeni vysílačkami.

Po ubytování dáváme dohromady  
plány na celý týden. Některé budou spo-
lečné, jiné absolvuje každá rodina zvlášť.  

Radostné shledání
V Popradu se po výstupu z vlaku radostně 
objímáme s příbuznými, kteří přijeli autem. 
Jejich obličeje vypadají pomačkané po ná-
ročné cestě, zatímco my čtyři jsme doko-
nale vyspalí. Dáváme si domácí kremrole, 
koláčky s tvarohovou, makovou a povid-
lovou náplní a zapíjíme to kávou z míst-
ního automatu. Všichni se přemisťujeme 
do električky jedoucí do vysněných velehor. 
Protože je možné se ubytovat až po dva-
nácté hodině, druhá část výpravy, sestra 
Hanička, její muž Štěpán, kluci Štěpík 
a Tom i dvouletá Karolínka, se rozhodla pro 
další spánek na parkovišti. 

Výlet 
podle Anděla
Jistě znáte film Anděl na horách. 
Nerudný revizor pražského 
dopravního podniku se v něm 
vydal na zimní podnikovou 
dovolenou, aby sledoval 
domnělou dívku svého syna. 
Během svého dobrodružství ho 
čekal i výlet na Lomnický štít, 
kde však kvůli špatnému počasí 
uvízl na dobu neurčitou. Nakonec 
jeho nedobrovolný pobyt vysoko 
v horách netrval tak dlouho 
a ztratil při něm jenom beranici, 
kterou mu odfoukl vítr. Na místo 
pod Lomnický štít, Skalnaté 
pleso, jsme během pobytu 
v Tatrách podnikli výlet i my, 
a to v plné sestavě, tedy v devíti, 
ačkoli ve dvou skupinách.

Naše rodina šla pěkně pěšky, 
zatímco sestra Hanička se 
svým „družstvem“ zvolila cestu 
kabinkovou lanovkou. Za dvě 
hodiny chůze jsme potkali pouze 
jeden mladý pár se psem, jinak 
liduprázdno. Na Skalnatém 
plesu nám počasí moc nepřálo, 
vládla velmi malá viditelnost. 
Nebylo vidět ani Lomnické sedlo. 
Vyměnili jsme si propocená 
trička a odměnili se dvanáctkou 
Zlatého Bažanta (dcery 
nanukem).

Vysílačkou jsme se spojili 
s Haničkou a její rodinou. 
Chudáci, museli v Lomnici čekat 
více než hodinovou frontu 
na lanovku. Obětavě jsme 
na ně počkali. Když pětičlenná 
rodinka dorazila, nedali jsme 
jim moc šanci na občerstvení 
a hnali jsme je zase dolů 
po červené magistrále směrem 
k Hrebienku. Jde o horskou 
pěší dálnici, přeplněnou v obou 
směrech, přesto to byl pro 
všechny krásný horský zážitek. 
Zejména liščí rodinka na rozcestí 
při Zámkovského chatě nás 
příjemně pobavila. Tedy hlavně 
děti, protože já i manželka jsme 
ji viděli už několikrát. A čepici 
nikdo z nás neztratil.

Naše rodina pod Skalnatým plesem

Žabí plesa pod námi, 
Rysy stále před námi

Západní pohled na Gerlachovský štít  
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Zlatým hřebem má být výstup na Slav-
kovský štít, který patří k těm nároč-
nějším túrám. Ze Starého Smokovce 
nás čeká převýšení patnáct set metrů 
na délce přibližně šest a půl kilometru. 
Vrchol štítu leží ve výšce 2 452 metrů 
nad mořem. Na to ale přijde čas až 
poslední den našeho pobytu.

Zkušební výstup na Rysy
První den se seznamujeme s okolím. 
Procházíme se podél Studeného potoka, 
vybíráme si oblázky do naší zahrady 
a užíváme si jízdy električkou. Druhý 
den vstáváme před šestou a po snídani 
se vydáváme i s koly do električky, která 
nás přemístí na zastávku Popradské 
Pleso. Odtud cílíme na vrchol Rysy  
(2 503 m n. m.). Kola zamykáme na kon-
ci asfaltové cesty, na rozcestí červené 
magistrály s  modrou trasou. Díky nim 
jsme oproti ostatním turistům ušetřili 
půl hodiny. Výstupem na Rysy chceme 
vyzkoušet, zda naše ratolesti zvládnou 
náročné horské výstupy. 

Holky si nestěžují a za další hodinu vi-
díme Velké i Malé Žabí pleso, za kterým 
se tyčí Hincova kopka (2 000 m n. m.). 
Výhled je nádherný a počasí nám přeje. 
Začíná prudké stoupání, které lze místy 
překonat pouze pomocí ukotvených 
řetězů a ocelových žebříků. To už vypa-
dá jako skutečné dobrodružství. Cestu 
nám znepříjemňuje křižování s turisty 
v opačném směru. Po dvou a půl hodině 
si u chaty pod Rysy najdeme kousek vy-
hřáté skály pro odpočinek. Víme, že nás 
čeká nejnáročnější část výstupu. 

Po svačině se ještě dělíme o čokoládu 
a cukr pro rychlý přísun energie. Po-
kračujeme ve stoupání posledních 200 
metrů. Míjí nás prošedivělý, hubený 
pán, který s námi seděl ráno ve vlaku. 
S úsměvem se svěřuje, že se mu blíží 
osmý křížek věku. Jeho optimismus 
nám dodá sílu. Posledních 100 metrů 
už lezeme po čtyřech. Osmiletá Anička 
se zdá nejistá a do posledního výstupu 
ji musíme podpořit. Zato desetile-
tá Eliška cítí, že vítězství bude její. 
Padesát metrů, pět metrů a Eliška je 
skutečně první.

Nadšení střídá obavy
Další dny ubíhají jako voda. Stoupáme 
na Predné Solisko nebo si vyjíždíme 
na kole do okolí. A neustále trénujeme 
tělo, aby se nám zlepšila fyzička. Den 
před výstupem na Slavkovský štít se 
s manželkou dozvídáme dobrou zprávu. 

o podrážku své levé pohorky, kterou jsem 
musel bandážovat lékařskou náplastí. 
A také mám velkou obavu o Aničku. 

Budík v mobilu začíná vyzvánět. Jsou 
tři hodiny a dvacet minut. Krátká rozcvič-
ka údů a pár desítek kliků mě dostatečně 
probírá. Vaříme si čaj a připravujeme 
snídani. Do batohů putuje připravená 
svačina a pro každého tři litry tekutin. 
Ve tři hodiny a padesát pět minut při-
chází švagr Štěpán. Jeho úsměv od ucha 
k uchu věstí dobrou náladu. Zamykáme 
vstupní dveře, všichni dospělí si nasazu-
jeme na hlavy čelovky. Víme, že pět hodin 
půjdeme pouze vpřed a nahoru. 

V botách omotaných náplastí
Po deseti minutách chůze míjíme 
stanoviště pozemní lanové dráhy. Končí 
lampové osvětlení a noříme se do černé-
ho lesa. Počet světýlek na našich čelech 
je dostatečný, abychom nesešli z cesty 
a nezakopli o kořeny stromů. Po chvíli 
před sebou vidíme malé světýlko, ale 
nejprve se nám nedaří k němu přiblížit. 
Později světlo doháníme, jde o polský 
pár, který se na cestu vydal o chvilku 
dříve. Předháníme je a pokračujeme. 
Naše cesta se kříží s červenou tatranskou 
magistrálou a za půl hodiny, právě včas, 
docházíme na Slavkovskou vyhlídku, kde 
postávají tři slovenští bratři. No, vlastně 
jeden bratr a dvě sestry, protože ze dvou 
osob se vyklubou dívky.  

Za Lomnickým štítem se rýsují první 
náznaky, že i slunce už nechce ležet 
v peřinách. Pořizujeme pár digitálních 
snímků a prohazujeme pár vět s východ-
ními sousedy. Pokračujeme dál, pořád 
si povídáme a Anička stále šlape jako 
perpetuum mobile. Začínám cítit první 
paprsky v zádech, otáčím se a vytvořím 

Počet světýlek na našich 
čelech je dostatečný, 
abychom nesešli z cesty 
a nezakopli o kořeny stromů. Část výletů jsme absolvovali i na kolech

několik dalších snímků. Půl minuty za-
stavení vždy znamená značné problémy 
dohnat v prudkém stoupání ostatní. Les 
se již mění v kleč. Bohužel i druhá bota 
začíná vypovídat službu, obě omotávám 
lékařskou náplastí. Někdy máme pocit, 
že už musíme být u vrcholu, ale v tom je 
právě tato túra zrádná. 

Hlásím každých deset metrů
Ve dvou tisících metrech začíná mít 
švagr Štěpán krizi a několikrát hlasitě 
předesílá, že to vzdává. Snažíme se ho 
podpořit a hecujeme k pokračování. Za-
pínám navigaci mobilu a hlásím zdolané 
převýšení o každých deset metrů. Stou-
páme do výšky 2 200 metrů a krize zcela 
pomíjí. Přispívá k tomu i kamzičí Anička, 

Švagr Štěpán se k nám nakonec přidá. 
Naopak Eliška se rozhodla, na rozdíl 
od mladší Aničky, zůstat v apartmánu. 
Přemlouvat ji nechceme, necháváme 
rozhodnutí zcela na ní. Před brzkým 
ulehnutím do postele ještě ladíme vyba-
vení. V posteli nemohu dlouho do noci 
usnout a po druhé ráno zase dospat. 
Vím, že to zvládneme jako před třinácti 
lety na líbánkách. Mám jen malou obavu 
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Den  
koberců
Pokud se našich holek zeptáte 
na největší zážitek z dovolené 
ve Vysokých Tatrách, bude to 
asi „kobercová vesnice“. Tehdy 
jsme nechali velehory za sebou 
a vyrazili na kolech směrem 
na východ po podtatranské 
cyklomagistrále do romské 
vesnice Výborná. Tam měli všichni 
obyvatelé napilno. Vypadalo to, že 
všichni zrovna ručně prali koberec 
v potoce. A ti, co tak nečinili, 
právě s kobercem k potoku 
mířili nebo se od něj vraceli. 
Nevíme, zda šlo o nějaký místní 
rituál, nebo se zrovna konal Den 
koberců. Ale sledovali jsme to 
s vykulenýma očima. 

Oblíbená električka pod Velkým Slavkovem

Na dvě vteřiny jsem 
zahlédl i Lomnický štít

Míříme na Predné Solisko
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která z první pozice diriguje tempo celé-
ho týmu a nejeví známky únavy. Díky ní 
jsme občas dokonce zrychlovali. 

Slunce již zalilo celý kraj, když po-
tkáváme další pár, ten však už směřuje 
dolů. Na otázku, kdy vycházeli, nám 
odpovídají, že již hodinu před půlnocí. 
Dosahujeme výšky 2 273 metrů nad 
mořem. Zastavujeme na pár okam- 
žiků u Slavkovského nosu. Hledíme  
dolů do strmé propasti Královský  
žlab a na vzdálenější Lomnický štít  
(2 634 m n. m.). Krátké nadechnutí 
a pokračujeme dál nahoru přískokem 
po velkých balvanech. Teď už nás 
před dosažením cíle nic nezastaví. 

Po půl deváté ráno jsme stanuli na vy-
sněném vrcholu Slavkovského štítu. 
Viditelnost je bohužel minimální, ze Stu-
dené doliny se vzhůru žene nízká oblač-
nost jako mohutný dým z teplárenského 
komína. Lomnický štít lze zahlédnout 
asi dvě vteřiny v minutě. Nejvyšší hora, 
Gerlachovský štít (2 654 m n. m.), není 
vidět vůbec. I tak si užíváme nádher-
né chvíle, kdy jsme si opět vyzkoušeli 
hranici svých možností. Převlékáme se 

celé rodiny s otevřenou náručí a úsměvy. 
My jim za to předáváme prosolené polib-
ky. Na apartmán přicházím už bosý. Boty, 
které mě nosily patnáct let, v létě po ho-
rách a v zimě ve sněhu, skončily v jednom 
z místních odpadkových košů. 

Večer se odměňujeme za horský výkon 
grilovaným vepřovým kolenem a pěnivým 
mokem při společném posezení. Bilancu-
jeme dovolenou a hlavně si užíváme klidu. 
Už žádný stres! Ale přece jen poslední ráno 
nezahálím. Před východem slunce mířím 
na kole po spádu pod Velký Slavkov splnit 
si poslední přání. Toužím vidět a vyfotit 
amfiteátr horského masivu osvíceného 
ranním modrozeleným sluncem. Splněno! 
Tak a teď můžeme vyrazit domů.  ▪

Půl minuty zastavení 
vždy znamená 
značné problémy 
dohnat v prudkém 
stoupání ostatní.

Unavení, ale šťastní na vrcholu Slavkovského štítu. Spolu se slovenskými turisty

do suchého a svačíme schovaní za ská-
lou. Půlhodina na vrcholu už je dostateč-
ná, a tak začínáme opět klesat.

Anička přijímá gratulace
V průběhu cesty narůstá počet turistů. 
Anička přijímá gratulace a obdiv protijdou-
cích. Vidíme, jak si to náležitě užívá. V polo-
vině sestupu mě udivuje, že někdo směřuje 
tak pozdě nahoru. Asi se jim nechtělo 
vstávat. Únava nohou narůstá a mám 
pocit, že v době oběda je čas na noční spá-
nek. Vyčerpání organismu zahánějí ostatní 
turisti, kteří se nás pořád vyptávají, kolik 
jim ještě chybí k vrcholu. Když jim povíme 
pravdu, padají skoro do mdlob. Na rozcestí 
s tatranskou magistrálou nás čeká zbytek 

Při výstupu jsem stihl vyfotit i východ slunce
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Takoví jsme 
(ne)byli
T e x t :  M i c h a l  P e t r o v
F o t o :  a r c h i v  a u t o r a ,  A V  Č R

KUPŘEDU LEVÁ  
za rozvinutou společnost

V dubnu 1981 se zdánlivě vše točilo kolem XVI. sjezdu KSČ. Odehrával se v nových 
kulisách čerstvě otevřeného Paláce kultury. Fráze při jednání se však neměnily. 

Navíc tisk připomínal 60. výročí od založení komunistické strany, dvacáté výročí 
od letu Gagarina do vesmíru a 111 let od narození V. I. Lenina. V běžném životě ale lidé spíše 

řešili bezpečnostní kontroly na silnicích nebo nákup zahraniční dovolené.
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Na komunistický sjezd se přijel z Moskvy po-
dívat v předposlední rok svého života i Leonid 
Iljič Brežněv. Rudé právo tisklo nesnesitelně 
dlouhé a nudné zdravice spřátelených stran 
z celého světa, třeba i ze Srí Lanky. Přijímala se 
čestná hlášení a vyhlašovala se oslava tvořivé 
práce. Když to celé skončilo, rozběhl se široký 
proud iniciativy. Kupodivu výjimečně v dobrém 
se psalo i o americkém prezidentovi Ronaldu 
Reaganovi – popřálo se mu pevné zdraví po ne-
úspěšném pokusu o atentát. A když se přiblížil 
První máj, propaganda se opět rozjela. Udílely se 
čestné tituly a státní vyznamenání, v novinách 
dokonce vycházely instrukce k vyvěšování vlajek.

Těsně před sjezdem KSČ si vládní výbor pro cestovní ruch zabilancoval a Rudé právo zve-
řejnilo data o tom, jak lidé cestovali do ciziny. „Pro mnoho našich občanů se stalo běžným 
prožít dovolenou nebo volné dny v zahraničí,“ konstatoval stranický deník a doložil to čísly 
za rok 1980. Podle nich za hranice vycestovalo skoro deset a půl milionu lidí; nejvíc do Ma-
ďarska (přes 4 miliony), NDR (dva a půl milionu) a Polska (přes jeden a půl milionu). Je 
zajímavé, že z destinací u teplých moří to vyhrála Jugoslávie (496 tisíc lidí) nad Bulharskem 
(407 tisíc), třebaže se tam cestovalo komplikovaněji. Do nesocialistických států vyjelo přes 
550 tisíc lidí.

 Podívat se za plot

Takřka do poslední chvíle se novo-
stavbě u pražského Vyšehradu říkalo 
Sjezdový palác. Nakonec se ale  
otvíral jako Palác kultury (odtud jeho 
přezdívka) a přívlastek „sjezdový“ 
dostal jen jeden jeho sál. Do novo-
funkcionalistické budovy se prostý 
lid mohl podívat teprve po skon-
čení sjezdu KSČ. Zvědavci přijížděli 
nejčastěji metrem na tehdejší stanici 
Gottwaldova a dorazilo jich úcty-
hodných 110 tisíc. Pakul se pak už 
jako Kongresové centrum osvědčil 
na přelomu milénia při zasedání 
Mezinárodního měnového fondu. 

 Pakul je na světě

 XVI. sjezd KSČ
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Pamětníci si vzpomenou, že v dubnu bylo radno sekat za volantem dobrotu, protože se to na silnicích jen hemžilo 
hlídkami dopraváků. Je zajímavé, že tahle tradice se udržela dodnes. Fotografie otištěná před 40 lety zachycuje 

příslušníka VB při kontrole hloubky vzorku na pneumatice žigulíku. Tohoto nejcennějšího běžného osobního auta 
východního bloku sjelo tehdy z pásů v povolžském Toljatti už šest milionů! A ještě k té bezpečnosti. Tehdy nebyly 

například povinné pásy na zadních sedadlech, zato vycházely články, jak je ukotvit. A v ČSSR existovala jediná 
zkušebna bezpečnostních pásů ve východním bloku.

Právě v době partajního sjezdu v podniku ČKD Lokomotivka vyro-
bili už tříapůltisící kousek lokomotivy ČME-3. Tenhle tahoun vzni-
kal speciálně pro sovětské železnice, a to už od roku 1964. Skoro 
beze změn se držel Čmelák ve výrobních plánech plné čtvrtstoletí. 
Vinu za to nesla sovětská strana, které se původní lokomotivy 
osvědčily, a neviděla proto důvod, proč je měnit. Lokomotivka 
ČKD se právem pyšnila, že stroje ČME-3 jezdí od Čopu na zápa-
dě SSSR až po Novosibirsk na východě a od polární Vorkuty až 
k okraji pouště Karakum v Turkmenistánu a musí vydržet teploty 
od minus 40 až po plus 40 stupňů.

V roce 1981 ještě u pražských 
Elektrických drah, části 
trustu Dopravních podniků 
v hlavním městě, existovala 
funkce výhybkáře. Dokazuje 
to tehdejší náborový inzerát 
a pár dobových textů, které 
se shodují na tom, že na tuhle 
práci zájemci frontu právě ne-
stáli. Na výhybkářské budky 
u tramvajových kolejí už jsme 
málem zapomněli, i když 
poslední zmizela poměrně 
nedávno – až v roce 1998.

 Nejsou lidi

 Měsíc bezpečnosti

 Čmelák stále v kurzu
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První srpnovou neděli roku 2003 
nestačil soukromý zemědělec 

Dalibor Matějka udiveně kroutit hlavou. 
Na svém poli u městečka Brušperk našel 
obrovskou jámu. Následujícího dne udá-
lost ohlásil policii. Za velkého zájmu mé-
dií se zjistilo, že kruhová díra o průměru 
šesti metrů se směrem dolů kuželovitě 
zužuje až do hloubky 2,5 metru. Celkem 
zmizelo přes třicet krychlových metrů 
zeminy. K jejímu odvozu by byly potřeba 
čtyři Tatry 815 a jeden menší náklaďák. 

Válka hypotéz
Policisté spolupracovali s řadou odbor-
níků a přišli s několika vyšetřovacími 
verzemi. Mohl to být výbuch trhavinou, 
ať už vojenskou, nebo průmyslovou, ně-
kdo zkoušel přípravu nějaké akce, byl to 
pád tělesa z letounu, nebo pád vesmír-
ného tělesa. Jenže pyrotechnici nenašli 
žádné stopy výbušniny. Neprokázalo se, 
že by na pole spadlo něco pozemského 
nebo meteorit. Země se ani nemohla 
propadnout vlivem poddolování. Nabí-
zela se možnost, že mohlo jít o spontán-
ní vývěr důlních plynů. Jenomže kam by 
se poděla „vystřelená“ zemina? Hypoté-
zy odpadávaly jedna za druhou.

Švýcarsko jako ementál
K řešení záhady brušperského kráteru 
nepomohly ani zkušenosti nasbírané při 
výzkumu obdobných tajemných děr jin-
de v Evropě. Nejvíce jich bylo objeveno 

ve Švýcarsku. Jejich velikost se většinou 
podobala jámě od nás, ale v jednom pří-
padu byl průměr deset metrů a hloubka 
dokonce dvanáct. Petr Vokáč, který se 
tímto fenoménem podrobně zabýval, na-
psal: „Díry ve Švýcarsku vznikají přes noc 
a nikdo zatím neviděl jak. Pozoruhodné 
je to, že jsou ostře kruhově řezané s okra-
jem, který se zemí svírá úhel 90 stupňů. 
Na dně ani jedné z nich se nenašly zbytky 

Už více než půl století trápí vědce podivný fenomén. 
Na polích a občas i v těsné blízkosti obývaných budov 
se zčistajasna vytvoří hluboký kráter. Jak k tomu došlo 
a kam zmizela půda? To se zatím nedaří vysvětlit. Jeden 
z nejtajemnějších případů tohoto druhu byl zaznamenán 
v okolí Frýdku-Místku.

Záhady na 
dosah ruky 
s Arnoštem Vašíčkem

Soutěž o knihu  
Tajuplné objevy

Odpovězte správně na soutěžní otázku 
a kniha Tajuplné objevy od Arnošta Vašíč-
ka může být brzy ve vašich rukách.

Jaké letící světlo viděli 
chlapci ze Žabně po nálezu 
kráteru u Brušperku?
A modré
B žluté
C červené

Odpověď zadejte do příslušného 
formuláře na www.cdprovas.cz  
do 14. dubna 2021.

?

F o t o :  a r c h i v  a u t o r a ?V HLUBOKÝCH DÍRÁCH  
MIZÍ PŮDA I VEGETACE
Stojí za tím výzkum vetřelců?

K čemu sloužily štoly vyražené v tufu? 

vegetace, jež by tam musely být v případě, 
že by se země propadla. Tato skutečnost 
vede k domněnce, že země z díry prostě mu-
sela zmizet směrem vzhůru. Nikde nejsou 
vidět stopy po strojích, které by pracovaly 
na vytvoření díry, nebo po mechanismech, 
jež by transportovaly zeminu z daného 
místa jinam.“

Zbytečný důl
Kráter z Brušperku není v našich končinách 
jediný. Ani u důlního díla na vrchu Goldberg 
(Zlatá hora) nemáme zdání, jak vlastně 
vzniklo. Zdeněk Holý se tuto velkou záhadu 
Doupovských hor pokouší rozluštit. Proza-
tím marně. „Štoly jsou vedené nesmyslnými 
směry. Některé jdou po puklinách ve skále, 
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ších štolách se nezachovaly žádné ar-
chivní zprávy. Podle vědců byly vyraženy 
koncem šestnáctého století. V té době 
však byly všechny doly pečlivě evidová-
ny, aby panovník nepřišel o daně. Tak 
velké důlní dílo jako Goldberg nemohlo 
uniknout pozornosti.“ 

Za vším hledej mimozemšťany?
Podle některých odvážných názorů mají 
ve všech těchto nevysvětlených přípa-
dech prsty mimozemšťané. Prý odebírají 
vzorky půdy nebo v hlubinách země 
po něčem pátrají. Je tento nápad hodně 
přitažený za vlasy? Krátce po tom, co 
byl objeven kráter u Brušperku, noviny 
otiskly výpovědi dvou chlapců Jakuba 
Pinkase (14) a Pavla Juráčka (16) z neda-
leké Žabně, kteří tu noc viděli na obloze 
modře svítící těleso. Byly prázdniny, 
a tak ještě nespali a poslouchali hudbu.  
„Puštěné rádio právě hlásilo půlnoc, 
když jsme si všimli, že se k nám blíží 
jasně modré světlo. Mysleli jsme si, že je 

jiné se bezcílně vracejí zpět k povrchu 
kopce nebo kolmo vzhůru. Kopec je 
provrtaný jako ementál, a přitom ani 
největší odborníci netuší proč. Měli 
jsme tu už dvanáct vědeckých kapacit, 
do pražské Akademie věd jsme poslali 
čtyři kyblíky vzorků. Všichni odborníci se 
shodli, že vrch Goldberg se skládá pouze 
z čediče a tufu. Není tu nic, co by stálo 
za dolování. Je také zarážející, že o zdej-

to letadlo, ale světlo neblikalo. Letělo to 
nejprve k nám a pak se to začalo vzdalo-
vat,“ popsal zážitek Pavel. Jakub dodal, 
že oproti letadlu se světlo pohybovalo 
hodně rychle. „Hvězda zase padá poma-
leji,“ argumentoval Jakub. Záhadný jev 
prý na obloze nebyl déle než půl minuty. 
„Bylo to něco hmotného. Taková koule, 
která měla nahoře a dole dvě nožičky. 
Ty spodní byly o něco delší,“ vyprávěl 
Jakub. Objekt spatřili i jiní lidé. Souvisel 
ovšem opravdu s kráterem, nebo to byla 
pouhá shoda okolností? 

Případ jsem tehdy odložil v domnění, 
že se k němu už nikdy nevrátím. Pak 
jsem ale musel změnit názor. Francie 
odtajnila část svého archivu se záznamy 
o UFO. Jeden z nich popisoval nevysvět-
lené zmizení zeminy z pole poblíž Lyonu. 
Svědci na tom místě opakovaně zahlédli 
létající objekt. Měl dvě delší nohy dole 
a dvě kratinké nahoře. Stejně jako těle-
so, které viděli chlapci ze Žabně. Že by to 
bylo řešení?   ▪

 Také na Sibiři se objevují malé, 

ale velmi hluboké symetrické 

jámy, připomínající zkušební vrty. 

V jejich okolí se ale nenacházejí 

žádné stopy po strojích

Geologové z Vysoké školy báňské v Ostravě už přispěli k odhalení nejedné záhady

U podivné jámy 
ve Francii bylo 
zpozorováno 
oranžově zářící 
plavidlo
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Peněz bývá spíše málo než hodně, a proto máme plno výrazů 
pro případy, kdy jsme švorc: Po kapsách nenajdeme ani floka, 

vindru, dokonce ani zlámanou grešli. To pak všechno stojí za starou 
belu! Právě vyjmenovaným pořekadlům jste určitě rozuměli, i když 
třeba přesně nevíte, co je zač flok, vindra nebo grešle. To ale hned 
napravíme! Ve všech třech případech se jedná o stará platidla neval-
né hodnoty. Dnes si místo nich můžeme představit třeba haléře. 

Za veverčí kožíšek
Floky budou znát leda historikové. Označovaly se tak totiž drobné 
mince, které razili husité z měděných pánví. Už ve své době byly 
floky téměř bezcenné. Pokud tedy nemáte ani floka, nezoufejte – 
vlastně není o co stát. Podobně bídně jsou na tom vindry. Toto slovo 
pochází z německého názvu Wiener Heller, což můžeme přeložit 
jako vídeňský haléř. Oficiálně se této minci říkalo také fenik. Původ-
ně to s jeho hodnotou nebylo až tak špatné, ale časem upadala jeho 
kvalita i cena. 

A co grešle? Tato měděná mince u nás obíhala za vlády Marie 
Terezie. Byla malá svou hodnotou stejně jako velikostí. Natož když 
byla zlámaná! To pak všechno stojí za starou belu. Čekali byste, že 
bela je další z řady starých mincí? Kdepak! Slovem bela se dříve v ruš-

tině označovaly peníze, ale dnešní ruské bélka je výraz pro veverku. 
Předpokládaná souvislost je asi taková, že kdysi se jako platidlo po-
užívalo leccos – včetně veverčích kožíšků. Stará bela tedy odkazuje 
k výměnnému obchodu zboží za kožky.

V kapse máme černo
Vraťme se ale z Ruska do našich končin. Už minule jsme si říkali, že 
jsme za starého Rakouska převzali z němčiny spoustu slov, která 
používáme dodnes. Jedno z nich se objevuje v již zmíněném rčení 
být švorc. V německém dialektu existuje spojení schwarz sein, což 
doslova znamená být černý, ale přeneseně to značí být bez peněz. 
Ono německé schwarz jsme si počeštili na švorc. A nové pořekadlo 
bylo na světě!

Konečně, pokud desetikoruně říkáte pětka, rovněž za to může 
staré Rakousko, konkrétně měnová reforma z roku 1892. Zatímco 
před reformou se platilo zlatkami, po ní se začalo platit korunami. 
Směnný kurz byl dvě koruny za jednu zlatku, takže si snadno spočí-
táme, že desetikoruna odpovídala pěti zlatkám. Tento přepočet se 
ujal natolik, že označení pětka namísto desítky používáme doteď. 
Nezbývá než si vzájemně popřát, ať máme těch pětek co nejvíc a ať 
nikdy nejsme švorc.  ▪

O penězích nepřemýšlí jen ten, kdo jich má hromadu. To napsala americká spisovatelka Edith 
Whartonová. U nás bychom možná dodali, že štěstí je krásná věc, ale prachy si za něj nekoupíš. 
Není divu, že o financích potřebujeme často mluvit. A proto jsme si v českém jazyce o nich 
nastřádali spoustu slov, obratů a přísloví.

Hezky 
česky

podle Markéty 
Gregorové
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Když je člověk švorc,  
stojí to za starou belu
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Laťka je nastavená vysoko – nový seriál 
režiséra Jana Hřebejka totiž 11. dubna 
vystřídá super úspěšné Zločiny Velké 
Prahy, které každým svým dílem atako-
valy dvoumilionovou sledovanost. I Boží 
mlýny jsou krimi, nesou se však v kome-
diálním duchu. Jejich hrdina, kapitán Fait 
(Martin Myšička), totiž nebojuje jen se 
zločinem, ale také se zkorumpovanými 
šéfy, u nichž stačí přihrát dostatek peněz, 
aby případ rychle smetli pod koberec. 
Proto musí Fait jednat na vlastní pěst. 

Zapojí do pátrání svého nejtalentovaněj-
šího studenta Alexe (Vincent Navrátil) 
a začne svoji soukromou válku s poli-
cejní byrokracií i sebevědomou televizní 
reportérkou Markétou (Eliška Křenková). 
Když i ona pochopí, že pravda je na Fai-
tově straně, vznikne neformální skupina 
Božích mlýnů: mstitelů, kteří trestají 
zločince navzdory systému. Vlákají je 
do situace, kde už nezáleží ani na zko-
rumpovaném šéfovi policie, ani na sle-
pém soudním procesu.

Na motivy slavného špionážního románu Šest 
dní Kondora a zároveň filmového thrilleru Tři 
dny Kondora vznikl akční špionážní seriál, jehož 
hlavní hrdina, mladý analytik CIA Joe Turner, ná-
hodou odhalí zákeřné spiknutí, které ohrožuje 
životy milionů lidí. Jednoho dne se na prahu jeho 
kanceláře objeví profesionální zabijáci a zmasa-
krují všechny jeho kolegy. 

BOŽÍ MLÝNY

 TV premiéra měsíce

ČR, 2020, 107 MIN / REŽIE – MARTA FERENCOVÁ 

HRAJÍ – PETRA HŘEBÍČKOVÁ, TATIANA DYKOVÁ, 

ELIŠKA BALZEROVÁ, BRANISLAV TRIFUNOVIČ, 

JANKO POPOVIČ VOLARIČ, VALENTÝNA BEČKOVÁ, 

ĽUBOŠ KOSTELNÝ A DALŠÍ

ČT1
od neděle
11. dubna

20:10

 Seriál

 Nový český film v TV

Kondor

Příliš osobní známost
Natálie je šťastná svobodná třicátnice se skvě-
lou kariérou, která navíc potká okouzlujícího 
ovdovělého podnikatele Marka. Také její kama-
rádce Simoně se nyní život díky umělci Viktorovi 
obrátil vzhůru nohama. A nový začátek vyhlíží 
se šarmantním hudebníkem i Markova tchyně 
Eva. Jenže nic není tak zalité sluncem, jak to 
na první zamilování vypadá…

Kulturní tipy 
a recenze
Jana Kábrta

S

PRIMA 
COOL

od středy
28. dubna

22:30

ČR, 2021 / REŽIE – JAN HŘEBEJK 

HRAJÍ – MARTIN MYŠIČKA, ELIŠKA KŘENKOVÁ, 

VINCENT NAVRÁTIL, ROBERT NEBŘENSKÝ,

MATĚJ RUPPERT A DALŠÍ

USA, 2018–2019 / REŽIE – JASON SMILOVIC, 

TODD KATZBERG 

HRAJÍ – MAX IRONS, WILLIAM HURT, BRENDAN 

FRASER, ELLEN WONG, BOB BALABAN A DALŠÍ

PRIMA
neděle

25. dubna
20:15

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry 
a David Schwimmer. Neboli Rachel, Monika, Phoebe, Joey, Chandler a Ross.  
Ze všech se staly žijící legendy – aby ne, vždyť hráli v jednom z nejúspěšnějších 
seriálů TV historie, který se na obrazovkách udržel deset let (1994–2004) a stále 
se tam vrací. Chcete si ho pustit celý a kdykoli? Všechny díly budou od  
15. dubna dostupné na platformě hbogo.cz. Zbývá dodat, že v Přátelích hostovala 
řada hvězd jako Brad Pitt, George Clooney, Julia Roberts nebo Bruce Willis.

 Na dlouhé večery

Přátelé komplet

HBO GO
od 15. dubna
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kultura l zábava

Ne, tohle opravdu nejde svádět na koro-
navirus. Vždycky to chce nápad, cit pro 

elementární vkus, velkou dávku profesionality, 
při troše štěstí vtip. Jenže nestandardní doba 
Lvy dohnala a ukázala v celé jejich nahotě. Pod 
křídly paradoxu, že jde o ceny pro audiovizuální 
umělce, předvedla Česká filmová a televizní 
akademie ruku v ruce s Českou televizí nudnou, 
balastem obalenou estrádu se stojícími no-
minovanými, ubíjející jmenovačkou partnerů 
a školáckými rozhovory před do očí bijícím 
reklamním nápisem, takže nic nezachránil ani 
důvtipný moderátor nebo nadějný úvod. 

Stačilo se přitom loni podívat na Ceny Anděl. 
Ty divákům naopak vyrazily dech. Nabídly str-
hující hudební čísla na vyprázdněných místech, 
ať již šlo o letiště, vypuštěný bazén, auto-
drom nebo fotbalový stadion, propracovanou 
a humorem opentlenou moderaci zpěvačky 
Ewy Farné i řadu vtípků a odkazů, jako když 
třeba Chinaski přicházeli na letiště po přecho-
du ve stylu Beatles. Škoda, protože všichni ti 
nominovaní a vítězové by si podobný večer jako 
ten andělský zasloužili. Náplastí televizním 
divákům budiž to, že už mohou vyhlížet letošní 
Anděly, které ČT1 odvysílá 29. května.

CARNAGE 
NICK CAVE & WARREN ELLIS
Nick Cave a Warren Ellis jsou 
kámoši už takřka osmadvacet 
let. Spolu složili a nahráli mraky 
filmové hudby, hrají vedle sebe 
v kapelách The Bad Seeds i Grin-
derman. Jejich letošní spolu-
práce vyústila v první společné 
písničkové album.

Skladby se pohybují daleko 
od rozprouděných davů a sou-
znění s fanoušky, které jsou pro 
koncerty Caveových kapel tak 
typické. Novinka se sice otře 
i o násilí a agresi, ale ve většině 
případů písně vzývají duchov-
no, obracejí se k Bohu, hledají 
cestu z těžké doby, zkoumají, 
jak se s ní vyrovnat. Zajímají se 
o jedince ztraceného v osamění 
a izolaci, který hledá sám sebe 
a svoji další cestu životem. Po-
sluchače ale do deprese nevrhne 
– do hudby i textu prosákne 
naděje, jak i v dnešním světě 
fungovat.

Něfo
DAVID WALLIAMS

Zábavný příběh o neuvěřitelně laskavých rodi-
čích a jejich děsivě příšerné dceři. Tou je Myrta 
Mírná. Má všechno, na co si vzpomene. Jenže 

ani to jí pořád není dost. Chce víc, víc a ještě víc! 
Když přijde se svým dalším přáním, má to malý 

háček. Nikdo neví, co to je. Jenže rodiče pro 
ni udělají cokoli. A tak pátrají v tajných sálech 

knihovny a vydají se i do nitra nejdivočejší džun-
gle, kde se ukrývají nevídaní živočichové. Jenže 

– bude to stačit?

Pojďme si hrát ven
Tahle knížka je vlastně krabicí 
plnou her. A dárkem mladším 

generacím od těch starších, které kdysi trávily hodiny bě-
háním venku, trháním triček, otloukáním loktů, šplháním 
po stromech a házením žabek, hrou na babu, na policajty 
a zloděje… V krabici je 55 kartiček, každá obsahuje jednu 
hru, vysvětluje její pravidla a nabízí tipy a triky, které dove-
dou hráče k vítězství. Vedle tradičních českých her jsou tady 
i některé zajímavé ze zahraničí.

ZE LVŮ JSOU ŽÁBY 
Místo nápadu přišla ubíjející nuda

ESENCE, 499 KČ

H

ARGO, 298 KČ

 Hudební novinka

Máme za sebou předávání filmových cen Český lev, další 
z upachtěných ceremoniálů, který sráží důstojnost samotných 
filmařů a nemůže potěšit ani ty, kteří si ho vybrali u televize – a že 
jich letos bylo. Přitom stačilo málo, třeba se podívat na loňské 
předávání hudebních Andělů… a inspirovat se!

 Knížky pro děti
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Syn majitele zemědělské firmy Agro Svo-
boda z Dolního Dvořiště umístil na portál 

Bazoš.cz inzerát. V něm sepsal rozčarování 
z chovu oslů, koz a ovcí, a to tak vtipně, že 
se stal přes noc fenoménem sociálních sítí. 
„Někdy asi léta páně 2014 jsme si říkali, co 
s jedním naším statkem, a osvítila nás myš-
lenka (zpětně ji hodnotím jako vcelku naivní), 
že tam uděláme minizoo a budou tam chodit 
zástupy maminek s dětma a zájezdy ze škol 
se dívat na to, jak koza žere seno, kráva 
dává mlíko a tak podobně,“ popisoval Pavel 
Svoboda ml. 

„Naše naivita se rozplynula ve chvíli, kdy 
se ukázalo, že osel právě pohlavně dospěl 
v hřebce, a stejně jako většina mladých mužů 
začal objevovat svou vlastní sexualitu. Bohu-
žel nikoli nad katalogem spodního prádla, ale 
jeho cílem se staly ovce,“ pokračoval inzerát 
s tím, že kozy navíc prostě sežerou všechno, 
a kdyby zavětřily popínavou růži na pobřeží, 
utekly by i z Alcatrazu. A bez servítků dodal: 
„Za odvoz nabízím všechny ty hajzly na při-
loženém obrázku, kde je zřejmý, že maj zas 
něco za lubem.“ Díky vlně zájmu se farmář 
nenáviděného stádečka skutečně zbavil.

Soutěž o knihu  
Dítě na nástupišti

Vyhrajte knihu od Gill Thompson, která vás 
zavede do roku 1939, v němž se matka Eva snaží 
zachránit svoji dcerku Miriam před nacisty. 

Která celebrita nikdy nehrála 
v americkém sitcomu Přátelé?

A Tom Cruise
B Brad Pitt
C Bruce Willis

Odpověď zadejte do příslušného 
formuláře na www.cdprovas.cz  
do 14. dubna 2021.

Zpěvák Pavol Habera upekl koláč! A proto-
že prý „v životě nic pořádně neuvařil a dlou-

ho se tomu i vyhýbal“, měl z toho takovou 
radost, že svůj výtvor hned vyfotil.

Těhotná super-
modelka Karo-
lina Kurková, 
která po dvou 
synech čeká 
holčičku, zásobuje 
své fanoušky 
i v požehnaném 
stavu. A sluší jí 
to, jako kdyby 
současně chodila 
po přehlídkových 
molech.

Děti slavných rodičů tvoří nový pár. 
Ivana Nedvědová randí se 

Sebastianem Kordou. Znají se léta, 
což dokládá i tento snímek z Instagra-

mu – ve vodě jsou Pavel a Ivana Nedvě-
dovi, nahoře Nelly a Sebastian Kordovi.

Zatímco světovými sociálními sítěmi v minulých týdnech 
cloumal kontroverzní rozhovor moderátorky Oprah Winfreyové 
s britským princem Harrym a jeho chotí Meghan, na domácích 
sítích je smetl jihočeský sedlák, který chtěl prodat své  
nezbedné kozy.

SEDLÁK Z JIŽNÍCH ČECH  
přebil Meghan a Harryho 

 To nej z Instagramu

Cose děje

Trávníčka  
potrápili 
hackeři
Překvapivé prohláše-
ní čekalo na fanouš-
ky Pavla Trávníčka 
na webu jeho 
divadla. „Monika  
se rozhodla žít  

s J. Svěceným a Maxmiliána, kterého 
vždycky šoupne na Moravu, a já s tím 
nemůžu nic dělat. Kdo mi pomůže neztra-
tit syna. P. Trávníček,“ stálo na stránce. 
Na druhý den ovšem hercova manželka 
Monika prohlášení dementovala s tím, že 
jejich divadelní účet byl napaden hackery. 

Influenceři jdou do televize
Chcete se seznámit s předními českými 
influencery sítě TikTok? Osm z nich se od  
6. dubna představí v nové podvečerní reali-
ty show Primy nazvané Like House. House 
v názvu není náhodou, neboť účastníci hry 
se na tři měsíce zavřou do vily nedaleko 

Berouna a diváci bu-
dou sledovat jejich 
každodenní život. 
Ten, kdo pomocí 
mobilní aplikace 
dostane od diváků 
nejvíce hlasů, získá 
půl milionu korun.

?
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Jak jsem dostala anonymní dopis

Co je psáno, to je dáno. Jenže 
při čtení nesmíte ztratit 

zdravý rozum, i kdyby vás rodina 
pobláznila úplně. Jak říkala moje 
babička, nedej na první dojem 
a hlavně klid.

„Měla bys zavolat policii. Než 
napíšou podruhé,“ pronesl pomalu 
manžel Tomáš. „Nesmysl, je to jen 
hloupý vtip,“ reagovala pohrdavě 
dcera Jarmila. „Tradá, tradá, blíží 
se konečná,“ zakřičel vnuk Petřík, 
který posouval po zemi dřevěnou 
tramvajku. Stála jsem zkoprnělá 
v obývacím pokoji a v ruce držela 
kus papíru, který přišel dopolední 
poštou, zrovna když jsme měli 
rodinnou návštěvu. Byla na něm 
slova v různých barvách a velikos-
tech, vystřižená z časopisů. Někdo 

T e x t :  F i l i p  M a r t i n e c
I l u s t r a c e :  D i g i s h o c k

je původně nalepil a potom na-
skenoval. Sdělení bylo krátké, leč 
úderné: VÍME, CO JSTE DĚLALA 
MINULOU SOBOTU. PŘÍŠTĚ VÁM 
TO NEPROJDE. DEJTE NÁM TO 
NEJCENNĚJŠÍ.

„Myslela jsem, že tyhle dopisy 
chodí jen celebritám,“ reagovala 
jsem suše na anonym. „Kdepak, 
blázni jsou všude. Pamatuješ 
na toho miliardáře, jak ti v říjnu 
v panťáku nabízel svatbu? To 
vypadá na něj,“ zvýšil hlas Tomáš. 
Lehce jsem ohnula rty a odsekla: 
„Ten už je na vlastním ostrově v Ti-
chomoří. Kdyby chtěl, tak by dávno 
zorganizoval můj únos.“ Jarmila 
sebou trhla: „Ve vlaku se dají potkat 
miliardáři? Tak to k vám budu 
jezdit častěji.“  Trapné ticho přerušil 

Petřík: „V televizi se to děje pořád, 
hlavně puberťákům. Většinou se 
opijou a přejedou pána autem nebo 
někoho hodí do moře. A po roce jim 
začnou chodit podivný zprávy. Až 
na jednoho je pak všechny zabijou 
motorovou pilou v kukuřici nebo 
obřím hákem na pláži,“ mudroval 
nesouvisle znalec hororových filmů 
a opakovaně přitom narážel tram-
vajkou do zásuvky. Tomáš bouchnul 
do stolu: „Pitomost. Musíš nám, 
Maruško, říct, co jsi dělala minulou 
sobotu!“

Všichni se podívali na mě. „Vět-
šinu dne jsem strávila ve vlaku,“ 
vzpomínala jsem. „A nepohádala 
ses přitom s někým?“ pokračoval 
Tomáš v roli detektiva. „Hm, 
nejdřív jsem taktně upozornila 

jednoho staršího pána, že si 
postavil lodní kufr do uličky, 
i když měl hned vedle obří prostor 
na zavazadla. Začal mi sprostě 
nadávat a ještě pil vodku. Pak 
jsem na peroně pochválila obleček 
holčičky v kočárku a její praštěná 
matka na mě zařvala, že to je kluk. 
Ještě jsem docela mile upozornila 
jednoho mladíka, že na nádraží 
pod přístřeškem se nekouří. A on 
po mně hodil rohlík,“ ukončila 
jsem trapné vyprávění. „ Jaroslav 
Dietl by z toho jistě udělal povídku 
pro Bakaláře, ale na posílání ano-
nymních dopisů mi to přijde málo,“ 
reagovala sarkasticky Jarmila. 

„ Je tady nějaká paní,“ zakřičel 
Petřík. Uprostřed rodinného 
dramatu jsme ani nepostřehli, 
že někdo zazvonil a hyperaktivní 
vnouček snaživě přiběhl otevřít. 
„Maruško, ty máš návštěvu, to 
mě mrzí,“ zaskřípala sousedka Vo-
říšková a hned si sedla do křesla. 
„Chtěla jsem si vypůjčit jen trochu 
másla na buchtu,“ zalhala zvědavá 
babizna, která určitě slyšela naši 
hádku přes okno. „ Jé, vám to taky 
přišlo,“ ukázala sedřeným prstem 
na dopis. „ Já to hned vyhodila, 
na mě je ten salon krásy moc 
drahý. Asi ukradli seznamy poštov-
ních adres, to se dělává často. Ale 
nechybí vám u toho druhá strana? 
Ta reklama je čím dál agresivnější,“ 
skřehotala Voříšková. 

Všichni jsme se proměnili 
v solné sloupy. Až na Petříka, který 
škodolibě zapištěl: „No jo, ono mi 
to vypadlo a já si z toho udělal 
tramvajovou zastávku.“  A rozběhl 
se pro přeložený kus papíru, který 
se válel za gaučem. „Změňte svůj 
život v rajské potěšení a svěřte 
do našich rukou to nejdůležitější, 
tedy sama sebe. Naši svalnatí ma-
séři vás omladí aspoň o deset let. 
Otevřeno máme každou sobotu...“ 
Dál už jsem nečetla. Obrátila jsem 
se k vnoučkovi a zařvala: „Petříku, 
už mi prosím nikdy neotvírej 
dopisy! A teď laskavě doběhni 
do lednice pro máslo.“  ▪
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PESTROBAREVNÉ 
FAZOLE A FAZOLKY 
plné chutí, bílkovin a zdraví

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

Základem celého 
dne má být 
vydatná snídaně,  
zvlášť když se 
chystáte na výlet.

Proč je předem 
namáčíme?
PRO KRATŠÍ DOBU VAŘENÍ

Nutnost namáčet fazole 
ve vodě několik hodin až 
celý den před použitím vede 
mnoho lidí k tomu, že raději 
sáhnou po plechovkách. 
Na tom není nic špatného, 
i fazole z plechovek bývají 
chutné a kvalitní, navíc jde 
použít i jejich sladkoslaný 
nálev (třeba do polévek). 
Pokud se však při vaření 
přidají příliš brzy, mohou mít 
často blátivou konzistenci. 
Gurmáni tak raději volí tvrdé 
plody a dají si práci s jejich 
přípravou. Mohou si pak 
vychutnat pestrou škálu 
chutí. 

Hlavními důvody, proč 
fazole dopředu namáčet 
ve vodě, je zmenšení obsahu 
nežádoucích látek, snížení 
účinků nadýmání a zkrácení 
doby vaření z několika hodin 
na pár desítek minut.  K tomu 
se samozřejmě ideálně hodí 
tlakový hrnec, ale ještě 
účinnější je vybrat menší 
druhy fazolí a ty povařit 
s trochou oleje a cibulí 
rozkrojenou na čtvrtky. 
A pozor, sůl se přidává až 
úplně na závěr.  

1 Připravte si kvalitní suroviny, mezi 
kterými nesmí chybět vejce, houby, 

rajčata, pečené fazole v rajčatové omáčce, 
bílá nebo grilovací anglická klobáska s vy-
sokým obsahem sekaného masa a světově 
proslulá slanina. 

2 Do menšího hrnce přelijte obsah 
plechovky bílých fazolí s rajčatovou 

omáčkou, uveďte do varu a odstavte. 

3 Větší žampiony pokrájejte, menší po-
nechte vcelku. Zakápněte je citronovou 

šťávou. Stejně tak menší rajčata připravuj-
te vcelku, větší nakrájejte na plátky. 

Poctivá anglická snídaně
1 VYDATNÁ PORCE 
PŘÍPRAVA: 5 MINUT   SMAŽENÍ: 15 MINUT   FINALIZACE: 5 MINUT

I 2 bílé nebo grilovací klobásky  I  4 plátky anglické slaniny  I  ½ plechovky pečených bílých fazolí v rajčatové omáčce  
I   4 menší žampiony  I  2 menší nebo 1 větší rajče  I  2 vejce  I  máslo  I  toustový chléb  I  sůl  I  pepř  I  olej

4 Zatím rozpalte na dostatečně velké pánvi olej 
a nejprve osmažte bílou klobásku, následně 

přidejte žampiony a rajčata, nakonec anglickou 
slaninu. Poté osolte a opepřete a nakonec vše 
přesuňte na talíř.  

5 Na zbytku oleje opatrně rozklepněte vejce, 
lehce osolte. Smažte tak dlouho, jak tekutý 

máte rádi žloutek. Bílek by měl být tuhý. Osmaže-
ná volská oka přendejte na talíř jako poslední. 

6 Těsně před dokončením pokrmu rozpečte 
v toustovači, topinkovači nebo na pánvi toustový 

chléb. Podává se ideálně s máslem. K anglické snída-
ni ještě patří čaj, káva nebo pomerančový džus.  

Červené, bílé, hnědé, černé, zelené, strakaté, purpurové... 
Existuje jedenáct základních druhů fazolí, které se od sebe liší 
barvou, tvarem a velikostí. Každé se hodí k jinému pokrmu. 
Třeba červené fazole jsou nasládlé, ideální k pikantním jídlům, 
zatímco bílé mají jemnější krémovou strukturu. Pro všechny 
platí, že jsou nadmíru zdraví prospěšné. 
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Chilli con carne
8 PORCÍ
RESTOVÁNÍ: 20 MINUT   VAŘENÍ: 20–30 MINUT   FINALIZACE: 10 MINUT

I  mleté maso 0,5 kg  I  salám (klobása) chorizo  I  sůl  I  pepř  I  římský kmín  I  2 větší cibule  I  5 stroužků česneku  I  0,5 kg malých nebo cherry rajčat  
I  lístky koriandru nebo petržele  I  2 plechovky červených fazolí  I  1 plechovka kukuřice  I  chilli omáčka nebo chilli papričky  I  limetka  I  hořká čokoláda   I  olivový olej

Na závěr přidejte 
limetkovou šťávu 
a hořkou čokoládu,
pokrm tím povznesete 
do vyšší dimenze.

1 Nejdříve na troše oleje v pánvi orestujte 
mleté maso. Dejte si záležet, aby se 

netvořily hrudky. Přidejte teplotu a po-
kračujte v restování, dokud se nezbarví 
do zlatohněda. Odstavte stranou.

2 Na dostatečně rozpáleném oleji v hrnci 
orestujte nahrubo nakrájenou cibuli 

s kousky salámu chorizo. Až cibule zesklo- 
vatí, přidejte nasekaný česnek, trochu 
římského kmínu a následně i na čtvrtiny 
pokrájená rajčata. Nakonec vraťte maso.

3 Vše chvíli restujte, dávejte pozor, 
aby se obsah hrnce nepřipaloval. 

Přidejte dostatečné množství chilli 
omáčky. Do hrnce přelejte nálev z ple-
chovek a doplňte vodou, aby celá směs 
byla ponořená. Dochuťte solí a pepřem.       

4 Po 10 minutách varu přidejte i kuku-
řici a fazole a nechte mírně probub-

lávat dalších 10–20 minut do změknutí. 

5 Krátce před ukončením varu 
vymačkejte do pokrmu limetkovou 

šťávu, přidejte nasekané lístky korian-
dru (originální verze) nebo petrželky 
(česká verze), rozpusťte dvě kostičky 
hořké čokolády a k podávání připravte 
čerstvou chilli papričku.  



INZERCE
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NÍZKÉ
ZÁVODNÍ

SANĚ

SRAZIT
(K ZEMI)

???POMŮCKA:
KÁL, KOPS

POTÁČ
(TEXT.) ZUŘIVOST NEROZVITÉ

KVĚTY

KRASO-
BRUSLAŘSKÝ

SKOK
OPRAŠOVAT

OPATŘENÁ
LESKLÝM
NÁTĚREM

SAZE
(ZASTAR.) SOUHLAS

OČNICE
(DALEKO-

HLEDU)

PLANÁ
NÚBIJSKÁ
BAVLNA

VYTVOŘITI
SMĚS ZÁMEZÍ SLOVENSKÝ

DENÍK

ÚBYTEK
HMOTNOSTI

KAPALIN

KONEC
TAJENKY

KUS
NÁBYTKU

OHMATÁNÍ

FILMOVÁ
HVĚZDA

TUREK
(ZASTAR.)

BURZOVNÍ
PANIKA

PROVÁDĚT
CHIRURGICKÝ 

ZÁKROK

EVROPSKÉ
POHOŘÍ

(NĚMECKY)

PATŘÍCÍ
PŘÍSLUŠNÍ-

KOVI
ARMÁDY

NÍZKÁ
DŘEVINA

?

?

?

?

UDAVAČ
(ARGOT.)

NEPRAVDA

POHÁDKOVÁ
POSTAVA

TMEL

NORSKÁ
METROPOLE

RYBÁŘSKÝ
PYTEL

CENTRUM
VESNICE

JEVIŠTNÍ
ZÁVĚS

LIHOVINA
Z MLÉKA

OPRAVNA
LOKOMOTIV
OHBÍ NOHY

KONÁNÍ
(KNIŽNĚ)
ÚLOHA

ZNOJ

Č. REŽISÉR
(FILIP)

KLEŠŤOVÝ
KLÍČ

POTOM

PŘEDLOŽKA
EVROPSKÉ
KNÍŽECTVÍ

SHLUK
ROSTLIN

ŘECKÝ
OSTROV

PŮLKRUHOVÝ
VÝKLENEK

MĚSTO U BRNA

OVČÍ VLNA
S KŮŽÍ

PŘÍSTAVNÍ
HRÁZE

OBRATNÝ
KOUSEK

NERVOVÝ 
ZÁŠKUB

CHEMICKÉ
SLOUČENINY

ZN. OHÝB.
NÁBYTKU

PANÍ
(ZDVOŘILE)

CHYTAT

CHAPLINOVA
MANŽELKA

PRUH

DOBYTČÍ
NÁPOJE

NA ŽÁDNÉ
MÍSTO

PRUDCE
UTRHNOUT

ŽACÍ
NÁSTROJ

KUCHYŇSKÁ
DESKA
HOVĚZÍ

DOBYTEK

PRÉRIE

VELMI DŮLE-
ŽITÁ OSOBA
ZAČÁTEK
TAJENKY

MYS
(KNIŽNĚ)

NĚMECKY
ÚHOŘ

TEMNOTY

SMYČKY
NĚMEC
MODLA

NEJVYŠŠÍ
HODNOTA

PTAČÍ
POTRAVA

TAMTO
ŘÍMSKY

549

VÝHERNÍ
POUKÁZKA
SOPEČNÝ

TUF
JASNĚ

FIALOVÝ
PAŘÁT

(KNIŽNĚ)

JEHLIČNAN

LAKOMCI
(EXPR.)

SADA

HOLÁ LEBKA

OBCHODNÍ
SRÁŽKA

ANGLICKY
MÝDLO

ECHOLOT

HYBNÉ
ÚSTROJÍ

TLUMOK

JUDSKÝ
KRÁLNÁROD

POUZE
(KNIŽNĚ)
ŠPERKY

DVOJICE

MAĎARSKÉ
SÍDLO

MPZ AUT
NEPÁLU

POSLEDNÍ
ROŽMBERK

KOVBOJSKÉ
POTŘEBY

Will Rogers (1879–1935), americký herec:

I když jedete po správné koleji, ... (dokončení v tajence)

Citát z minulého čísla: 
Co stojí, hnije. Silnice a železnice, to jsou tepny, jimiž probíhá život státního tělesa.

Křížovka
o hodnotné ceny

Soutěž o knihu z Albatrosu
Pošlete nám správně vyluštěnou křížovku a tři z vás mohou vyhrát 
po jedné knížce z největšího nakladatelského domu v ČR Albatros Media. 
Užijte si při čtení chvíle zasloužené pohody a vzrušení.

Vaši odpověď zadejte do formuláře 
na www.cdprovas.cz do 14. dubna 2021.

?
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Soutěž pro 
chytré hlavy

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

Soutěžit  
můžete na 
www.cdprovas.cz

Na webových stránkách 
vyplňte příslušný formulář 
a své odpovědi zadávejte 
do 14. dubna 2021. 
Nezapomeňte uvést svůj 
e-mailový kontakt nebo 
zpětnou adresu. Jednoho 
výherce odměníme 
Kilometrickou bankou  
ČD – poukazem na volné 
cestování vlaky ČD v hodnotě 
2 200 Kč. Další tři z vás obdrží 
poukázky do obchodní sítě 
PONT v hodnotě 1 000 Kč. 

Správné odpovědi 
z minulého čísla:
1 – výpravčí
2 – 140
3 – v Rakousku
4 – přes 3 miliony Kč
5 – ve čtvrtek

1  Proč přestal Štěpán 
 Kozub nosit spodní  

 prádlo? 

 A   na doporučení lékaře
 B   kvůli sázce 
 C   kvůli víře

2  Který oscarový film  
 se točil v Kroměříži? 

 A   Obyčejní lidé
 B   Titanic
 C   Amadeus

3  Kolik dělníků stavělo  
 trať z Prahy  

 do Drážďan? 

 A   22 tisíc
 B   52 tisíc
 C   102 tisíc

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

Soutěž o knihu  
Tajemné fenomény
Kde se v Brlohu usadily 
paranormální síly 
pohybující nábytkem?
C  v penzionu seniorů

4  Kdo vyhlásil letošek  
 za Evropský rok  

 železnice? 

 A   EU
 B   NATO 
 C   OSN 

5  Z čeho se razily mince  
 zvané floky? 

 A   z bronzových náušnic
 B   ze stříbrných lžiček
 C   z měděných pánví

6  Který článek v tomto  
 čísle vás nejvíce zaujal?

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

Soutěž o knihu  
Labyrint tajností
Jak se jmenuje postava, kterou 
hraje Meryl Streepová ve filmu 
Mamma Mia! Here We Go Again?
C  Donna

Soutěž o knihu 
Krajinou Karla IV.
Tajenka zní: 
… jimiž probíhá život 
státního tělesa.



LUŽNÁ U RAKOVNÍKA

NEJVĚTŠÍ ŽELEZNIČNÍ EXPOZICE V ČR

Výlety
za historií železnice

Sezona 2021

www.cdnostalgie.cz

OTEVÍRACÍ DOBA  

Otevření muzea si ověřte na našem webu.

Navštivte ČD Muzeum 
Lužná u Rakovníka a zažijte 
na vlastní kůži jedinečnou 
atmosféru nostalgické 
kolejové dopravy.

Na co se můžete těšit

• přes 50 exponátů vozidel
• motorové lokomotivy a vozy
• parní lokomotivy různých řad
• historické osobní i nákladní vozy
• služební vozy a restaurační vůz
• modelové kolejiště
• expozice zabezpečovací

a sdělovací techniky
• úzkokolejná dráha o rozchodu 800 mm,

která včetně vozidel pochází z podnikové
dopravy kladenských hutí POLDI,
probíhají na ní vyhlídkové jízdy

TIP  Prohlídky jsou možné i s průvodcem,
odborníkem na železnici a historii. 
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Pojeďte s námi.
www.cd.cz/bezpecnost

▪ vlakové soupravy neustále 
uklízíme a dezinfikujeme

▪ zvláštní pozornost věnujeme 
klikám, madlům nebo tlačítkům

▪ odstavené soupravy
čistíme ozónem

▪ cestující motivujeme
k nákupu jízdenek online

▪ používáme ochranné pomůcky 
pro zakrytí dýchacích cest
dle aktuálního nařízení 

Aby vaše cesta vlakem 
byla bez obav

Myslíme 
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